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गीताग्रतद्हे श्रीहृष्णाय नमः । 

श्रीमद्धगवद्रीता। 
~~---------द दऽ ~~ 

श्रीमच्छाङ्रमाष्येण-आनन्दगिरिकृतग्याख्यायुजा संबठिता 
त्था 

#रुकण्टी-माष्योत्कषदीपिका-श्रीधरीयसुबोधिनी-अभिनवयुपाचायैन्याख्या- 

श्रीमधुसूदनसरस्नतीस्वामिकृतगूढार्थदीपिकार्यनव्याख्यासहिता 

तब्यास्यानेन 

श्रीधर्मदत्तरार्म(प्रसिद्धबचारामे) विरचित 

गूढाथतत्वाद्येकेन युता च । 

वंसीविभूषितकरा्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणतिम्बफधरोष्ठात् 1 

पूर्नदुखन्दरसुखादरविन्दनेत्रा्ृष्णात्यरं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 

पणस्तीकरोपाहविद्रहरक्ष्मणश्र्मतसुजसषा बासुदेबक्षमंणा 

परिष्टरता सस्कृः.: च । 

( द्वितीयाब्त्तिः ) 

ुम्बापुयां 
पाण्ड्रङ्ग जावजी 

इतेर्मिणैयसागराख्यमुद्रणयत्रार्याभिपतिभिः खीयेऽङ्नाल्ये 

संसु प्रकारिता । 

शाकः १८५८ सून्..१९३६. 





प्रस्ताव । 

विदितमेवेतदलि विदुषां यत्कि संतापमयसंसारजीर्णकान्तारनिरन्तरभ्रमणभमनजुषो जीवजातसख खप्रकाशपरमा- 
नन्दचिद्धामनिर्विरामविश्रामनिदानसुपनिषदर्णयोन्मथनसमुद्रतात्मतच्लामृतकट्शमसिटारतिहारिणा करूणागरहीतमामव- 

तनुना हरिणा गीताशाखं सयुपदिष्मासीत् । तदारोच्यातिगृढार्थमसिलठजगतां शड्धरेण सगवता शङ्करेण खयमनुकम्पा- 

संपादितनृतनुना व्याख्यातमभूत् । तच्च भाष्याभिधानं व्याख्यानमतिमज्गरपदतदर्थसंनिवेशमतिस्फुटव्यास्येयार्थ- 
परतिपत्तियुधियामथावगोधप्त्यूहद्धिव्वतमोन्युहव्युदसने चन्द्रायमाणमप्यल्यमतीनामयथार्थत्वाबगतिकादम्निनीतिर- 

सकृत नातिन्यराजतेत्यानन्दगिरिणत्मतचाकरनसयुद्रतामितानन्दगिरिणा कुमतिप्रमञ्जने प्रभज्ञनमिव ग्यरच्यत 

व्यास्यानमतिशोभनम् । यचप्यासीन्सुद्रितमेतद्यस्योपेते तद्भाष्यं तथाष्यशुद्धतया समाद इव विमलार्थपकाश्चाय 

नालमिति भूयसायासेन संशोध्य तदिह संनिवेितम् यदवलोकनेन निष्कलङ्शगाङ्कमण्डलवीक्षणेनेव विसयतरली- 

कृतचेतसो भविष्यन्ति सचेतसः । नीखकण्ठेन प्रज्ञातुछितनीककण्ठेन विरचिता संक्िपतसायार्थप्रकारनेककुशला 
मधुरिमविजितशारदेनदुपूर्णकला व्याख्यापीह् संनिवेरिता । यदबलोकनेन चकोरीयिष्यन्ति विद्रजनाः । मधुसूदनेन 

्रजञप्रकर्पजितमधुसूदनेन लोकग्रतिद्धसरखतीपुमूर्तिमावेन विहिता वेदान्तरहखप्रकाशने योगतवप्रदरने च ठोक- 

प्रथितज्योतिद्वयीं पिर्छर्वती खमहिमामिभाविताखिरु्यास्या गूढार्थदीपिकासमाख्यावती व्याख्या । यद्यपि 
प्रागप्यासीन्मुद्रिता तथाप्यनतिश्ुद्धतया निगूढखार्थत्ेन च व्यास्यासापेक्षतया च न भवति विदुषां तोषायेति तां 

संशोध्यातिप्रयलादितरमतनिराकरणद्दीक्रतवेदान्तमततच्प्रकाद्चने प्र्योतमानां शार्दनिरीथिनीदयितप्रमामिव सर्वै- 

तत्रापरतत्रेण मिथिलामण्डलमण्डनेन विद्रदरधीधमेदत्तशर्मणा ( टोकपसिद्धवच्चाशमेणा ) मेथिलेन प्रिय- 

रिष्यवेदुष्यसंकुरीकृतविद्रत्समाजसुरे.वरानन्दयतिप्रेरणया विरचितामन्वर्थतच्वालोकसंज्ञा्चाखिनी व्याख्यां 

संपा्य तदुपेता सापीह संनिवेशिता । यदाछोचनेन सटीकगीतागूढार्थदीपिकाकलनोतसुक्यं चातकसेव पयोदबी- 
्षणेनोत्कण्ठ्यं विपधित्सार्थखोपशमिष्यति । विद्धेन विदुषा धनपतिना रचिताऽनये निरकृतदुवीदिवचनो- 

धेऽपि शाङ्करभाष्ये विहिताक्षेपाणामापुरक्ञाजुषां विदुषां परिभवने भाष्योतकर्षप्रकादनेन तमसासमिमवने प्रभेव 

भास्करी विचोतमाना भाष्योत्कर्षदीपिकापीह संनिवेशिता । था राकेव संनिहिता चेतस्युदयगिरिशिखर इव माष्यो- 

तवर्षममृतधामानसुद्रमयिष्यति धीमताम् । परमकारुणिकेन श्रीधरखामिना विहितातिसरटविमलख युबोधिन्याख्या 

चाद्यप्रजञानां विज्ञाना च गीतारहखप्रकाशिका व्यास्यापीह् निहिता । महामाहेश्वरश्रीमदमिनवगुपादाचार्यण 

्रीमद्भगवच्छङ्करपूल्यपादपरतिसपर्धिना विरचिता भगवद्वीतार्थसंगरहा स्यातिप्राचीना विरटप्रचारा संक्षिसाथोमिधायिन्यपि 

सफुटसुद्धासयन्ती गीतायथार्थतत्लमतिसुक््ममतीनां विदुषामतिशयितादरभूरिह विनिवेशिता । याचाछोचिता चिरन्तन- 

विद्रजनप्रज्ञाप्रकषैविन्ञानमुद्धाबयिष्यति विपश्चितां चेतसीत्युक्ताभिरशमिष्टीकामिः सिद्धिभिरिव तनूभिवो समुपेत 

सम्यग्बिभाग्यमानं भवमिव भवोन्मूढनक्षमे विभावयिष्यन्ति पुलकमिदं सुधिय इत्यसौ महर्धोऽपि पुलकचिन्तामणिः 

परस्समुपस्थापितो युष्माकम् । तदविरम्बेनासुं विधाय खीयं सफट्यन्तु परिधममसाकं सुमतय इत्यम्यथयते 

पणश्चीकसरोपाहविद्द्र्लक््मणश्र्मतयुज्ञन्मा 

वासुदेवरामो । 



श्रीमद्धगवटीताथाः काण्डत्रयाध्यायविषयाः । 
ध ~ 4 

सचिदानन्दरूपं तत्प्रूणं विष्णोः परं पदम् । 
यत्पराप्तये समारब्धा वेदाः काण्ड्यात्सकाः ॥ 
कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डच्यं क्रमात् । 
तद्रपाष्टादराध्याय्या गीता काण्ड्रयात्मिका ॥ 

१ कर्मकाण्डम्--तच्र तु पथमे काण्डे कमलत्त्यागवत्मेना । 
त्वपदार्थो विद्युद्धात्मा सोपपत्तिनिरूप्यते ॥ 

१ अजँनविषादयोगः । स ८4 च जगदुदिधीषोँ्मगवतो गीताशाख्रावतारहेतः । 
२ सांख्ययोगः । अत्र ज्ञानं तत्साधनं कर्म तत्फरु स्व्ुद्धि्तव्फरं ज्ञानमिति दितम् । 

२ कमयोगः । अत्रोपायमूतां कर्मनिष्ठां प्राधान्येनोपसंहृ्य ज्ञाननिष्टोपेयेति वर्णनम् । 
४ ब्रह्मापणयोगः । खस्मानीरत्ववाधेन मक्तिशदधे ददीक्कत्य धीटेतोः कर्मनिष्ठाया उपसंहारः ¦ 
५ कर्मसंन्यासयोगः । अत्रानेकसाधनाभ्यासनिष्यन्नं मुक्तिसाधनं खखशूपपरिज्ञानमुक्तम् । 
६ आत्मसंयमयोगः । स्यशन्कृलेति शोकत्रयविवरणादिध्यानयोगस्य बहिरङ्गन्तरङ्गसाधनाधिकारिणः । 

२ उपासनाकाण्डम्--द्वितीये भगवद्धक्तिनिष्टावणनवत्मना । 
भंगवान्परमानन्दस्तत्पदार्थोऽवधा्थते ॥ 

७ ज्ञानयोगः । अत्र यन्निष्ठा ब्रह्मवितिष्ठति तद्ध किरक्षणं कथं वा तत्र खातव्यमिति निरूपणम् | 
८ अक्षरब्रह्मयोगः । बह्मादीनां खरूपविवेचनपूर्ैकं प्रयाणकाठे सुसुक्षोः कर्तव्यध्यातव्यनिर्पणम् । 
९ राजविद्याराजगुद्ययोगः । परबह्खरूपं तसय सृश्यादिषु साक्षिवादिधमी उपासनामेदाश्च | 

१० विभूतियोगः । मन्दप्रज्ञसुसक्षोरुपासनासिद्धये खोपत्तेः फरं भगवतो मक्तानुप्राहकलत्वं विभूतयश्च । 
११ विश्वरूपदश्ेनम् । मगवता खस्य मायाविजुमिते विश्वरूपेऽखिरखध्यादिक्रियाप्रकाराननिरपणम् । 
१२ भक्तियोगः । सगुणनि्णोपासकानां तारतम्यविरषस्तयोः एथक्साधननिरूपणम् । 
३ ज्ञानकाण्डम्--तृतीये तु तयोरेक्यं वाक्यार्थो वण्येते स्फुटम् । 

एवमप्यत्र काण्डानां संबन्धोऽस्ति परस्परम् ॥ 
१३ कषेत्रश्षे्ज्ञविभागयोगः। अनास्मातमशब्दार्थयोः पङ्ृतिपुर्षयोर्िवेचनं विविक्तस्यासमनो ब्रहमणेकलम् । 
१४ गुणत्रयविभागयोगः । प्रकृतेशुणनिमागः गुणरूपं परस्पराभिमावकलं तरफरमेदश्च | 
१५ पुरुषोत्तमयोगः । क्षरक्षरविरक्षणं पुरुषोत्तमाख्यं ब्रह्म तदनुसंधानं तत्र महतां प्रवृचतिलत्फरं च । 
१६ देवासुरसंपद्विमागयोगः । उमयसंपदोः खरूपनिरूपणपूर्ैकं तयोेयोपदेयव्यवसखा । 
१७ श्रद्रात्रयविभागयोगः । त्रिविधाखाघु सार्िकाहारतपोयन्ञादियुजां शमादिसंपत्या मोक्षाधि- 

कारनिरूपणम् । 
१८ मोक्षसंन्यासयोगः । अत्र॒ त्यागसंन्यासयोरेका््य॑कफाम्यनिषिद्धयोस्याज्यत्॑नित्ययज्ञादीनां 
नियमेनाचरणं त्यागस्य सात्तिकादिमेदः नेष्केम्यसिद्धिरक्षणज्ञानस्य कर्मणो पृतेर्ुदधः सुखख च 
सात््विकादिमेदमिन्नत्वं ब्राह्मणादीनां कर्माणि तद्वतां ज्ञानं ज्ञाननिष्ठा जहातिश्च । 

समिय विषयानुक्रमणी । 



€ € अ, ५ अत्र शोधनाथमादशसवेनोपात्तानां छिखिताङ्कित- 

मन्थानां निर्देशः । 
(9 त 

१ श्रीमद्धगवद्रीताशांकरमभाष्यस प्राचीनं जीर्णतरं दस्तछिखितमेकमेव पुलकमसन्मित्रप्रहितं 

नातिशयुद्ध, द्वितीयं पुण्यपत्तनखगेँधटेकरमुद्रणाख्यङ्कितं, तृतीयमानन्दाश्रममुद्वितमिति त्रीण्येव 
संग्रहीतानि । 

२ आनन्दगिरिव्याख्यायास्तुपरिनिर्दिष्टान्येवेति नहि तेपां युनर्िर्देशापिक्षा । 

३ नीठकण्टीव्याख्यायाः श्रीमन्महामारतान्तगैतमगवद्धीताग्यास्याखूपं गणपत्प्णाजीमुद्ितमारत- 
पुस्तकमेकमेव । 

४ मधु्रदनीन्यास्याया गरूढाथेदीपिकासमस्यायास्तु ठिखितमेकं प्राचीनं मारतमार्तण्डपण्डित- 

्रीगद्ूजीनां अन्थसंरहभाण्डारात्त्यवयापकेन विटलदासमहाशयेन दत्तमेकं, द्वितीयं मेसूरखमहाराजाया- 

नगतमहाविद्द्धिः काचीरोषवेङ्कटाचर्शाक्लिमिदत्तं जीर्णतरं प्रायः गृद्ध, ततीयं श्ीकादीक्षेत्रसुद्धितं 

चतुथं ने. ओ. सुद्ितमिति चतु संग्रहः । 

५ भाष्योत्कर्षदीपिकाव्याख्यायाः इदस्तकिखितं पुकं कुरुंदवाटिकाख-श्रीमहपूसाहेवसंगृहीत- 

ग्रन्थसंग्रहात् श्रीमद्भिः सकर्गुणसंपद्विराजमानैः महाराजश्रीण्णासाहेबपरिवैरदत्तं प्रायः शुद्धतरं, 
द्वितीयं च रल्ञागिरिनिवासिभिः युपरसिद्धैः आस्ये इद्युपाहृयेद्वितं चेति द्वयमेव समासादितम् । 

६ श्रीधरीन्याख्योपेतं तावन्निणयसागरसुद्वितमेकमेव । 

७ अभिनवगुप्रपादाचार्यव्याख्याया दसकिखितमेकं जयपुरमहाराजाधितमहामहोपाध्यायपण्डित- 
दुर्गाप्रसादात्मजपण्डित-केदारनाथमहोदयेः कदमीरास्संपाय दत्तं नातिश्ुद्धमेकं, द्वितीयं पुण्यपत्तनख- 

डकनकाठेजवर्तिं हसरङिखितं प्रायः शद्धमेकमिति पृसकद्वयमेवासादितम् । 

८ गुढा्थदीपिकातच्वारोकव्याख्यायाः ( मधुसूदनीव्यास्यारिप्पनीरूपायाः ) ङिखितपुसकं 
मिथिलनगरखपण्डितप्रकाण्डविद्वन्मृषेन्य-सरवैतत्रापरतश्नशीधर्मदत्तदामम॑(पसिद्धबच्चाशर्म) संदर्मितमभिनवं 

मुम्बापुरस्थपण्डितवर-रमापतिमिश्महारयेः संपा दत्तमेकमेव । अस्मा व्याख्यायाः श्रीमदमिनवगुप्तपादा- 

चार्यज्ृतव्याख्यायाश्चापू्वं एवायं सुद्रणश्चाखवतारः समजनीति विरषेणाङ् । 

एवमादिभन्थसंकटनेनानस्पपरिभ्रमेण यथामति संस्कृतेऽप्यसिन्य्न्थे गच्छतःस्खरनन्यायेन इण्दोषा- 

स्पतरश्चानवधानाक्षरयोजकनिबन्धनं मानुषरोसुषीुरुम स्तं दृष्टिसरणिमापतितं निसर्मकरुणावर्णा- 
छया निबन्धसं्ोधनश्रमविदुषो विदुषो माजेयेयुरहमपि पुनरशुदरणावसरे मार्जयेयेति सप्रश्रयं विज्ञापयति 

ग्रन्थसंस्कता । 

द्वितीवाब्र्तो-मधुसदनीव्याख्यायाः श्रीषरीन्याख्यायाशच संशोधने मानन्दाश्रमयुद्रितं पुखर गृहीतम् । 



श्रीमद्धगवदीतामाहास्म्यम् । 
श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः । 

धरा-भगवन्परमेश्ान भक्तिरव्यभिचारिणी । पार्यं सुञ्यमानस्य कथं भवति डे प्रभो ॥ १॥ 
विष्णुः-पारब्धे मुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । स मुक्तः स सुखी रोके कर्मणा नोपलिप्यते २ 

महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् । कचिः्स्परो न कुर्वन्ति नछिनीदरमम्बुवत् ॥ ३ ॥ 
गीतायाः पुस्तकं य्न य्न पारः पघतेते । तच्च स्वणि तीथोनि प्रयागादीनि तत्र वै ॥ ४॥ 
सर्वे देवाश्च ऋपयो योगिनः पन्नगाश्च ये । गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपाषदैः ॥ 
खायो जायते शीघं यञ्च गीता प्रवतते ॥ ५॥ 
यत्र गीताविचारश्च पठनं पाटनं श्चुतम् । तजा निशितं पृथिवि निवसामि सदैव हि ॥ ६ ॥ 
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् । गीताज्ञानमुपाधित्य जीलोकान्पाङयाम्यहम् ॥७॥ 
गीता से परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संरायः। अधेमाचाक्षरा नित्या खानिवोच्यपदास्मिका ॥ < ॥ 
चिदानन्देन छष्णेन भोक्ता खसुखतोऽञ्जेनम् । वेदत्रयी परानन्दा तत्ार्थज्ञानसंयुता ॥ ९ ॥ 
योऽएादराजपी निलयं नसो निश्चरमानसः । ज्ञानसिद्धिं स रभते ततो याति परं पद्म् ॥ १०॥ 
पाठेऽसमर्थः संपूण ततोऽर्धं पाठमाचरेत् । तदा गोदानजं पुण्यं कुमते नात्र संशयः ॥ ११॥ 
चिभागे पठमानस्तु गङ्गाख्रानफरुं रेत् । षडंशं जपमानस्त सोमयागफलं रमेत् ॥ १२ ॥ 
एकाध्यायं तु यो निलयं परते भक्तिखं युतः । ख्द्ररोकमवाप्रोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् ॥ १२३॥ 
अध्यायं श्छोकपाद्ं वा निलयं यः परते नरः 1 स याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वं घरे ॥ १४ ॥ 
गीतायाः श्छोकद्शाकं सत्त पश्च चतुष्टयम् । दो अनेक तदधं वा शोकानां यः पठेन्नरः ॥ १५॥ 
चन्द्रलोकमवाभोति वपीणामयुतं धुवम् । गीतापाटसखमायुक्तो खतो मानुषतां वज्ञेत् ॥ १६॥ 
गीताभ्यासं पुनः कत्वा भते मुक्तिमुत्तमाम् 1 गीतेव्युश्चारसंयुक्तो धियमाणो गति सेत् ॥१७॥ 
गीताथश्रवणाखक्तो महापापयुतोऽपि वा । वेङुण्डं समवापोति विष्णुना सदह मोदते ॥ १८ ॥ 
गीतार्थं ध्यायते निदं कत्वा कमोणि भूरिशः । जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् ॥ १९॥ 
गीतामाशिलय वहवो भूभुजो जनकादयः । निधूतकरमषा रोके गीता याताः पर पदम् ॥ २० ॥ 
गी तायाः पठनं छत्वा माहात्म्यं नेव यः पठेत् । चथा पाटो भवेत्तद्य भ्रम प्व युदाहत; ॥ २१॥ 
पतस्माहास्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः । स तत्फङमवाप्रोति इखेमां गतिमाञ्चुयात् ॥ २२॥ 

सूतः-माहत्म्यसेतद्रीताया मया भोक्तं सनातनम् । गीतान्ते च पठेयस्तु यदुक्तं तत्फरं मेत् ॥२३॥ 
इति श्रीवाराहपुराणे धराविप्णुप्रोक्त श्रीगीतामाहात्म्यं संपूर्णम् ॥ 

श्रीमद्धगवदरीतामङ्खाचरणम् । 
पाथौय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन खयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येषहाभस्तम् 1 
देताग्रतव्षिंणीं भगवतीमष्ादकाध्यायिनीमम्ब त्वामयुसंदधासि भगवद्ीते भवदेषिणीम् ॥ १॥ 

नमोऽस्तु ते व्यास विदाख्वुद्ध फुछारविन्दायत पञ्ननेन्न । 
येन त्वया भारततेरूपूणेः भ्रञ्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २॥ 

प्रपन्नपारिज्ञाताय तोज्वेैकपाणये । ज्ञानमुद्राय छष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३॥ 
स्वौपनिषदो गावो दोग्धा गोपाखनन्दनः । पाथा वत्सः सुधीर्भोक्ता दग्धं गीतागरतं महत् ॥ ४॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुरमदेनम् । देवकीपरमानन्दं छृष्णं बन्दे जगहडरम् ॥ ५ ॥ 
भीष्मद्रोणतखा जयद्रथजला गान्वारनीरोपखा शास्यभ्राहवती कृपेण वहनी' कर्णेन वेखाकुखा । 
अभ्वत्थामविकणैधोरमकरा दुर्यो धनावतिंनी सोत्तीणौ खदु पाण्डवे रणनदी केवतेकः केशवः ॥ ६ 
पाराश्यवचःसरोज्ममरं गीतार्थंगन्योत्करं नानाख्यानककेसरं हरिकथासंबोघनाबोधितम् । 
रोके सजनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमरप्रथ्वसि नः भरेयसे ॥ ७ ॥ 
मुकं करोति बाचारं पङ्क रङ्गयते गिरिम् । यच्छरपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ < ॥ 
यं ब्रह्मा वरणेन्दख््रमर्तः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवे्वदैः सखाङ्गपदक्मोपनिषदैगोयस्ति यं सामगाः । 
ध्यानावसिततद्गतेन मनसा पद्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः खरासुरगणा देवाय तस्मे नमः॥९॥ 

इति श्रीमद्धगवद्रीतामङ्गखुष्यानादि ॥ 
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अय सवैतच्रापरतच्र अयं सुरेश्वरानन्द्ः 
श्रीधर्मदत्तश्मां ( बच्चारमां ) यत्परमवदंवदेन श्रीधरमदत्त( बच्चा ) 

गृढार्धतच्वालोकप्रणेता । रार्मेणा व्यरचि गूढार्थतत््वालोक । 
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९ विः ८ 

आनन्दगिरिक़ृतग्याख्यासवरितश्रीमच्छाङ्रभाष्ययुता 

श्रीमद्धगवद्रीता । 

नीटकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषेदीपिका-श्रीधरी-अभिनवयु्ताचाय- 
प्रणीतव्यास्यासनाथीकृता च । 
~> 

ॐ नमोभगवते वासुदेवाय । 
१ ओमच्छांकरभाभ्योपक्रमणिका । 

ॐ नासयणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम् । अण्डस्यान्तस्त्विमे छोकाः सत्तद्रीपा च मेदिनी ॥ १॥ 
 ; 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

इष्टिं मयि विरिष्टाथा छृपापीयूषवर्षिणीम् । हेरम्ब देहि प्रत्यूहश्वेडभ्यूह निवारिणीम् ॥ १ ॥ 
यद्क्रपङ्कखदसंप्रसूतं निष्ठाश्रतं बिश्वनि भागनिष्टम् । 
साभ्येतराभ्यां परिनिष्ठितान्तं तं वासुदेवं सततं नतोऽस्मि ॥ २॥ 

परल्यञ्चमच्युतं नत्वा गुरूनपि गरीयसः । क्रियते दिष्यरिक्षाथ गीताभाष्यविवे चनम् ॥ ३ ॥ 

कर्मनिष्टाह्ाननिषटव्युपायोपेयभूतनिष्टाद्यमधिङ्य भद्रत्तं गीताश्षासरं व्याचिख्यासुंगवान्भावष्यकारो तिधोपड्वो- 
पश्मनादिभ्रयोजनप्रसिद्धये प्रामाणिकव्यवहारपमाणकमिष्टदेवतातचरानुसख्रणं मङ्गराचरणं संपादयन्र् अवरोषेणेतिहदास- 
पुराणयोव्यौ चिख्यासितगीवश्षाखेणेकवाक्यतामभ्पिय पौराणिक श्छोकमेकमेवान्तयामिनिषययुदाहरति- नारायण 
हति । “भाषो नारा इति भोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तख ताः पूर्वं तेन नारायणः स्तः ॥” इति स्शृतिसिद्धः 

३ नीरकण्डब्याख्या ( चसुर्धरी ) । 

ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो जह्मविद्ासंप्रदायक्भ्यो वंश्छषिभ्यो नमो ुरुभ्यः । 
प्रणस्य मगवत्पादान्भीधरादीश्च सहर्न. । संप्रदायानुसारेण गीतान्याख्यां समारमे ॥ १॥ 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

ॐ नमः परमहंसाखादितचरणकमल्चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीसद्रामचनद्राय ॥ 
भगवत्पादभाष्यार्थमारोच्यातिभ्रयज्ञतः ! प्रायः प्रयक्षरं क्व गीतागृडाथदीपिकाम् ॥ १ ॥ 

५ भष्योत्कर्पदीपिका । 

सप्तद्वीपा धरेयं सगिरिवनजला सेकपालाः सलोका ब्रह्माण्डे सन्ति यसिन्सलिल्हुतयुगायाते तत्रधानात् । 
यसादव्यक्तसंज्ञाद्धवति गुणमयद्विदवेयः परो यस्रसान्नारायणं तं ु निमठ्परभयं शंकरं नौमि सदयम्. ॥ १ ॥ 

& श्रीधरीग्याख्या । 

शेषाशेषमुखन्याख्याचातुर्य त्ेकवक्रतः । दधानमद्धुत बन्दे परमानन्दमाधवंम् ॥ १ 
७ असित्वगुक्ताचार्यव्याख्या । 

य एष विततस्फुरद्विविधभावचक्रात्मकः परस्परपिभेदवान्विषयतासुपागच्छति । 
यदेक भयभाषनावदाल एल भेदान्वयं स दंयुररिवापदो जयति बोधभासां निधिः ॥ १॥ 



२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाप्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १ 

१ आीमच्छांकरभाष्योपकमणिका । 

ख भगवान्खष्ेदं जगत् तस्य च स्थिति चिकीषुर्मरीच्यादीनग्रे खषा प्रजापतीन् प्रचत्तिश्चणं धर्म 
२ आनन्दगिरिव्यार्या । 

स्थूरुद्दां नारायणन्षब्दा्थः । सुक््मदररिनः पुनराचक्षते-नरदब्देन चराचरात्मकं शरीरजातसुच्यते । तत्र निल्संनि- 
हिताश्चिदुभासा जीवा नारा इति निरुच्यते तेषामयनमाश्रयो नियामकोऽन्त्यामी नारायण इति । यमधिङ्रयान्तयाी- 
मिनाद्यणं श्रीनारायणाख्यमन्नाञ्चायं चाधीयते । तदनेन शाखप्रतिपाद्यं विशिष्टं तत्वमादिष्टं भवति । ननु परात्मनो 
भायासंबम्धादन्तयौमित्वं शाखप्रतिपाद्यस्वं च वक्तव्यम् । अन्यथा कटस्थासङ्गाबिषयाद्वितीयसय तदयोगात् । तथाच 
श्दधतातिद्धौ कथं यथोक्तपरदेवत। शाखदावनुखयैते । शुद्धस्य हि तस्वसयासुररणमभीष्टफरवद् सीष्ट तत्राह-- 
परोऽव्यक्तादिति। जव्यक्तमव्याङ्ृतं मायेयनथौन्तरं, तस्मात्परो व्यतिरिक्तसेनासंस्पष्टोऽयमपरः, “अक्षरात्परतः परः 
ति शुतेः + ववतो सतो भायासंबस्धाभावेऽपि कल्पनया तदीयससंगतिमङ्गीङ्कयान्त्यामिसवादिकसुकेयम् । यसरादी- 
श्वर व्यतिरेको विवक्षितस्तसिन्रव्यक्ते साक्षिसिद्धेऽपि कार्य लिङ्कमयुमानमुपन्यस्यति--अण्डमिति । भपञ्चीकवप- 
श्चमहाभूतात्मकं हिरण्यगर्य तच्वमण्डमिलयभिरप्यते । तदव्यक्तासपूर्वोक्तादुस्पयते । भरसिद्धा हि शतिर््टतिवादेषु हिरण्य- 
गैस मुरुकारणादुत्पत्तिः । तथाच कार्य शिङ्गादव्यक्ताभिव्यक्तिरियथः । हिरण्यगमं श्ुतिस्छतिसमधिगतेऽपि कार्यंलि- 
्कमनुमानमस्तीति मन्वानो बिराडुत्पत्तिमुपदशयति--अण्डस्येति । उक्तस्याण्डस्य हिरण्यगर्माभिधानीयस्यान्तरिमे 
भूरादयो रोका बिरडार्मका वतैन्ते । कार्यं हि कारणस्ान्तभेवति तेन हिरण्यगभान्तशूता भूरादयो रोका बिराडा- 
व्मानस्तेन सृ इति तलिङ्गद्धिरण्यगमौसिद्धिरिलयर्थः । रोकानेव पञ्चीक्रतपञ्चमहाभरताटमकबिराडात्मस्वेन व्युव्पाद्- 

यति--सप्तद्धीपेति । "हा पथिव्यभवद्' इति शुत विराजो जन्म॒ संकीर्तितमिलङ्गीकारादशेषद्ठीपोपेता घ्रथिवीव्य- 

नेन सर्बलोकाव्मको दिराडेवोच्यते । चश्चब्देन विराजो हि हिरण्यगर्भे पूर्वोक्ताण्डात्मन्यन्तभावस्ततः संभवोऽनुङ्घष्यते । 
प्रमास्मा हि खाल्ाद्वारा जगदशोषमुत्पाच स्यातमन्येवान्तभोव्याखण्डेकर्ससचिदानन्दास्मना खे महिन्नि तिष्ठतील्य्थः । 
अन्न च नारायणङ्देनाभिधयसुक्तम्, नरा एव नारा जीवास्स्वपद्वाच्यासेषामयनमधिष्ठानं तत्पदवाच्यं परं जह्य । 

तथाच कद्पितसखाधिष्ठानातिरिक्तसवरूपाभावाद्वाच्यस्य कदिपितत्वेऽपि रुक्ष्यख ब्रह्ममात्रस्वाद्रह्यास्मैकयं षिषयोऽन्र 
सूच्यते । तेना्थाद्विषयनिषयिभावः संबन्धोऽपि ध्वनितः । परोऽव्यक्तादिटनेन मायासंस्पक्ोभावोक्लया सवौनभेनि- 

वस्या परमानन्दाविभावरुक्चणो मोक्षोऽपि विवक्षितस्तेन च तत्कामस्याधिकारो चोतितः । परिशिष्टेन तुशब्देन वस्तुनो 

वासवमदह्धितीयत्वमाचेदितं, तेन च वस्तुद्भारा परमविषयत्वं तञ्ज्ञाननिष्टायास्तदुपायभूतकर्मनिष्ठायाश्चावान्तरनिपय- 
त्वमिदयर्थादुक्तमिल्यवधेयस् ॥ १ ॥ 

नजु नेवं साच्यसाधनभूतं निषठद्वयमन्न भगवता प्रतिपाद्यते, बह्मणाभ्यर्थितस्य भगवतो भूमिभारापहारार्थं॒॑वसु- 
देचेन देवक्यामाविभूतसख तादर्थ्येन मध्यमं प्थासुतं प्रथितमहिमानं म्रेरथितं धर्मयोरिहानु्यमानस्वात् । जतो नाख 
लाखसय तिष्ठाहयं परापरविषयभावमनुभ वितुमरूमिति 1 तन्न । भगवतो धर्म॑संस्थापनसवाभाव्यधोव्याद्ध्मद्रयस्थापना- 
थमेव प्रादुभौवाभ्युपगमा्ुभारपरिहारस्य चार्थिकत्वादसेनं निभित्तीङृल्ाधिकारिणं खधर्मभ्रवतेनद्वारा ज्ञाननिष्टाया- 
मवतारयितुं गीताज्ाखरस्य परणीतस्वादुचितमसख निषठाद्रयनिषयतवमिति परिहरति--स् भगवानिलयादिना ध्द्य- 
म्चैनायोपदिदैद्योेखन्तेन भाष्येण । 

३ सीलकण्ठन्याख्या ( चतुर्धरी >) ! 

भारते सर्ववेदार्थ भारतार्थश्च फत््श्ः । गीतायामस्ति तेनेयं सर्व॑शास्रमयी मता ॥ २ ॥ 
४ मधुसूदनीप्याख्या । 

सहैतुकख सं सारस्याद्यन्तोपरमात्मकम् । परं निःश्रेयसं गीताराल्नसोक्तं प्रयोजनम् ॥ २ ॥ 
सच्चिदानन्दरूपं तत्पूणे विष्णोः परं पदम् । यतलपराप्रये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः ॥ ३ ॥ 
कर्मोपासिखथा ज्ञानमिति काण्डच्रयं कमात् । तद्रुपाष्यदराभ्याये्गीता काण्डन्नयास्मिका ॥ ४ ॥ 

५ माष्योत्कर्पद्ीपिका । 

शष् श्रुतिगं भरदत्तिजनकं धम मरीच्यादिकान्विश्वस्थापनहेतवेऽन्जजतयुः संग्राहयामासं यः । 
सवोनर्थनिबर्हेणे च सनकायान्पूवैसष्यद्षीन्वैराग्यादिकलक्षणं शिवम तं वासुदेवं भजे ॥ २ ॥ 

& श्रीघरीव्याख्या 1 

आओमाधवं अणम्योमाधवं विश्येरमादराद । तद्धक्तियन्नितः ङु्वे गीतान्वाख्यां छुबोधिनीम् ॥ २ ॥ 
४ अभिमवगुपताचार्यैव्याख्या । 

द्वैपायनेन सुनिना यदिदं व्यधायि शाखं सहसखदातसंमितमनत्र मोक्षः । 
मधान्यतः फठतया प्रथितस्तदन्यधरमांदिं तस्य परिपोषयिदधं प्रगीतम्, ॥ २५ 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-शरीधरी-अमिनवगुपतव्याख्यायुता । ३ 

१ ओमच्छांकरभाण्योपक्रमणिका । 
्राहयामास बेदाक्तम् 1 ततोऽन्यांश्च सनकसनन्दनादीयताय निचत्तिधम ज्ञानवेराग्यलक्षणं भ्राहया- 
मास । द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः, थञत्तिकश्चणो निदृत्तिखक्चणश्च 1 तन्रैको जगतः सितिकारणं, भा- 
णिनां साक्षादभ्युदयनिःश्रेयसहेतुयैः स ध्मः घाह्मणाय्वै्िभिराश्रमिभिश्च धेयोर्थैसिरवुष्ठीयमानो 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

तन्न नेदं गीताश्चाखं व्याख्यतुञुचितमासग्रणीतत्वानिर्धारणात्तथाविधश्चाखन्तरवदित्या शङ्ख मङ्गलाचरणस्योदेस्यं 
दुेयन्नादौ शाखप्रणेतुरा्चस्वनिर्धीरणार्थ सर्व्त्वादिप्रतिक्तपूर्वकं सर्वजगजनयितृत्वमाह--ख भगवानिति । भक्तो 
नारायणाख्यो देवः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः समस्तमपि प्रपञ्चसुत्पाचच व्यवस्थितः, नच तस्यानाक्ततवम् । हश्वरायुगरदीतानामापत- 
त्वसि्या तस्य परमासत्वसिद्धेरिदय्थः । ननु भगवता दष्टमपि चातुर्बण्यौदिविशिष्टं हिरण्यगमौ दिरुक्चणं जगन्न व्यव- 
स्थितिमस्थतं शक्यते व्यवस्थापका भावात् , नच परसयैवेश्वरस्य व्यवस्थापकल्वं वेषम्यादिप्रसङ्गात्तन्राह--तस्य चेति । 
खष्टस्य जगतो मयादाविरहितस्वे शङ्किते तदीयां व्यवस्थां कतुभिच्छन् व्यवस्यापकमालोच्य क्षत्रस्यापि क्षन्नस्वेन भसिद्धं 
धम तथाविधधर्ममधिगस्य खष्टवानि्थैः । स्ट धर्भसय साध्यत्वभावतया साधयितारमन्तरेणासंभवात्तसेव तदूचु- 
छाठृत्वानभ्युपगमाव् प्राणिप्रमेदानामधमेभ्रायाणां तद्योगात् कतस्तदीया खटिरिलया्चङ्धाह-मरीच्यादीनिति । 
तेपां भगवता खष्टानां भरजाखष्टहेतूनां यागदानादिप्रदृत्तिताध्यं धर्ममन्टातुमधिङृतानां स्वकीयत्वेन तदुपादनञुपप- 
चरमिलयथैः । चैत्यवन्दनादिम्यो विदोषा्थं धर्म विशिनि-वेदोक्तसिति । नु नैतावता जगदरोषमपि व्यवस्थप- 
यितु श्षक्यते प्रचुत्तिमागेसखय पूर्वोक्तधर्म प्रति नियतत्वेऽपि निन्रत्तिमार्भख तेन व्यवस्थापनायोग्यत्वात्त्नाह--ततो- 
ऽन्याश्ेति । निदत्तिरूपस्य धर्मख शमदमाद्यात्मनो गमकमाह ज्ञानेति । बविवेकयैराग्यातिक्शये' श्ामायतिश्चयो 
गम्यते ततो बिवेकादि तस गमकमिलथैः । धमे बहुविदां निवादद्दौनाजगतः स्थेन्नि कारणीभुतधर्मान्तरमपि सष्ट- 
व्यमसतील्याशङ्कयाह--द्धिविधो हीति । अतिप्रसङ्गाप्रसङ्गव्यावरत्तये भृतं धर्म॑रक्षयति--प्राणिनामिति । भृत्ति- 
लक्षणो धर्मोऽभ्युदयार्थनां साक्षादमभ्युदयदेतर्निःश्रेयसार्थनां परम्परया निःघेयसदेतुः, निष्त्तिरश्चणस्त धमः सान्चा- 
देव निःश्रेयसहेतुरिति विभागः । ज्ञानस्यैव निःश्रेयसहेतुस्वेऽपि श्मादीनां ानद्वार मोश्चदहेतुस्व, क्तानातिरिक्तव्य- 
चधानामावाचच साक्चादित्युक्तम् । यथव धर्मो रक्ष्यते तर्हिं वर्णित्वमाश्चमित्वं चोपेक्ष्य स्वैरेव पुरषाथाथभिद्धवपि 
धर्मौ यथायोग्यमयुष्ेयावियुष्टातृनियमासिद्धिरिलयाशङ्ाह--ब्राह्मणायेरिति । भथेल्वाव्रिरोचेऽपि शतिर्दतिपया- 

३ नीलकण्डस्यारूया ( चवरी >) । 

कर्मोपालिक्ञानभेदेः शालं काण्डच्रयात्मकम् । अन्ये तूपासनाकाण्डात्तृतीयो नातिरिच्यते ॥ २ ॥ 
 मश्ुसूद् नीन्याख्या । 

एकमेकेन षद्ठेन काण्डमत्रोपटक्षयेत् ! कमनिष्ठाज्ञाननिषटे कथिते प्रथमान्ययोः ॥ ५ ॥ 
यतः समुच्यो नसि तयोरतिविरोधतः । भगवद्धक्तिनिष्ठा तु मध्यमे परिकीर्तिता ॥ ६ ॥ 
उभयायुगता सा हि सर्वविघ्रापनोदिनी । कर्ममिश्ना च शुद्धा च ज्ञानविश्राचसा चनिधा॥ ७॥ 
त्र तु म्रथमे काण्डे कर्मतच््यागवत्मेना । व्वंपदा्थो विञ्ुद्धत्मा सोपपत्तिर्निरूप्यते ॥ ८ ॥ 
द्वितीये भगवद्क्तिनिष्ठावर्णनवत्मेना । भगवान्परमानन्दस्तत्पदार्थोऽवधार्यते ॥ ९ ॥ 
तृतीये ठु तयोरैक्यं वाक्यार्थो वर्ण्यते स्फुटम् । एवमप्यत्र काण्डानां संबन्धोऽस्ति परस्परम् ॥ १०१ 
प्रयध्यायं विशेषस्तु तत्र तनैष वक्ष्यते । सुकतिसाधनप्वैद शाखार्थतेन कथ्यते ॥ ११ ॥ 
निष्कामकमोयुष्ठानं यागात्काम्यनिषिद्धयोः । तत्रापि परमो धमो जपस्तुलयादिकं हरेः ॥ १२ ॥ 
क्षीणपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा । निदयानि विवेकस्वु जायते सुदृडस्तदा ॥ १३ ॥ 
इदासुत्राथवेराग्यं वक्नीकाराभिधं क्रमात् । ततः शमादिसंपत््या संन्यासो निष्ठितो भवेत् ॥ १४ ॥ 

५ भाष्योत्क्पंदीपिका । 

अजन्मा सर्वैषामधिपतिरमेयोऽपि जगतामधिष्टाय खीयां भ्रकृतिमिव देही स्फुरति यः । 
विनष्टं कारेन द्विविधमरतं ध्मैमनधं पुनः प्रहर तं विमलछ्यभदं नौमि परमम् ॥ ३ ॥ 

& श्रीधरीष्याख्था । 

भाष्यकारमतं सम्यक्तब्याख्यातृगिरस्तथा ! यथामति समालोड्य गीतान्यास्यां समारभे ॥ ३ ॥ 
७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 

मोक्षश्च नाम सक्डाप्तविभागरूपसवैश्षस्वकरणादिद्ुभस्वभावे । 
जका्कुया चिरहिते भगवव्यधीे नियोदिते कयभिथास्मथितः समासात् ॥ ३ ५ 



¢ आनन्दगिरिव्यास्यासंबटित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्वीता। [ अध्यायः १ 

१ भीमच्छांकरभाष्योपक्रमणिका । 
दीधण 4 कं केक 1 कालेनावुष्ठातृणां कामोद्धवाद्धीयमानविवेकनविज्ञानहेतकेनाधर्भणामिभूयमाने धर्म प्रवेधेमाने 
चाधर्मे जगतः सिति परिपिपारयिषुः स आदिकता नारण्यणाख्यो विष्णुर्भोमस्य बरह्मणो ब्राह्मण- 
त्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वख॒देवादंरेन ष्णः किर संबभूव । ब्राह्मणत्वस्य हि रक्चषणेन रक्षितः स्यादै- 
दिको धर्मः तदधीनत्वादणोश्रमसेदानम् | 

(१ ५ यते | अवय 4 [ 9 # * 

स च भगवान ज्ञानेश्व्यदाक्तिबङवीयैदेजोभिः सदा संपन्रसिशणात्मिकां वैष्णवीं खां मायां 
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२ आनन्देगिरिष्याख्या । 

रोचनयावुष्ठानाक्नियमसिद्धिरिलर्थः ! निलयनेमित्तिकेषु थावजीवमनुष्टानं काम्येषु करणांरो रागाधीना भ्रवरत्तिरितिकते- 

व्याडो वेधीति बिभारेऽपि कदाचिदेवानुष्टानमिति विभागमभिप्रेयाह--दीर्धेणेति । अथ यथोक्तघर्मवक्चादेव 
जगतो बिवक्चितस्थितिसिद्धेरगवतो नारायणसखादिकरवैरनेकानथकल्टुषितक्षरीरपरिमरहासंभवादन्ययेव कस्यविदना- 

स्य वैषम्यनेशरण्यवतो निभ्रदपरिग्रहद्वारेण गीतासा्प्रणयनमिति कतोऽस्याप्प्रभीतस्वं तन्रह--अजुष्ठातृणामिति। 
अथवा यथोक्तङ्कायां दीर्वैगेलारभ्योत्तरम् । महता कालेन तत्रेतवाल्यये द्वापरावसाने साधकानां कामक्रोधा- 

दिपूर्वकादविवेकादधर्मबाहुल्यष्डधमाभिभवादधमौभिद्दधेश्च जगतो मयौदामेदे तदीयां मयौदामत्मनिर्भितां पार- 

यितुमिच्छन् प्रकृतो भगवानेतदर्थेन चातुर्बण्यादिसंरक्षणार्थं लीरामयं मायान्चक्तिमरयुक्तं खेच्छानिम्रहं जग्राहेलय्थः । 
'भौमख अह्णो गुषयै वसुदेवादजीजनत् इति स्खरतिमनुखलय पदद्यमनूय व्यच््े--भोमस्येति। अरोनेति । खेच्छा- 
निर्मितेन मायामयेन खस्पेणेय्थः । किटेलयस्मिन्न्थे पौराणिकी भ्रसिद्धिरनूद्यते । नहि भगवतो व्यतिरिक्तस्य 
जन्मेति युज्यते बहुविधागमविरोभादिति भावः । ननु वेदिकधमैसंरश्चणार्थं भगवतो जन्म, “यदवा यदा हि धमेखः 
इत्यादिदद्यनात्, किमिदं ब्राह्यणर्वख रक्षणा्थमिति तत्राह--तब्राह्मणत्वस्य दीति । अथापि वणौश्रमसेदब्यवस्थापनं 
विना कथं यथोक्तघर्मरक्चणमियश्ङ्खयाद--तद् घीनस्वादिति । बर्ण हि पुरोधाय कषत्रादिः प्रतिष्ठां परतिपद्यते 
याजनाध्यापनयोस्तद्धर्मत्वात्तद्रारा च वर्णाश्रमसेदव्यवस्थापनात् । अवतो ब्राह्मण्ये रक्षिते सर्वमपि सुरक्षितं भवती लयथः। 

नन्वेवमपि भगवतो नारायणस्य शारीरादिमस्वे सलयसदादिभिरविरोषाद्नीश्वरत्वभरसक्तिरिलयाशङ्खय क्लानादिङ्ृतं 

विरोषमाह--सख चखेति । ज्ञानं क्षसिरथपरिच्छित्तिः, येश्वर्यमीश्वरत्वं स्रातश्यं, शक्तिसदथैनिर्ववनसामर्थ्य, बरु सहा- 
यसंपत्तिः, वीर्यं पराकमवस्वं, तेजस्तु भागदभ्यमशष्यस्वम् , एते च षड्गुणाः सर्वैधिषयाः सर्वैदा भगवति वतेन्ते । 
तथाच तसय हारीरादिमच्ेऽपि नास्रदादिसाम्यमिलय्थः । अथेवमपि कथमीश्वरस्यानादिनिधनस्य निलञ्यडञुदमुत्तस- 
भावस स्भावनिपरतं जन्मादि संभवति, नहि भुतानामीशिता खतच्नः स्वात्मनोऽनर्थं स्वयमेव संपादयितुमहंति, 

न चाख देहादिमहे किमपि फरञुपरम्यते तत्राह--ज्निगुणात्मिकामिति । सिखश्षितदेहादिगतवेरूप्यसिच्यर्थमिदं 
विरोषणं तस्याव्यापकत्वं वक्तं वैष्णवीमिव्युक्तम् । हैश्वरपारवस्यं तस्या ददौयति--खामिति । वखाश्च प्रतिभासमात्र 

३ नीलकण्ठडव्याख्या ( चठुधंरी >) ! 

तदेष ब्रह्म विद्धि त्वं नेदं यत्तदुपासते । इति श्रुत्यैव वे्ख श्चुपासादन्यतेरिता ॥ ४ ॥ 
 मधुसूदनीभ्यास्या । 

एवं सर्वपरिदयागन्सुयुकश्षा जायते इडा । ततो गुूपसदनसमुपदेशम्रहस्ततः ॥ १५ ॥ 
ततः संदेहदानाय वेदान्तश्रवणादिकम् । सवैसुत्तरमीमां साशाल्नमत्रोपयुज्यते ॥ १६ ॥ 
ततस्तत्परिपकेण निदिभ्यासननिष्ठता । योग्यां तु संपूणसुपक्षीणं भवेदिह ॥ १७ ॥ 

कषीणदोषे ततशित्ते वाक्यात्तत्वमतिभेवेत् । साक्षात्कारो निर्विकल्पः शब्ददिवोपजायृते ॥ १८ ॥ 
अवियानिनिदृत्तिस्व तत्त्वन्ञानोदये भवेत् । तत भावरणे क्षीणे क्षीयेते धमसंशयौ ॥ १९ ॥ 
अनारग्धानि कमणि नदयन्देव समन्ततः । नलागामीनि जायन्ते तत्तवज्ञानप्रभावतः ॥ २० ॥ 
भरग्धकर्मविक्षेषपाद्रासना तु न नह्यति । सा सर्वतो बलवता संयमेनोपदाम्यति ॥ २१ ॥ 

५ भाष्योत्करषैदीपिका ! 

ईेदाविकात्मकौ रोके सं्रदायभ्रवर्तकौ । गीताभाष्यभ्रकाशेन बन्देः श्रीङ्ृष्णश्चंकरौ ॥ ४ ॥ 
बालखामिनमाचारय चमो व्यासञुखान्सुनीन् । बितरहतृन् गणेशादीन्पण्डितां्व विमत्सरान् ॥ ५ ॥ 

२ भओीधरीव्याख्या ! 

रीता व्याख्यायते यस्याः पाठमात्रादयलतः । सेयं सुबोधिनी टीका सदा ध्येया मनीषिभिः ॥ ४ ॥ 
७ अभिनवगुस्ाचायैष्यार्या 1 

यद्यप्यन्यप्रसंगेषु मोक्षो नामात्र गीयते \ तथापि भगवद्गीताः सम्बक्तत्प्राप्तिदायिकाः ॥ ४ ॥ 



नीखकण्टी-मधुसदनी-माष्योक्तर्षदीपिका-धीधरी-जभमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ण् 

१ श्रीमच्छांकरभाष्योपक्रमणिका । 

मूरग्रकति वशीकृस्याजोऽव्ययो भूतानामीश्वरो निव्यश्चुदवुदमुक्तसखरभावोऽपि खन् खमायया देहवा- 
निव जात इव लोकानुग्रहं ङ्वैन् ङक्ष्यते, खप्रयोजनामावेऽपि भूताचजिधुक्चषया वैदिकं हि धर्मद्य- 
मञ्जुनाय शोकमोहमद्योद्धौ निमभ्नायोपदिदेद गुणाधिकं गृहीतोऽचुषएीयमानश्च धर्मः प्रचयं 
पभिभ्यतीति । तं धर्म भगवता यथोपदिष्टं वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान्णीतास्यः सप्तभिः च्छोकलश्च- 
ते न्च । 

तदिदं गीताश्ाद्धं समस्तवेदार्थसारसंम्रहभूतं दुरविक्ेयार्थ तदथौविष्करणायानेकैर्वितपदार्थ- 
२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

शरीरस्वमेव नतु वस्तुस्वमिलाह--मायासिति । तखा नानाबिधकार्याकारेण परिणामिस्वं सूचयति-मूदग्रकति- 

मिति । हैश्वरस प्रङखधीनत्वं वारयति-वश्शीङृदये ति । निलत्वं कायौकारविरहितत्वं, शुद्धत्वमकारणस्वं, ङद्ध- 
त्वमजडत्वं, सुक्तत्वमवियाकामकमैपारतनयराहियम् । नच नित्यत्वादयः संसारावस्थायामसन्तो मोश्चवस्थायां संभव- 

न्तीति युक्तमियाह--स्वभाव इति । देहमरहे प्राधान्यं मायाया ददैथिठं पुनः स्वमाययेस्युक्तम् । “स चा जयं पुरुषो 
जायमानः दारीरमभिसंप्यमानः' इति श्चतिमाभ्रियाह--देहवानिति 1 इवकाराभ्यां दे्ादेरवस्तुस्वेन कटिपितवं 
चोत्यते । धर्मद्योपदेश्यद्वारा प्राणिवभखभ्युद्यनिःश्रयसतत्परत्वापादनं लोकाञुमहः । यद्यपि इरस्थः सरतघ्रो निलय- 
त्वादिरुक्षणश्चायमीश्वरः सतो दरयते, तथापि यथोक्तमायारत्त्या देहादि गृदीत्वा आणिनामनुप्रहमाद्धानो न 
खभावविपर्ययं पर्येतील्य्थः । ननु श्रयोजनमनुदिद्य न मन्दोऽपि प्रवरेतेः इति स्यायादीश्वरस्याप्तकामतया कतङृलयख 
भ्रयोजनाभावादचुभाङ्याणां चद्वैतवादे व्यतिरिक्तानामसच्वान्न धर्सद्रययुपदेष्टसुचितमिति तत्राह--खभश्रयोजनेति । 
कलितमेद भाजि भूतान्युपादाय तदनुभदेच्छया चेलयवन्दनादिविरुक्षणं धर्मदयमरजनं तिगित्तीकलयाक्षकामोऽपि भग. 
वाञुपदिष्टवानिय्थैः । जदैनस्योपदेक्ापेक्षास्तीति दरौयितुं विरिनशि-दोकेति । नय भूतालुमहे करैव्ये किमि. 
्ञ्धैनाय धर्म्यं भगवतोपदिर्यते तन्राह-गुणाधिङैरिति । प्रचयं गमिष्यतीति मत्वा धर्मद्रयमञैनायोपदि- 
देरोति संबल्धः । अथ तथापि सुगतोपदिष्टघमैवदयमपि भगवहुपदिष्टो धर्मो न प्रामाणिकोपादेयतासुपगच्छेदिला- 
शङ्ख वेदोक्तत्वान्नासख तततुल्यत्वमित्युक्तमिलयभिपरेय चिष्टपरिगरदीतत्वाच्च मैवमिवाह--तं धर्सचिति । जधरमे धमेव 
दविर्बदव्याससख जतेलयाश्ङ्खयह-सर्वक्ञ इति । (ङष्णद्वेपायनं बिद्धि व्यासं नारायणं भ्रञ्चुम्" इति स्तः सजनो. 
पकारकभगवद्वतारष्वाच्र व्यासख नान्यथाङ्ुदधिरियाह-मगवानिति । 

सीताास्रस्यानाप्षप्रणीतत्वमपाङृल व्याख्येयत्वञुपपादितसुपसंहरति--त दिदमिति । पौर्षैयसय वचसो मूरप्र. 
माणाभावेनाप्रामाण्यमिति मत्वा विरिनष्टि--समस्तेति । ् ाख्षरेरेव तदर्थप्रतिपत्तिसभवे किमिति व्याख्यानमि- 
स्या्ङ्याह--दुर्विक्षेयार्थमिति । "पदच्छेदः पदा्थोक्तिर्विथहो वाक्ययोजना । आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पञ्च- 
रक्षणम् ॥* इद्यादिकरमेणास्य श्राखस्य पूर्वा चयैव्यौख्यातत्वाक्किमर्थमिदमारभ्यते गता्थत्वाततत्राह-तद्थैति । 
गीताश्ास्नार्थैसख भ्रकटीकरणा्थं पदविभागस्तदर्थोक्तिः समासद्वारा वाक्यार्थनिर्देशस्तत्रापेक्षितो त्यायश्वाक्षेपसमाधान- 
लक्षणो इद्छिकारेदैितश्तथापि तथाविधमेव शाखं शाखपरिचयद्युन्येः समुचयवादिभिर्विरडारथस्वेनानेकाभस्वेन च 

३ नीलकण्ठब्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

इयमष्टादशाश्यायी कमात्षटरकतिकेण हि । कर्मोपासिन्नानकाण्डतितयात्मा निगचते ॥ ५ ॥ 
४ मशुसूद्नीव्याख्या । 

संयमो धारणा ध्यानं समाधिरिति यत्निकम् । यमादिपद्चकं पूर्वं तदर्थसुपयुज्यते ॥ २२ ॥ 
दैश्वरप्रणिधानात्त॒ समाधिः सिध्यति इतम् \ ततो भवेन्मनोनाशो वासनाक्षय एव च \ ६३ ॥ 
तत्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय इयपि । युगपन्नितयाभ्यासाजीवन्मुक्तिंडा भवेत् ॥ २४ ॥ 
विद्त्सैन्यासकथनमेतद्थे श्रुतौ छतम् । प्रगसिद्धो य एवांशो यज्ञः सख्ात्तखय साधने ॥ २५ ॥ 
निरुद्धे चेतसि मुरां सनिकल्पसमाधिना ! निर्विकत्पसमाधिष्ु भवेदत्र निभूमिकः ॥ २६ ॥ 
व्युत्तिष्ठते खतस्खयय द्वितीये परबोधितः । अन्ते व्युत्तिषठते नेव सदा भवति तन्मयः ॥ २७ ॥ 

५ आष्योत्कर्षदयीपिका । 

मतस्य निरासाय गीताभाष्यङ्ृता खयम् \ छृष्णात्मना शिवेनादौ व्याख्याता पदशः स्फुटम् ॥ ६ ॥ 
ततो भाष्यार्थमादाय व्याख्याता बहुभिस सा । यत्तु केश्ित्कचितमक्तं निरुद्धं भाष्यतोऽखिलम् ॥ ७ ॥ 

७ अभिनवगाप्ाचार्य॑व्याख्या । 

तास्वन्यैः श्राछरतेव्यौख्या कता यपि भूयसा । स्याय्यसथाष्ययमो भे तङ्गढा्थेभकारकः ॥ ५ ॥ 



& जनन्दगिरिव्यास्यासंबलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता | ( अध्यायः १ 

१ श्रीमच्छांकरसाप्योपक्रमणिका । + 

वाक्यार्थन्यायमप्यल्यन्तविरडानेका्त्वेन लोचिकेशदयमाणसुपलभ्याहं विषेकतोऽथेनिधोरणा 

संश्चेपतो विवर्णं करिष्यामि । 
तस्यास्य गीताराखरस्य संश्चेपतः प्रयोजने परं निःश्रेयसं सेवकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमलक्षणम् ; 

तच्च स्वैकसरसन्यासपूचैकादात्मन्ञाननिषठारूपादमौ द्वति 1 तथेमभेव गीतार्थ॑वर्भसुदिश्य भगवते. 

बोक्तम्-'सख हि धर्मः स पयतो बरह्मणः पदधेदनम्' इत्यज्मीताु । किंचान्यदपि तत्रैवोक्तम् नेव 
॥ १ # 1 +), 9) ए, १ ̂  ० 0 0 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या 1 

गृहीवमारक््य तडुद्धिमदुरोद्धमिदमारड्धव्यमिलयथेः । येषां प्राचीने व्याख्याने डदधिरमविष्टा तेषां संभ्रतितन प्तसि- 
प्रसौ अवेश्षयदीति कते नियमसतत्राद--विवेक इति । पूर्वव्याख्याने तत्तदर्थनिधौरणाथोपन्यासः संकीणेवद्धातीति 

न तन्र केषांचिन्मनीषा ससुन्मिषति, भते व्वसंभरकीणैतया तत्तत्पदाथनि्णयोपयोगिन्यायो निनियते, तेनात्र मन्दम- 

ध्यमयोरपि अद्धिरवतरतीलय्थः । किंचानपेक्िताधिकमन्थसद्धायान्न भराचीने व्याख्याने श्रोचरणां भचृत्तिरन्र स्वपेक्षिता- 
द्पमन्ये विवरणे भरायशः सर्वेषां भद्रत्तिः स्यादिति मव्वाह-संश्चेपत इति । 

नन्वनाघध्रणीतस्वाद्यभावेऽपि नेदं ्ाद्धं व्याख्येयं विषयाद्ययुवन्धस्यानभिदहितस्येन शशाख्त्वाभावादियज्ञद्य सव- 

व्यापाराणां प्रयोजना्थैष्वादादौ भ्रयोजनमाह- तस्येति । भअसाधितम्रामाण्यस्य व्याख्येयत्वेन मनसि संनिहित 

गीताश्ाखरसय संक्षेपतः संहः संपिण्डितत्वमेकवाक्यस्वं, तेनेदं परमं फर यन्निधितं श्रेयो निःश्रेयसं केवल्यम् , अवा- 

न्वरफछं तु तन्नतत्रावास्तरवाक्यभेदेन मनोनिग्रहादि विवक्ष्यते । निःश्रेयसं च दिबिधं निरतिशयसुखाबिभौवो निः्यो- 
घानर्थोच्छित्तिश्च । तत्राचसुदहरति--परसिति । द्वितीयं दर्शयति-सखहे तुकस्थेति 1 संसारोपरमस्याखन्तिकरत्ं 
भ्रतियो गिनः संसारस्य पुनरुत्पस्ययोग्यत्वं तच स्वापमृच्छौदिन्यवच्छेदार्थं विरोषणं तदेव साधयितुं सहेतुकस्यव्युक्तम् । 
उक्तं फर सयुचितादेकाकिनो कवा कर्मणः स्यादित्ति तेव शाखम्रतिपा्यतेल्याशङ्कयाभिधेयमभिधिस्समानः समः 

धत्त-- तञ्चति । आत्मज्ञननिष्ठारेषत्वेन कमनिष्ात्रोच्यते, प्राधान्येन त्वात्मह्ताननिषटेवान्न प्रतिपाद्यत इवर्थः । ननु 

शोषिणी निष्ठा ङतो न भवति संन्यासात्क्मनिष्ठायाः रोषष्वान्तत्राह--सखवैति । संन्यासद्वारेणासङ्ृवचुष्टितश्चवणादेः 
शोषिणी निष्ठा सिध्यति, रोषं च कर्मगसतत्र परस्पराश्रयत्वमिलयभः । नलु भ्यज्षदानतपःकमै न ल्याञ्यं कायेसेव ततः 
इति वाक्यरोषात्ससुश्ितमास्मल्तानमनत्र भतिपादयते नेत्याद--तथे ति । सर्वकर्मसंन्यासपू्ैकमात्मल्वाननिष्टारूपं धं 
निःभेयससाधनं भयोजनं भ्रागृक्तं पराखशति--इममेवेति । वक्तुमेदादभिभ्रायमेदात्यङक वारयति--भगवतेघेत्ति । 
उक्तमुगीताखिति संबन्धः । बद्यणः पदं पूर्वोक्तं निःश्रेयसं ससय वेदनं राभस्तन्र विशिष्टो ज्ाननिष्ठारूपो ध्मः समर्थो 
भवतील्यभथैः । यन्तदानादिवाक्यसख तु तव्याख्यानावक्षरे तात्पर्यं वक्ष्यते । कर्मल्यागस्य भगवतोऽभिग्रेतस्वे वाक्यान्तर- 

मनुगीतागतमेवोदाहरति-तन्नैवेति । धमौधमौपूवौसंसभित्वे हवुमाह-मैवेति । कियाद्रयरसंबन्धाभावात्तन्नित्या 
« मशुसूदनीव्याख्या । 

एवंभूतो बाह्मणः सखाद्ररिषटो ब्रह्मवादिनाम् \ गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते ॥ २८ ¶ 
अतिवणीश्नमी जीवन्मुक्त आत्मरतिसथा ! एतसय कतकरयलाच्छाञ्चमस्मालिवर्तते ॥ २९ ॥ 
ध्यख देवे परा भक्कियथा देवै तथा गुरौ ¦ तस्ते कथिता ह्यथौः प्रकादान्ते महात्मनः" ॥ ३० ॥ 
इ्यादिष्चतिमानेन कायेन मनसा गिरा । सवोवस्थाख भगवद्धक्तिरत्रोपयुज्यते \ ३१ ॥ 
परवैभूमौ कता भक्तिरु्तरां भूमिमानयेत् ! अन्यथा विघ्रबाहुस्यात्फकसिद्धिः खडुकंभा ॥ ३९ ॥ 
पूवा भ्यासेन तेनैव हियते छव्रदोऽपि सः ! अनेकजन्मसंसिद्ध इत्यादि च वचो हरेः ॥ ३३ ॥ 
यदि प्राग्मवसंस्कारस्याचिन्यलात्तु कश्चन । प्रागेव छृतकृखः स्यादाकाक्फलपातवेत् ॥ ३४ ॥ 
न तं ्रति छृतार्थलनच्छास्रमारब्धुमिष्यते । ् राकिसद्धसाधनाभ्यासादुर्चैया भगवत्छपा ॥ ३५ ॥ 
एव भाग्भूमिसिद्धावप्युत्तरोत्तरभूमये । विधेया भगवद्धक्तिस्तां विना सा न सिध्यति ॥ ३६ ॥ 
जीचन्युक्तिदचायां तु न भक्तेः फलकल्पना ! अदषटूलादिवत्तेषां खभावो भजनं हरेः ॥ ३७ ॥ 
आत्मारामाश्च सुनयो निभेन्था अप्युरुकमे । उ्वन्यहैतुकी भक्तिमित्थंभूतयणो हरिः ॥ ३८ ॥ 

५ माष्योत्कर्षदीपिका 1 

साक्षेपं युकिदीनं च तन्निरासाय छेखकम् ! अन्तर्यामिखरूपोऽसौ मां करोति महेश्वरः ॥ ८ ॥ 
यद्यपि आणिजातसख प्रको जगदीश्वरः । स एवासि तथाप्येवं श्वुदर्थनं व्यवस्थितिः ॥ ९ ॥ 

७ अभिनवगुक्तावार्यभ्याख्या 1 

मटेन्दुःराजाद्ान्ञायं विविथ्य च चिरं धिया । कृ्तोऽभिनवगुेन सोऽयं गतार्थसंग्रहः ॥ ६ ॥ 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माप्योकर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुपव्यास्यायुता । ७ 

१ भीमण्छंकरभाष्योपक्रमणिका । 

धममीं न चाधौ न चेव हि श्युभाष्यभी । यः स्यादेकासने छीनस्तूष्णीं किंचिदचिन्तयन्ः इति, शानं 
संन्यासङक्षणम्' इति च । इहापि चान्ते उक्तमञ्चैनाय-सर्वैधमौन्परित्यस्य मामेकं शारणं वज्ञ 
इति । अभ्युद्यार्थाऽपि यः प्रव्तिलक्षणो धमो वणौश्रमांशचोदिदय विहितः स च देवादिस्यानप्रा्ति- 
हेतुरपि सन्नीश्वरापेणवुच्ानुष्ठीयमानः सखशुदधयेः भवति फलाभिसन्धिवाजितः, श्ुद्धसस्वस्य च 
ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्रापिद्धारेण ज्ञानोत्प्तिहेतुत्वेन च निःयसदेतत्वमपि पतिपद्यते । यथाचेममर्ध- 
मभिसंघाय वक्ष्यति--्ह्मण्याधाय कमणि यतचित्ता जितेन्द्रियाः । योगिनः कसं कुर्वन्ति स्ख 
त्यक्त्वात्मद्युद्धये ॥ इमं द्विप्रकारं ध्म निभप्रेयसप्रयोजनं परमार्थ॑तच्छं च वासुदेवाख्यं परब्रह्माभि- 
धेयभूतं बिशेषतोऽभिव्यञ्ञयद् वििष्टमयोजनसंवन्धाभिधेयवद्री तासं यतस्तदर्थविन्ञानेन सम, 
स्तपुरुषाथं सिद्धिर्तस्तद्धिवरणे यलः श्ियते मया । 

समापैयं श्रीमच्छांकरभाष्योपक्रमणिका । 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

पूवाभ्याससंबन्धे प्रातमथेमाइ--यः स्यादिति । वागादिबाहमकरणब्यापारविरहितस्व॑तूष्णीमिसयुच्यते, किंचिद्धि. 
न्तयक्निखन्तःकरणव्यापाराभावोऽभिप्रेतः, द्विविधकरणव्यापारविरहितः सन््ारुक्तो योऽधिकारी केवरमेकसिग्र्धितीये 
ब्रह्मण्यालनमवस्थानं तन्न रीनस्तसिन्नेव समासिभागी सखात्तार्सप्रज्ञातसमाधिनिष्ठख सर्वक्मलयागहेत॒कं ज्ञानं 
सुक्तिहेतुभेवती यथः । न केवरूमनुगीताखेव यथोक्तं ज्ञानयुक्तं किंतु अकृतेऽपि शास्रे समाश्यवसर द्ितम्रियाह- 
इहापीति । नन्वन्न निदृत्तिरक्षणधमौरमकं ससंन्यासमात्मक्ञानमेव न भरतिपा्यते कर् कमैव तस्मात्वम्' इयाद्य 
भषृत्तिरुक्षणस्यापि धमेसय वक्ष्यमाणत्वाद्ध्मयोश्च प्रङ्ृतत्वाविरोषात्तत्राह-अभ्युदयार्थो ऽपीति । नञ वर्णिभिराश्र- 
मिभिश्रनुष्टेयस्वेनान्यत्न विहितस्यापि तख न युक्तं मोक्षसाधनसाधिकारे विधानं, देवादिश्थानभािदतुसेन मोक्षं 
परति प्रतिपक्षत्वात्, सर्य, तथापि फलाभिखापमन्तरेणेश्वरा्पणधिया कतस्य उद्धि्द्धिहेतुत्वात्तसयेह वचनमिलयाह-- 
स च देवादीति । फराभिसंधिद्वारा कृतः सक्तिति दोषः । प्रद्रत्तिरक्षणधर्मसखोक्तरीदया वित्तछ्युद्धिहैतुत्वेऽपि मोक्ष- 
देवेन तो मोक्षाधिकारे निदेशः सादिलयाशङ्खयाह--शुद्धेति । परतिपाचते प्रागुक्तो धमै इति दोषः । यदुष 
फराभिसंधिवजितमीश्वरापंणबुद्यानु्टितं कम इद्धिश्ुधये भवतीति तत्र वाक्यरोषमनुद्र्यति--तथाश्चेति । 
शाखश्य प्रयोजने ससाधनसुक्तमनूचय विषयं दरैयति-इमसिति । दर्धितेन एखेन श्राखल निषाद्यद्ारा साध्य- 
साधनभावः संबन्धो विषयेण पिपयतरिषयित्वमिति बिवक्षिस्वाह--विशेषत इति । एवमयुबन्धच्रयनिशिष्टं शाखं 
व्यास्यानाहंमिद्युपसंहरति- बि शिति । सिद्धे व्यार्यानयोग्य्वं व्यास्येयत्वे फङितिमाह--यत इति । 

= मश्ुसूदनीभ्याख्या । 

तेषां ज्ञानी निलयुक्त एकभक्ति्विंरिष्यते । इलयादिवचनास्मेमभक्तोऽयं सुख्य उच्यते ॥ ३९॥ 
एतत्सव भगवता गीताशाचचे प्रकाशितम् । भतो व्याख्यातुमेतन्मे मन उत्सहते शशम् ॥ ४० ॥ 
निष्कामकमौवुष्टानं मूलं मोक्षस्य कीर्तितम् । दोकादिरासरः पाप्मा तख च अतिवन्धकः ॥ ४१॥ 
यतः खधर्मविभ्रंराः प्रतिषिद्धख सेवनम् । फलभिसन्धिपूरव वा साहंकारा करिया भवेत् ॥ ४२ ॥ 
आविष्टः पुरुषो निलखमेवमादुरपाप्मभिः । पुमर्थलमायोग्यः स्ते दु.खसंततिम् ॥ ४३ ॥ 
दुःखं खभावतो द्वेष्यं सर्वेषां प्राणिनामिह । अतसत्साधनं लाज्यं रोकमोहादिकं सदा ॥ ४४ ॥ 
अनादिभवसन्ताननिरूढं दु.खकारणम् । दुस्यजं रोकमोहादि केनोपायेन हीयताम् ॥ ४५ ॥ 
एवम।काह्वयाविष्टं पुरषार्थोन्युखं नरम् । दुवोधयिषुरहेदं भगवाञ्जाघ्नसुत्तमम् ॥ ४६ ॥ 

५ भाष्योरर्षदीपिक्ा । 

यमधो नेतुमिच्छाख जायते परमात्मनः । असाधुकर्मनिर्त संप्ररयति तं त॒ सः ॥ १० ॥ 
कारयल्यमलं क्म यथेच्छत्यध्वैमास्पदम् । तस्मन्मदात्मना तेन खमाष्योत्कषैदीपिका ॥ ११ ॥ 
तन्यते खख भक्तानां खुखदा सदां सताम् । भक्तास दीनख भक्तया चेष्ेगदाऽपतः ॥ १२ ॥ 

6 



८ आनन्दगिरिव्याष्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धणवद्रीता । (अध्यायः १ 

धृतरा उवाच । धभेक्षेते कुरुक्षेन्ने समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमङ्कबेत संजय ॥ १॥ 

भ्रीमनच्छांकरभाष्यम् । 

अचर च धुतराष् उवाच-धमक्षे्र इत्यादि । 

२ आनन्दगिरिष्याख्या 1 

एवं गीताद्राखस्य साध्यसाधनभूतनिष्ठाद्रयविषयस्य परापराभिधेयप्रयोजनवतो व्याख्येयत्वं अतिपाय व्याल्यातुकामः 

चाद्नं तदेकदेशस्य प्रथमाध्यायस्य द्वितीयाध्यायेकदेश्चसहितसय लाव्पवैमाह--अच्र चेति । णीताश्चाज्े प्रथमाध्याये 

परथमश्टोके कथासंबन्धभ्रद्नपरे स्थिते सतीति यावत् । 
तत्नैवमक्षरयोजना--ध्ुतराष् उवाचेति । तष्टो हि प्रत्ताचश्च्बादयचश्चरमावादश्चमर्थं प्रसयश्चयितुमनीरः 

सश्नभ्यादवर्तिनं संजयमात्मनो हितोपदेष्टारं प्च्छति--धर्मक्षेत्र इति 1 धर्मख वद्धे शचेश्रमभिषृद्धिकारणं यदुच्यते 
३ ीरकण्डव्याख्या ( चतु्धरी ) । 

युद्धोधमं रत्योत्सुक्यादभिमे ज + £ ह ७ ४ षुत देषः 
ततर युद्धोचमं श्र्वः वर्तन्तं बुभुत्युधरेतराष् उवाच--धमेक्षे् ति । तत्र वेदे तेषां कुर - 

« मशुसूदनीन्यारूया । 

तत्र "अशोच्यानन्वसोचस्लम्' ह्यादिना चोकमोहादिसर्वासुरपाप्मनिष्रत्युपायोपदेशेन खधमायुष्ठानास्पुरषार्थः प्राप्य- 
तामिति भगवदुपदेशः सर्वैसाधारणः । भगवदघैनसंवादरूपा चाख्यायिका बियास्ुलखथां जनकयाज्ञवस्क्यसंवादादिवदुपनि- 
षत्सु । कथं भ्रसिद्धमहानुभावोऽप्य्नो राज्यगरुपुत्रमित्रादिष्वदहमेषां ममैत इयेवं प्रययनिमित्त्लेहनिमित्तभ्यां योकमोदा- 
भ्यामभिभूतविवेकविज्ञानः खतएव क्षच्रधरमे युद्धे परच्रतोऽपि तस्मा्ुद्धादुपरयाम । परधम च भिक्षाजीचनादि क्ष्रिर्यभ्रति 
प्रतिषरिद्धं॑क्छँ अव्रते । तथाच भदन मपोऽभूत्. भगवदुपदेशाच्रेमां वियां रन्ध्वा शोकमोदावपनीय पुनः खरम 
वृत्तः कृतक्कलयो बभूवेति भरास्ततरेयं महाप्रयोजना व्येति स्तूयते । अछैनापदेश्येन चोपदेदाधिकारी ददीतः । तथाच 
व्याद्याखते । खधर्मप्रहृत्तौ जातायामपि तत्म्रच्युतिहैठभूतौ चोकमोदौ "कथं भीष्ममहं संख्ये" इद्यादिनार्जनेन दरदितौ । 
अनस युद्धाष्ये खधमे विनापि तिवेकं किंनिमित्ता षटृत्तिरिति ष्टा त॒ पाण्डवानीकम् इदयादिनां परसैन्यचेश्ितं तनिमि- 
तमुक्तम् । तड्ुपोद्धातलेन शृतराष्टभश्चः संजर्य प्रति धर्मक्षेत्रे इत्यादिना शोकेन । तत्र धृतराष्ट्र उवाचेति वैशम्पायनवाक्यं 
जनमेजयं॑श्रति ¦ पाण्डवानां जयकारणं बहुविधं पूर्वैमाकण्यै शवपुत्रराज्यर॑शाद्धीतोः तराष्रः प्रच्छ खयपुत्रजयकारण- 
माशंसन् ! पूर्वं युयुत्सवो योद्धुमिच्छवोऽपि' सन्तः इरक्षेत्रे समवेताः संगताः मामका मदीया दुथीधनादयः पाण्डवाश्च 
युधिष्ठिरादयः किमकुर्वत किं कृतवन्तः । किं पूर्वोद्धतयुयुत्सादसारेण युद्धमेव कृतवन्त उत ॒केनचिभिमित्तेन युयुत्सानिब्र- 
त्यान्यदेव किचित्छृतवन्तः, भीष्माजनादिवीरपुरुषनिमित्तं द्टभयं युयुत्सानिदृत्तिकारणं प्रसिद्धमेव, अद्टभयमपि द्श॑यितु- 
माह--धर्मक्षे्न इति । धर्मस्य पूर्ैमविद्यमानस्योत्पत्तेवियभानसख च वृद्धनिमित्तं सस्यखव् क्षेत्रं यत्ुरप्षेश्र सर्वशरुतिर्प- 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

इह खड परमकारुणिकः परिपू्णानन्दखभावः सकरैश्वर्यसंपन्नलिगुणास्मिकया खवदीकृतया निजमाययोपात्तकयो भगवान् 
वासुदेवः रोकमोहाभिभूतं जीवनिकायसुदिधीषेयद्वी तारान्न सर्ववेदसारमभूतं कण्डन्नयात्मरकं तच्वम्पदाखण्डा्थरतिपादकं निजविग्रहा- 
याद्ेनाय भ्राहयामास। तदेव क्रमप्रास्ं दयानिधिर्वदव्यासो महाभारते निबभ्राति-ध्तराष् उवाष्वेद्या दि । तच धतरा उवाच- 

& भीधरीव्याख्या । 

श्ट ख सकलरोकदितावतारः सकर्वन्दितचरणः परमकारुणिको भगवान् देवकीनन्दनस्तस्वाश्ञानविज॒म्भिततशोकमोहदनिभ्नरित- 
बिवेकत्तया निजधसैद्यागपरधमौभिसंधिपरमजुन धर्मक्ञानरहस्योपदेशवेन तसाच्छोकमोहदसागरादुदधार । तमेव भगवदुपदिष्टमर्थं करष्ण- 
दैपायनः सप्तभिः शोकरातेरुपनिवबन्ध । त च प्रायश्च: शीरृष्णमुखनिः सतानेव शटोकानङिखत् कांशिन्तत्संगतये' स्वयं व्यरचयत् । 
यथोक्तं गीतामाहदास्मये--“गीता समता कतैष्या किमन्यैः द्ालविस्तरः । या खयं पद्मनामख मखपद्मादिनिःसता ॥" इति । तच ताव. 
(द्सक्ष्र' इत्यादिना "विषीदन्निदमनवीदिःखन्तेन मन्थेन श्रीङृम्णाचैनसंबादभरस्तानाय कथा निरूप्यते--धर्मभषत्र इति । मो संजय, धसै- 

७ अभिनचगुस्राचार्यव्याख्या 1 
विद्ाविध्ात्मनो्ैयोरभिभाव्याभिमावकस्व परदयिवुं अथमाध्यायपरस्तावः ! नहययुतन्नविदयालेक्षावका उपदेदाभाजनम् \ नापि निभू- 

किचिसमस्ताविद्चामपश्चः । एककोटिविशान्तस्य तु ततः केटेशयावयितुम शक्यत्वात् 1 अक्लविपर्यस्तयोस्तूपदेद्यतवं यदुच्यते तत्कचिदेव । 
तभात्बोन्छुख्योपदेषव्येऽरये संदिरधतेव । अतषव संशयभिणोदक एवोपदेश इति विादिाज्गसंघट्मयः संदरय उच्यते--देवासुरखषिश्च 
विधाचिद्यामयीति । तत्कथोपक्रमणमेव मोश्षमार्गोपदेद्चनम् । ज्ञानं च भधानं कमणि चापदकषव्यानीति कर्मणां ्षाननि्टतया क्ियमाणा- 
नामपि न बन्धकत्वभिति इानब्राधान्यनान्तरीयकत्वं सु कर्मणाम् । नतु जानकर्मणी समतया सयुच्चीयेते इत्र तात्पर्यम् ! एवमेव मुनेर 
भिभायं यथास्थानं भ्रतिषादयिष्याम इति किमन्येसत्वद्रनविन्रमात्ररडेवीग्जङेः--घर्मशत्र इति । अत्र केवचिष्याख्याधिकल्पमाहुः-- 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाप्योक्कषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । र 
॥ + 8 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

करक्षेत्रमिति तन्न समवेताः संगता युयुष्सवो योडकामास्ते च केबिन्मदीया दुर्योधनप्रष्टतयः पाण्डवाश्चापरे युधिष्ठिरा" 
३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) 

यञजनमासः इति कर्मकाण्डप्रसिद्धं कुरु्षे्मन्यत् “अविमुक्तं वे कुरक्षं देवानां देवयजन सर्वेषां मूतानां त्रह्मसदनम्? 
इत्यविस॒क्तास्यं बरहम्रािस्थानभूतं कुरकषे्मन्यत । ब्रह्सद्नत्व चाखय-अत्र हि जन्तोः प्राणेपूत्कममाणेषु रुद्रस्तारकं 
ब्रहम व्याच येनासावमूतीभूत्वा मोक्षी भवतीति वाक्यरेषेण व्युत्पादितम् । एतव्यावृत्यथं धभक्षेे इति विशोषणम् । 

कुरुदेशान्तगेतं दहि रक्षे धर्मक्षे्रमेव नतु तद्रह्यसदनम् । प्रवर्म्यकाण्डे तस्य धरमकषे्त्वमावरश्नवणात् । तत्र 
° मभुसदनीव्याख्या । 

तिभ्रसिद्धम् । “बृहस्पतिरूवाच याज्ञवस्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्" इति जावालश्चुतेः, 

रकेन तै देवयजनम्" इति रातपथश्चुतेश्च । तस्मिन् गताः पाण्डवा. पूर्वमेव धार्मिकाः यदि पक्षद्वयहिंसानिमित्तादधमा- 
द्धीता निवर्तैरंस्ततः प्राप्तराज्या एव मत्पुत्राः, अथवा धमेक्षेच्रमाहात्म्येन पापानामपि मत्पुत्राणां कदाचिचित्तप्रसादः 

स्यात्तदा च तेऽनुतप्ताः पाक्रपटोपत्तं राज्यं पाण्डवेभ्यो यदि दद्ुसर्हिं विनापि युद्धं हता एवेति खपुत्राज्यस्रमे पाण्ड- 
वराल्यलमे च दढतरमुपायमपह्यतो महाचुद्ेग एव भ्रश्चबीजम् । संजयेति च संबोधनं रागद्रेषादिदोषान्सम्यग्जितवान- 

सीति कला निनव्यजमेव कथनीयं लेति सूचनार्थम् । मामका. किमदुर्वतेदेतावतैव अरश्चनिवोहे पाण्डवाशेति एथढनिर्दिः 

५ सा्योककर्षदीपिका । 

चेषां श्रहृ्टासतत्राभरे योधा युध्यन्ति संजय । उदग्रमनस" केऽत्र के वा दीना विचेतसः ॥ के पूवे ्राहरंसत्र युद्धे हदयकम्पिनि । 
मामकाः पाण्डवानां वा तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ इत्यादिना कृतं प्रश्च वैशंपायनो जनमेजर्य॑भ्रति संक्षिप्योपोद्धातायाबुवदति--धुव- 

राष्र उवाचेति । मासका: मदीया ुर्योधनादय , पाण्डवाः पाण्डुपुत्राः युधिष्ठिरादयः, युयुत्सवः योद्धसिच्छवः । धर्म॑स्योपचय- 

स्थानलात् धर्मक्षेत्रे कुरकषे्रे श्वुतिस्खतिलोकप्रसिद्धे समवेता मिटिता सन्त. किमकुर्वत कि कृतवन्तः । खधर्मभूतं धर्मयुदधं कत- 

यन्त उताधर्मयुद्धमिति धर्मक्ेत्रपदेन बोधितम् । युयुत्सया समवेता इति मया विस्तरेण श्रुतं तदनन्तरं यथा यत्छतवन्तः तथां 

तद्दिस्रेण वदेदयाक्ञय । भीष्मपतनेन कलहस्यानर्थतागोधकानां भवदादिवाक्याना सम्यग्जयो जात इति घ्वनयन्संबोधयति-- 

संजयति । रागदेषादिदोषान्सम्यम्जितवानसीति ला निव्यीजेन लया कथनीयमिति सूचनार्थ संजयेति संबोधनमिति केचित । 

किमा आक्षेपोऽपि ध्वनितः । अयोग्यं कृतवन्त इयर्थः । धर्मक्षेत्रे हिंसाप्रधानस्य युद्धस्याचुचितलात् । मामकानामधार्मिकलेन 

तत्स॑भवेऽपि परमधार्मिकल्ेन प्रसिद्धाः पाण्डवाः युधिष्ठिरादयो मीष्मादिपातनं करि कृतवन्त इति द्योतयन्ाह-पाण्डवा- 

श्चेति । पाण्डवेषु ममकाराभावप्रददौनेन तेषु ् रोहमभिव्यनक्तीति केचित् । यत्तु पाण्डवानां जयकारणं बहुविधं पूर्वैमाकण्यं खपु- 

अराव्य््रंशाद्धीतो ध्रतराष्टः प्रच्छ खपुत्रजयकारणमाशंसन् श्रतरष् इद्यादिना । किं कृतवन्त किं पूर्वोक्तयुयुत्साजुसारेण युद्धमेव 

कृतवन्तः, उत केनचिन्निमित्तेन युयुत्सानिक्रत्याऽन्यदेव किंचित्कृतवन्त" । भीमाछेनादिवीरपुरुषनिमित्त दृष्टभयं युयुत्सागिवृत्ति- 

कारणं असिद्धमेव । अद्ृष्टमयमपि ददौयिदुमाद--धर्मश्चेच इति । तस्मिन् गताः पाण्डवा पूवैमेव धार्मिकाः । यदि पक्षद्वय- 

हिसानिमित्तादधमद्धीता निवर्तैरन् ततः ग्रप्तराज्या एव मत्पुत्राः । अथवा धर्मश्च माहात्म्येन पापिनामपि मत्पुत्राणां कदाचिव्वि- 

तप्रसादः स्यात्तदा च वेऽयुतप्ता- कपटोपा्तं राज्यं पाण्डवेभ्यो यदि दद्यु. तर्हिं विनापि युद्ध हतां एवेति खपुत्रराज्यल्ममे पाण्ड- 

वराज्याल्ममे च दृढतरमुपायमपद्यतो महासुद्धेग एव अश्नबीजमिति केचिर्र्णयन्ति, तदुपेक्ष्यम् । अथ गवल्गणिधींमान्समरादेदय 

संजय- । प्र्यक्षदरीं स्वस्य भूतमन्यभविष्यतः ॥ ध्यायतो धृतराष्टख सहसोपेद्य दु खित. । आचष्ट निहतं मीष्मं भारतानां पिता- 

महम् । संजयोऽदं महाराज नमस्ते भरतम ॥ हतो भीष्म. शान्तनवो भारतानां पितामह. । यो रक्त समेतानां दशरात्रमनी- 

कहा ॥ जगामासमिवादिद्य ला क्म खुडुष्करम् । य स राक्र इवाक्षोभ्यो वधैन्वाणान्सहसरदा. ॥ जघान युधि योधानामवुदं 

ददयाभिर्दिनैः। स शेते निहतो भूमी वातस्ग्ण इव ढम- ॥° इयादिसंक्षेपोक्तिपरपूरवैमन्थविरो धात् ! नु संक्षेपेण श्रुतमपि मोहादि- 

स्य धृतरष््ेण पश्च कृत इतिचेन्न ) प्रश्नस्य पूर्व्रन्थायुरोधेनास्दीयोक्तरीया सम्यगुपपत्तेः 1 ू रवोक्तविरुदधपश्चव्याखूयानकतृणा- 

मेव मोदादिति दिक् । तत्वन्ये--घमेक्षेत्पदं कुरेक्े्रपदादविथक्तकषत्रभतिपत्तिमा भूदियेतदर्थमिति । तन्न । कुरेषत्रादागतं संजयं 

किमनिसुक्तकषेत्रे समवेता इति संदायरहितंरति विरो षणानर्थक्यात्। अन्येषामपि लोकप्रसिच्या पूैमन्थेन च निर्णयस्य सत्वात् ॥१॥ 

७ अभिनवगुक्चाचा्यव्याख्या । 

कुरूणां करणानां यत्केत्रमलयाहकं अतव सांसारिकत्वधर्माणां सर्वेषां कषेतरसुत्पत्तिनिमित्तत्यात् । “अय सं परमो घर्मो यद्योगेनारमदरनम्' 

इत्यस्य च धर्मस्थः स्त्रं समस्ताघसणां क्षयादपवगंभाष्या ्राणभूतं॑तदधिकारिदारीरं सर्वकषत्राणासश्षादेिसाथंत्वात् परस्परवाध्यनाधक- 

मावेन वर्तमानानां रागवैराग्यक्छोधक्षमाभरश्तीनां समागमो यत्र तखन स्थिता ये मामका अचिद्यापुरूषोविता अविद्यामयाः सकल्पाः 
~`] ----------~---------------------------------__ 

9 मधुसूदन. > मधुपूदन- ६ मधुसूदन & नीङकट., ५, “अविष्क्त वे ऊुर्षे्र" इति शुतिः* 
॥५ ४) त्री "| 



१७ आनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-ीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १ 

संजय उवाच । दष्टा तु पाण्डवानीकं उयूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायंसुपसंगम्य राजा वचनभत्रवीत् ॥ २॥ 
पश्यैतां पाण्ड्पुत्राणामाचायं महतीं चमूम् । 
व्यूढां द्रुपद पुच्रेण तच शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

दयसे च सर्वे युद्धभूमो संगता भूस्वा किंमडुर्बत कृतवन्तः ॥ 4 ॥ किमसखदीयं भ्रं बरं प्रतिरुभ्य घीरपुरपर्मीष्मादिभिर- 
धिष्ठिवं परेषां भयमाविरभूत्, यद्रा पश्चदय्दिंसानिमित्ताधर्मभयमासीधेनेते युद्धादुपरमेरक्नियेवं पुत्रपरवशस्य पुत्रहा 

भिनिचिष्टय तराष्रख प्रन्न संजयस्य प्रतिवचनं--दष्टेत्यादि । पाण्डवानां भयप्रसङ्गो नासीयेतत्तशब्देन चोत्यते, भस्युत 

दु्योधनखेव राज्ञो भयं प्रभूतं भादुवभूव । पाण्डवानां पाण्डुसुतानां युधिष्ठिरादीनामनीकं सेन्यं ष्टदयुन्नादिभिरतिष्ेव्यू- 
दाधिष्टितं दषा अयक्षेण प्रतीय त्रस्त्ृदयो दुर्योधनो राजा तदा तस्यां संभामोद्योगावस्थायामाचार्यं दोणनामानसाव्मनः 
दिश्षितारं रक्षितारं च शछाघयन्ुपरसंगस्य तदीय समीपं विनयेन प्राप्य भयोद्धिम्रहृद यत्वेऽपि तेजस्िस्वादेव वचनम्थ॑सदितं 
नाक्यसुक्तवानिलयथः ॥ २॥ तदेव वचनमुदाहरति-- पद्येति । एताम सद्भ्याश्चे महापुरुषानपि भवसप्रसुखानपरिगणय्य 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) 

समवेता मिकिताः युयुत्सवो योद्धुमिच्छवः । पाण्डवानां पृथग्म्रह्णं तेषु ममत्वाभावसूचनार्थम् ॥ १ ॥ व्यूढं न्यूह- 
रचनया स्थितम् । आचाय द्रोणम् । राजा दुर्योधनः । राजाजवीदिव्येव सिद्धे वचनपदेन संक्िप्तबहर्थत्वादिगुणवक्तं 

€ मधुसूदनीव्याख्या । 

दान्पाण्डवेषु ममकाराभावभरददशेनेन तद्रोहमभिढ ' ॥ १॥ एवं पालोकव्यवहारनेन्राभ्यामपि हीनतया महसोऽन्धखं 
पुत्रल्लहमात्रामिनिविष्स धृतराष्टस्य भश्रे विदिताभिभ्रायस्य संजयस्यातिधार्िकस्य प्रतिवचनमवतारयति वैशम्पायन । तच 
पाण्डवानां इष्टभयसंभावनापि नासि, अदृष्टमयं ठु धान्याजनस्योतपन्नं भगवतोपरमितमिति पाण्डवानासुत्कर्षस्तुखब्देन 
दोद्यते । खपुत्रकृतराव्यभ्र्षणदङ्या तु माग्डासीरिति राजानं तोषयिघुं दुर्योधनदौष्यमेव अ्रथमतो वर्णयति--दष्टेति.। 
पाण्डुखतानामनीकं सैन्यं व्यूढं व्यूहरचनया शृष्टदयुननादिमि- स्थापितं दृष्टा चाश्चुषज्ञानेन विषयीकृय तदा संग्रामोयमकाले 
आचार्यं प्रोणनामानं धलुरविंद्यासंप्रदायप्रवसैयितारसुपसंगम्य खयमेव तत्समीपं गला नतु खसमीपमाहूय । एतेन पाण्डव्- 
सेन्यदद्यनजनितं मयं सूच्यते । भयेन खरक्षा्थ॑तत्समीपगमनेऽप्याचार्यगौरवव्याजेन भयसंगोपनं राजनीतिकुराल्ला- 
दिदयाह--रजेति । आचाय दुर्योधनोऽरवीदियेतावतैव निवहे वचनपदं संकषिप्तबहर्थलादिबहुरणविरिष्टे वाक्यनिशेषे 
संक्रमितुं वचनमात्नमेवाव्रवीच्तु कंचिदथैमिति वा ॥ २ ॥ तदेव वाक्यनिशेषरूप वचनसुदाहरति--पद्येता- 
भिव्यादिना । तख संजनयन्हषेम्ः इतः प्राक्तनेन, पाण्डनेषु॒भ्रियशिष्येष्वतिल्लिग्यहृदयलादाचायों युद्ध 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 
एवं ष्टः संजय -अैनो वीरदिरोमणिरतिकारणिको युद्धाद्धिसाभरधानानिकत्त. युन्भूभारसंजिहीर्णा श्रटरष्णेनोपदिषटो युद्धं छृत- 
वान् । युधिष्ठिरादयस्तु आततायिनमायान्तं हन्यदेवाविचास्यन' इलयादिक्षात्रधर्मैनिदसतत्छृतवन्त- । लदीयास्तु करूरखभावदेवेला- 
शयेन क्षेपं अरतिक्षिपन् परश्रसयोत्तरमाह--दष्टु त्यादि । तुशब्द आक्षेपनिरासारथ. । पाण्डवाना सैन्यं व्यूहरचनया व्यवस्थितमव- 
सोक्य दुओओंघनो दरोणाचायेसमीपं परणिपातादिषुरःसरं गला राजनीतिगर्भ वाक्यमब्रवीत् । नन्वाचार्य खसमीप आहूय ङतो नोक्तवा- 
निल्यत आह--राज्ञेतति । 'वीरपुरुषा अ्यादरेण युद्ध ्रवत्यो “° इति राजनीतिङुदारू इलयरथ- । आचार्य सुपसंगम्येलनेन दुरथोधनख 
भयोद्धिमता सूत्रिता ! भयेद्विमहदयलेऽपि वचनमर्थसहितं वाक्यसुक्तवानिति सूचनार्थ जेदेके । यत्तु तच पाण्डवानां दष्टभ- 
यरसंभावना नासि, अद्ष्टमयं बु भरान्या अजनस्योत्पन्नं भगवतोपशमितमिति पाण्डवानायुकर्षस्तुराब्देन दयोद्यते । खपुव्रकरृत- 
राज्यसमपेणराङ्या ठु माग्छारीरिति राजानं तोषयितुं ु र्योधनवौश्यमेव प्रथमतो वर्णयति दषटैतीति केचित । तत्तु पूरवोक्तमन्थविो- 
धादुपेश्ष्यम्॥२॥ तदेवोदाहरति--पर्येत्यादिना। एतां भवदादीनतिरथानपरिगणस्य सैसुखे स्थितां पणण्डुपुत्राणां युधिष्ठिरादीनां 

& श्रीधरीष्याख्या । 
भूमौ ङरशेत्रे मत्पुत्राः पाण्डुपुत्रा्च युयस्वो योदुमिच्छन्तः समवेता मिकिताः सन्तः कि कृतवन्तः ॥ १ । दृष्टुति । पाण्डवा. 
नामनीक सेन्यं व्यं ग्यूहरचनया व्यवधितं दृष द्रोणावाैसमीपं गत्वा राजा दुर्योधनो वक्ष्यमाण वाक्यसुवाच ॥ २ ॥ तदेव 
वाक्यमाई--पृयेतामि्यादिनिवभिः शोकैः । भो माचा, पाण्डवानां विततां चमू सेनां पर्य । दुदपत्ेण धृटवुश्नेन व्यूढां 

७ अभिनवरुप्ताचार्थव्याख्या । 
पाण्डवाः छद्धविधापुरुषोचिता पण्डवाः इध ापुर्प) विसा विथात्मानस्ते किङ । रैः ख फे जिता इति यावत् । ममेति कयम्तीति मामका अविद्यापुरुपाः। पाण्डुः पिं 

१ माष्यम्याख्याद्रत , म भाष्यटीवाञ्खतः, 1 



नीटकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योक्कर्यदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । १९१ 

अचर श्रा महेष्वासा भीसाङधेन्दसा शुधि । 
युयुधानो विराख््य द्रुपदश्च महारथः ॥ २ \ 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

भवलेद्यन्यामवस्थितां चमूमिमां सेनां पण्डुपुत्रे्युधिष्ठिरादिभिरानीतां भहतीसनेकाक्चौहिणीसहितामश्चोम्यां परयेया- 
धार्य दुर्योधनो नियुङ्के, नियोगद्ठारा च तस्मिन्परेपामवक्छां चिक्षापयन्कोधातिरेकञुस्पादयितुयुस्पहते । परकीयसे- 
भाया वैरिष्याभिधानद्वारा परापरपद्येऽपि त्वदीयमेव बरूमिति सूचयज्नाचायेस तन्निरसने सुकरमिति मन्वानः 
सन्नाह--व्यूढासिति । राको पदस्य पुत्रसलव रिष्यो ष्टु रोके ख्यातिसुपगतः स्वयं च शस्ाखविद्यासंपन्नो 
महामहिमा तेन च्यूह मापाच्याधिष्ठितामिमां चमू किमिति न प्रतिपद्यते किमिति वा खष्यसीद्य्थः ॥ ३ ॥ अन्येऽपि 
प्रतिपक्षे पराक्रमभाजो बहवः सन्तीलखनुपेश्चणीयत्वं परपश्चस्य विवश्चषयन्नाह---अत्रेति । अस्यां हि प्रतिपश्चभूतायां 

३ नीरकप्डव्याख्या ( चतुर्धरी ) 

वाक्यख सूच्यते ॥ २ ॥ दुपदपुत्रेणेति पूर्ववेरसुचनेन ऋोधोदीपनार्थं विरेषणम् ॥ ३ ॥ महेष्वासा महान्त इष्वासाः 
ध मधुसूदनीन्यार्या । 

न करिष्यतीति संभाव्य तस्मिन्परेषामयन्ञां विन्ञापयन्. तस्य कोधातिदाययुत्पादयितुमाह । एतामदयासलेचन भंवद्िधानपिं 
महाचुभावानवगणय्य भयदूल्यचेन स्थितां पण्डुपुत्राणां चमू महतीमनेकश्चौहिणीसहितवेन दुर्मिवारां परईयापसेक्षीकुर । 
्रर्थनायां खोद् । अहं रिष्यलात्वामाचायं प्रार्थय इद्याह--आआचायेति । दृष्ट्या च तक्छृतामवज्ञां खयमेव ज्ञासयसीति 
मावः । ननु तदीयावज्ञा सोढन्थेवास्मामिः प्रतिकठमद्यक्यलादिदयाशश्॒तननिरसनं तव खकरमेवेयाद--ग्युढां तव 
रिष्येणेति । शिष्यपिक्षया गुरोराधिक्यं सवैसिद्धमेव । व्यूढां । युभनेयनुक्ला ढपदपुतरेणेति कथनं पदपूवै- 
वैरसूचनेन कोधोदीषनार्थम् । धीमतेति पदमनुपेक्षणीयलस्चनार्थम् । व्यासङ्गान्तरनिराकरणेन लरातियाथ पद्येति 
प्रार्थनम् । अन्यच हे पाण्डपुत्राणामान्वाय, नतु मम । तेयु ज्ञेदातिरायात् । इपदपुत्रेण तव शिष्येणेति वद्रधार्थमुत्पन्नोऽपि 
याध्यापित इति तव मौव्यमेव मभानर्थकारणमिति सूचयति । रात्रोस्तव सकाशत््वद्घोपायमू्ता विद्या गृहीतेति तख 
धीमत्वम् । अतएव ॒तच्मूद्शेनेनानन्दस्तवैव भविष्यति भरान्तला्नान्यस्य कस्यचिदपि । ्य्रतीयं भदर्शनीयेति खमेवैतां 
पद्येद्याचार्य प्रति तत्सैन्यं प्रदशैयनिगृढं दषं योतयति । एवंच यस्यं धर्मक्षेत्र आग्याचर्यऽपीटरीं दु्बुदिसंख काऽनुताप- 
शद्धा सवां भिराड्धिवेनातिदु्रायल्लादिति भावः ॥ ३ ॥ मन्येकेन दपदपुत्रेणाप्रसिद्धेनायिष्ठितां चमूमेतमसरदीयो यः- 
फश्िदपि जेष्यति किमिति त्सुत्ताम्यसीयत आह-अत्र दरा इत्यादिभिल्िभिः । न केवलमत्र शृटदयुन्न एव श्रो 

५ भाव्योत्कषंदी पिका । 

च॑ सैनां महतीमनेकाक्षौ हि णीयुक्तागक्षोभ्यां पदस्य पुतेण धृष्टद्युप्नेन तव दिष्येण बुद्धिमता व्यूढां ज्युहर्वनया स्थापितां पद्य । 
है आचार्य, उभयेषामाचार्यश्यापि तव पाण्डवेषु प्रीतिने युक्ता, यतक्षचामपरिगणय्य तव संमुखे महती सेना ते स्थापितेदयाशयः । 
पदपुत्रेण तथै रिष्येणेति पदद्वयेन द्रपदपुत्रय खमरत्योरपि चया शिक्षणं कुतमिति गयोरपि तवं भयं नास्तीति सूचितम् । एतेन 
खमत्युना सह मया कथं योद्धव्यमिति श्धापि परिहृता \ रिक्षितमपि मूखैण विसर्थेते इति शङ्कानिरासाय धीमतेत्यु कतम् । परपक्षेऽपि 
खदीयमेव बलमिति सूचयच्नाचायैस् तन्निरसनमतिुकरमिति मन्वान. सच्नाह--युढा ग्मि व्यादिने्यैके 1 इपदपुत्रेणेति कथनं 
पदपूर्यवैरसूचनेन कोधोदहीपनार्थम् । धीमतेद्यनुपेक्षणीयलसूचनार्थम् । पदयेति व्यासङ्गान्तरनिराकरणेन खरातिरायार्थम् । अन्यच्च 
राजा अवचनमव्रवीत् । हे पण्डुपुत्राणामाचाये, नतु मम । तेषु क्ञेदाधिक्यात् । दपदयुत्रेण तव शिष्येणेति लद्रधार्थमुत्पन्नोऽपि 
लयाध्यापित इवि तव मौब्यमेवं भमामर्थकारणमिति सूचयति । दा्ोरपि सकारात्तद्धोपायभूता विधा गृहीतेति तख धीमच्वमत- 
एव तच्वमूदर्दनिनानन्दस्तवैव भविष्यति भ्रान्तला्नान्यख कसचिदपि \ य॑ म्रतीयं प्रदे नीयेति खमेवेतां पदयेद्याचार्य भरति निगूटं 
द्वेषं घोतयति । एवंच यश्य धर्मक्षन्रेऽपीदन् दुबुद्धिसस्य काऽनुतापदाडेति भाव इति केचित् । अन्यचल्यारभ्य युद्धा आ्थनां 
कुर्वतो दुर्योधनख परणिपातादिपुर खरं आचायेसमीपं गतस्यात्मनः शिश्षितारं रक्षितारं च प्रयेवमभिभ्रायवणैनं भरकृतासंगतं नवेति 
विदरद्धिनिर्मत्सरेः पक्षपातवर्जितै्विचा्येम् । अुतापरङ्धा मूखविर्दधेति त॒ पूर्वैयुक्तमेव । नन्वनेन छतं प्रतारण बुद्धेवाचवैणोक्तरं 
न दत्तमिति चैत् । न । आ्चा्याभाषणख प्रङृतविरुदार्थकस्पनां षिनैव वक्ष्यमाणरीदयोपपत्तौ तत्कल्पनाया अन्याप्यलात्. ॥ २ ॥ 
रात्रुैन्ये पसिद्धाब्यरान्दरयज्ुेक्षणीयलं वारथवि-- अन्नेति । महान्त इष्वासा धनूषि येषां ते । तेषां युद्धाकुशरतां निर- 

& शओीधरीन्यार्या । 

व्यूहरचनया अधिष्ठिताम् ॥ ३ ॥ अत्र श्युरा इति । अत्रास्या चम्बा इषवो बाणा अस्यन्ते शिप्यन्ते एभिरितीष्वासाः धरनि ॥ चम्वां इषवो बाणा अखन्ते क्षिप्यन्ते पु £ धनुषि । 

महान्त इष्वासा येषां वे तथा । भीमाञ्जैनौ तावदव्रातिप्रसिदधो योद्धारं ताभ्यां समाः श्रुः श्चर्येण क्षात्धमणोपेता-- वन्ति । तानेव 

१ मध्रुसूदन' , > मधुसूदन“, 



१२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः ९ 

यष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीयेवान् । 
पुरुजित्ुन्ति भोजथ रोञ्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५॥ 
युधामन्युः विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयेवान् । 
सौभद्रो व्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ३॥ 

२ आनन्देगिरिव्याख्या । 

सेनायां शराः स्यम मीरवः शखाखकुराराः मीमाङनाम्यां सर्वसंप्रतिपन्नवी्यीभ्यां तुल्या युद्ध भूमाश्ुपरुभ्यन्ते । तेषां 
युद्धशौण्डीर्यं विरादीकर्ठ विशिनि--महेष्वासा इति । इघुरस्यतेऽस्मिन्निति व्युस्पत्या धनुस्तदुच्यते, तच्च महदन्थे- 
रप्रयं चेषां ते राजानस्तथा विवक्ष्यन्ते । तानेव परसेनामध्यमध्यासीनान्परपक्षाजुरागिणो राजो बिकापयति-युयु- 
धान इलयादिना सौभद्रो द्वौपदेयाश्चेखन्तेन ॥ 9 ॥ किंच धुषएटकेतुरिति । स्पष्टम् ॥ ५ ॥ तेषां सर्वेषामपि 
महाबरूपराक्रम भाक्स्वादसुपेक्षयसवं पुनर्विवक्षति- सवै पवेति ॥ & ॥ यदेवं परकीयं बरूमतिप्रभूतं प्रतील्यातिमीतव- 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुधरी ) 

धनूषि येषां ते । युयुधानः सात्यकिः । दुपदश्च महारथ इत्येकः ॥ 8 ॥ धृष्टकेत्वादयः षट् ॥ ५ ॥ युधामन्त्तमो- 
= त द्रौपदेया न ५, 

जसो सोभद्रोऽभिमन्युः पञ्च : भ्रतिविन्ध्यादयश्चेत्यष्टं । चकारात् पण्डवा घटोत्कचाद्यश्चातिग्रसिद्धा मश्चाः । 

सर्वेऽपि महारथा एव । त्क्षणं तु “एको दशसहसाि योधयेद्यस्तु धन्विनाम् । शखराखप्रबीणश्च स॒ वै प्रोक्तो 
महारथः ॥ अमितान्योधयेचस्तु संमरोक्तोऽतिरथस्तु सः । रथस्त्वेकेन योद्धा खात्तत्रयूनोऽधरथः स्मृतः ॥: इति ॥ ६॥ 

४ मशरुसृदनीव्याख्या । 

येनोपेश्षणीयता श्यात् । कंसा चम्वामन्येऽपि बहवः शराः सन्तीखयवरयमेव तजये यतनीयमिदयभिप्राय- । श्ुरानेव 
विशिनशि- महेष्वासा इति । महान्तोऽन्येरघर्ष्या इष्वासा धनूंषि येषां ते तथा ! दूरतएव परसेन्यविद्रावणङुदाला 
इति भावः 1 महाधनुरादिमत्वेऽपि युद्धकौदालमावमारङ्खयाह--युधि युद्धे भीमाछेनाभ्यां सर्वसंप्रतिपन्नपरक्रमाभ्यां समा- 
स्तुल्याः । तनेवाह--युयुघान इलयादिना महारथा इ्यन्तेन । युयुधान. सालयकिः । पदश्च महारथ इदेकः । अथवा 
युयुधान विराटद्धपदानां विशेषणं महारथ इति । धृष्टकेठुचेकितानकारिराजानां विशेषणं वीयेवानिति । युरुजित्कुन्तिभो- 
जदोज्यानां बिरोषणे नरपुंगव इति । विकान्तो युधामन्यु. वी्येवांश्वोत्तमोजा इति दौ । अथवा सर्वाणि विशेषणानि 
समुच्चि सर्वत्र योजनीयानि । सौभद्रोऽभिमन्यु । द्रौपदेयाश्च द्रौपदीपुत्रा प्रतिविन्भ्यादय. पश्च । चकारादन्येऽपि 
पाण्ड्यराजघटोत्कचप्रभतय । पच्च पाण्डवस्चितिभ्रसिद्धा एवेति न गणिताः । ये गणिता. सप्तदशान्येऽपि तदीया. 

सर्वएव महारथा सवैऽपि महारथाएव नैकोऽपि रथोऽधेरथो वा । महारथा इययतिरथलसयाप्युपलक्षणम् । तक्षं च 
“एको ददयासदसखाणि योधयेयस्तु धन्विनाम् । राखदाल्प्रवीणश्च महारथ इति स्षतः ॥ अमितान्योधयेयस्तु संग्रोक्तोऽति- 
रथस्तु सः । रथस्सेकेन यो योद्धा तज्यूनोऽधेरथः स्तः ॥° इति ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ येवे परबलमतिप्रभूतं दष्ट 

५ भाष्योत्कर्धदीपिका । 

खति--युधीति । युद्धे भीमायैनसमा इति । भीमाजैनाभ्यां वस्या । युयुधानः सायकिः । महारथ इति संनिहितस्य दपद- 
स्येव विशेषणम् , एकव चनखारस्यात् । एवमग्रेऽपि बोध्यम् । एतेन युयुधानादीनां महारथ इति विरोषर्ण, धृषटकेलादीनां वीर्बवा- 
निति, पुरुजिदादीनां नरपुंगव इति पक्षान्तरं त्युक्तम् । आडततेश्च प्रयोजनश्ूल्यगौरवम्रस्रतेनाङ्गीकारायोगात्। यदपि अथवा सर्वाणि 
विशेषणानि समुचित सर्वत्र योजनीयानीति ! तदपि न । महारथ इयस्य वीर्यवानिद्यख च पौनस्क्यापत्ते ॥ ४ ॥ ५॥ 

सीभद्रः खमद्रापुत्रोऽमिमन्युः । दरौपदेयाः द्रौपदीपुत्राः प्रतिविन्ध्यादयः पश्च । पदश्च महारथ इत्युक्तमयुक्त, यतोऽन्येऽपि महारथा 
भीष्मप्रोक्ता. सन्तीलाराज्य तदद्वीकरोति-ख्वै एवेति । निर्दि्टश्चकारपरिग्रहीताश्च महारथा । एतद्क्षणं तु “एको ददयसह- 
सराणि योधयेयस्वु धन्विनाम् । दाख्रशाखप्रवीणश्च स वै प्रोक्तो महारथः \ अमितान्योधयेयस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु स । रथस्चेकेन 
यो युध्येत्तन्यूनोऽधेरथः स्त. ° इति । यद्यपि परपक्षेऽतिरथादयोऽपि सन्ति तथापि तत्तिोधानं तवातिरथस्य महारथानां निवारणे 
सामथ्येम् । नलन्येषामतिरथादीनामिल्याचायस्योत्याहजननार्थम् । सर्वेऽपि महारथा एव नलेकोऽपि रथोऽधरथो वा । महार्था इय- 

& भ्रीधरीन्याख्या । 

नामभिनिर्दिं्ति। युयुधानः सादयकि" ॥ ४ ॥ किच--धृष्टकेतुरिति । चेकितानो नाम एको राजा । नरपुङ्वो नरेष्ठ; रौब्यः ॥ ५॥ 
युधामन्यश्चनि.। विक्रान्तो यधामन्यनौमैकुः । सौमद्रोऽभिमन्युः । दोपदेयाः द्रौपयां पूच्वम्यो युषिष्ठिरादिभ्यो जाताः अतिनिन््यादयः 
पच्च । महारथादीनां ठक्षुणम्--“एको दशसहस्राणि योधयेचस्तु धन्विनाम् ! चखद्ास्परवीणश्च महारथ इति स्मरतः ॥ अमितान्यो- 

१ मधुसूदन“ ग मधुसूदनः, 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभमिनवगुप्तव्याख्यायुता । १३ 

अस्माकं तु विरि ये ताक्ञिबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञां तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 
भवान्भीष्मश्च कर्ण करपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकणेश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 

नी 001 91 0 0 9881।09।8१, 8, क 9, ,। ,,8  ०,9 ^  । 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

दभिवधासि हन्तं संधिरेव परेरिष्यतामटं बिभरहामरहेणेलाचायौीभिभ्रायमाश्ङ्खय अवीति--असाकसिंति । युश- 
ब्देनान्तर्त्पन्नमपि स्वकीयै भयं तिरोदधानो श्ष्टवामाष्मनो चोवयति । ये खद्वसखस्पश्चे व्यवस्थिताः सर्वेभ्यः सयुत्क- 
षजपस्तान्मयोच्यमानाक्निबोध । निश्चयेन मद्रचनाद्वधारयेल्थैः । यद्यपि तवसेव तरवर्भिकेषु त्रेविदयदरदधेपु भ्रधानसवा- 
त्मतिपत्ु प्रभवसि तथापि मदीयसैन्यस्य ये सुख्यास्तानरद ते तभयं संक्ञाथमसंख्येषु तेषु मण्ये कतिचिन्नामभिशदीत्वा 
परिदिष्टानुपरक्चयितं चिन्तापर करोमि न त्वन्तातं किंवित्तव ्तापयामीति मव्वाह-द्विजोच्तमेति ॥ ७॥ तानेव 
स्वसेनानिनिष्टान्पुरुषधेरेषानार्मीयभयपरिह्ारार्थं परिगणयति--मवानि्यादिना ॥ ८ ॥ ज्रोणादिपरिगणनसख परि- 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुर्ध॑री ) । 

विशिष्टाः श्ष्ठाः । निबोध बुध्यख । भोवादिकख परखपदिनो शुबेरिदं रूपम् । संज्ञाय असतपक्षेऽपि शूराः सन्तीति 
शपनार्थम् । परेषु प्राजस्यं दृष्टा तवोत्साहमङ्गो माभूदित्यर्थः ॥ ७ ॥ विकर्णः खभ्राता । सोमदत्तिर्ूरि्रवाः । जयद्रथ- 

< मधुस्दनीव्याख्या । 

भीतोऽसि हन्त तदि संधिरेव परैरिष्यतां कि विग्रदप्रहेणेदयाचायाभिप्रायमाराश्चाह । वुराब्देनान्तस्त्पन्नमपि म्य 
तिरोदधानो धष्टतामात्मनो द्योतयति । अस्माकं सैपा मध्ये ये निरिष्टः सवभ्यः सयुत्कषे्षरसतान्मयोच्यमानाश्षिबोध 
निश्वयेन मदचनाद्वधारयेति भौवादिक परस्मैपदिनो बुधे रूपम् । ये च मम सैन्यस्य नायका सुख्या नेतारसतान्संन्ञाथ 
असंख्येषु तेषु मध्ये कतिचिन्नामभिशृहीला परिशषिधनुपलक्षयितुं ते तुभ्यं वीमि न लज्ञातं किंचिदपि तव ज्ञापयामीति । 
द्विजोत्तमेति विशेषणेनाचायै स्वुवन्खका्यै तदाभिमुख्यं संपादयति । दो्यपक्चे द्विजोत्तमेति बाह्मणलात्तावधुद्धाङदारूस्ल, 
तेन लि विमुखेऽपि भीष्मपरश्रतीनां क्षतनियम्रवराणा सत्त्वाचास्माकं महती क्षतिरिखर्थः । संज्ञा्थमिति भियदिष्याणां 
पाण्डवानां चनम. दृष्ट्रा हषेण व्याकुक्मनसस्तव खीयवीरविस्षटतिर्माभूदिति ममेयसुक्तिरिति भावः ! तत्र विरिष्यन् गण- 
यति- भवान् द्रोणः भीष्मः कर्णै. कृपश्च । समिति संग्रामं जयतीति समितिजय इति कपविशेषणं कर्णादनन्तरं गण्य- 
मानलेन तस्य कोपमारा्च तन्निरासार्थम् । एते चलारः सर्वैतो विसि । नायकान् गणयति--अश्वत्थामा द्रोणपुत्रः 1 
मीष्मपेक्षयाचा्यैसख अ्रथमगणनवद्धिकणीदयपेशक्चया तद्यत्र प्रथमगणनमाचायैपरितोषार्थम् । निकर्णः खभ्राता कनीयान् 1 
सौमदत्तिः सोमदत्तस्य युत्रः प्ेष्टलादुरिश्रवाः । जयद्रथ सिन्धुराज । “सिन्धुराजसथैव चः इति क्वचित्पाठः । किमेता- 

४ माध्योत्क्षदीपिका । 

तिरथस्याप्युपञक्षणमिति केचित ॥ £ ॥ नु ते बहवो महारथा मयैकेनातिरथेनापि कथं निवाय इयाशाज्यान्येऽपि तैव संहका- 
रिणोऽसमत्सेन्ये महाशरा. सन्तीव्याह--अस्माक सिति । येवं परकीयबल्मतिप्रभूतं भतीद्य मीतोऽसि तर्हि संधिरेव तैरिष्यतामं 
विम्रहामहेणेदयाराङ्जयाह--अस्माकंमित्येके । असराकं सर्वेषां मध्ये बिरिष्टा उल्टा मम सैन्यख च मुख्यास्तान्निबोध जानीष । 
असंख्येषठु मध्ये कतिचि्ामभिरुक्लावरि्टलुपरश्चयितुं ते तुभ्यं ब्रवीमि विज्ञापनं करोमि, नतु िंचिदज्ञातं ज्ञापयामि, अल्यु- 
तमलात्तवेयाशयेनाद--द्विजो ल्मे ति । दविजोत्तमेति बाह्मणला्वुदधाकुरस्लं तेन खयि विसुखेऽपि मीष्म्रसुखाणां षन्नियमव- 
राणां सत्त्वाच्नासाकं महती क्षतिरिति दुरयोधनदौध्यमिति केचिर्व् ।॥५॥ तानेव बिरिष्टान् खसेनानायकान् परिगणयति-भवानि- 
त्यादिना । समिति संग्रामं जयतीति तथा । समितिजयपदं मभ्यमणिन्यायेनोभयन्र संबध्यते । कर्णात्पश्वात्मरिगणनेन पाश्च 
त्थन्नोः कोपो माभूदिति तयोरविंशेषणतेन समितिजयपदोपादानम् । विकर्ण. खभ्राता । सौमदत्तिभूरि्रवाः ॥ ८ ॥ गणयितुमसं- 

& भीधरीन्याख्याः । 

9 'दत्तिनियद्बथ. म पाड २ मधुभूद्न, ४ माष्यटीनादृःतः, ४ मयुसूदनः. 



१४ आनन्दगिरिव्यास्यासंवठित-श्रीमच्छाकरभाष्ययुता-शीमद्कगवद्वीता । [ अध्यायः १ 

अन्द् द ददः शुर पदः दय स्यस्व; । 
नानयराश्यदहरणाः दय युद्ध .देच्छस्दःः ॥९॥ 
अपया वदस्मएकः बं मीहसभरक्षितम् । 
पयोप्ं त्विदसेतेयां क्लं भ्थणाभिरश्चितयम् ॥ १०॥ 

कि पिति सनि तिथि भम पेज भजन से भि की ति 9" 

२ आनन्दगि रिव्यास्या 

सिष्परि स्यात्वं व्यावसेयति-- अन्ये केलि । सर्वेऽपि भवन्वमारमभ्य मदीयषतनायां भरविष्टाः सजीवितादपि मद्यं 
सण्दयन्तीव्याह-- मदर्थं इहि । यत्त तेषां शरत्वयुक्तं ठदिदा्मः दिशदयति-- नानेति । नानाविधाम्यनेकप्रकाराणिं 
शख्राण्यायुधानि प्रहरणानि प्रहरणसाधनानि येषां ते तथा । बहुविधायुधसंपत्तावपि तस्रयोगे नेयुण्याभावे तद्वेफल्य- 

मिति चेन्नेलाह-सखवै इति ॥ ९ ॥ राजा पुनरपि खकीयमयाभावे देत्वन्तरमाचायं भलयवेदयति--अपयात्त- 
मिति । अस्माकं खदिवदरेकादशचसंख्याकाश्चौ हिणीपरिगणितमपरिमितं बरं भीष्मेण च अथितमहामरिश्चा 

सृक्ष्मञुद्धिना सर्वतो रक्षितं पर्याक्ठं परेषां परिभवे समर्थम् । एतेषां एुनस्तदद्पं सक्षसंख्याकाक्षीहिणीपरिमितं 
बरं मीसेन च चपरुबुद्धिना कररुतवाविकेन परिपाछितमपर्याक्षम् । असामि भवितुमस्सर्थमिल्यथेः । अथवा तदिद् 

मस्माकं बरं भीष्माधिष्टितमप्यक्षमपरिमितसधप्यमक्चोभ्यम् , एतेषं तु पाण्डवानां बरं भीमेनाभिरक्चितं पर्याप्तं परिमि- 
तम् । सोढुं ् क्यमिव्य्थः । अथवा तस्पाण्डवानां बरूमपर्याकचं नारूमस्माकमस्सभ्वं सीष्माभिरक्षितं मीष्मोऽभिरक्षितोऽसमे 
परबलनिद्त्य्थमिति तदेव तथोच्यते, इदं पुनरस्मदीयं बरमेतेषां पाण्डवानां पर्याक्ं परिभवे समर्थं, भीमाभिरक्षितं 
भीमो दुर्बरह्दयो यस्ादसते परवल निदस्यथमभिरक्षितस्तस्मादस्मकं न किंचिदपि मयकारणमस्तीलयर्थः ॥ ५० ॥ 

३ नीरूकण्डग्याख्या ( चवुर्धरी ) 

पद स्थाने (तथेव चः इति कवित्पाठः ॥ ८ ॥ अन्ये शद्यकरृतवर्मप्र्रतयः । शखागि विदारकाणि सङ्धादीनि प्रहरणानि 
केवरं प्रहारार्थानि गदादीनि नानाविधानि येषां ते नानादाख्प्रहरणाः ॥ ९ ॥ प्रयीप्ं परित आं परिवेष्टितम् । 
पाण्डवसेन्यं॑हि सपाक्षोहिणीमितत्वादद्पं बहुनैकादराक्षौहिणी मितेनासत्सेन्येन वेषटयितुं शक्यं नतु तदीयेनासदी- 

° अधुसूदनीव्यास्या । 

वन्त॒ एवं नायका नेदयाद-अन्ये च सल्यक्रृतव्ेप्रशृतयो मदर्थे मत््रयोजनाय जीवितमपि दयक्कुमध्यवसिता ईखर्थनं 
लक्तजीविता इतनेन खसिन्ननुरागातिद्यस्तेषां कथ्यते । एवं खतैन्यबाहु््यं तसय खसिन्भक्तिः शर्य युद्धोयोगो युद्ध- 
कौदाटं च दरदितं शूरा इत्यादिविरोषणेः ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ राजा पुनरपि सेन्यद्वयसाम्यमादाङ् खसेन्याधिक्यमवि- 
दयत्ि-अप्याप्रमनन्तमेश्दच्यक्षौहिणीपरिमितं भीष्मेण च प्रथितमहिन्ना सृष्ष्मवुद्धिनाभित सर्वतो रक्षितं तत्तादरा- 
गुणवत्पुरषाधिष्टितमस्माकं बलम् 1 एतेषां पाण्डवानां बकं तु पयाप्तं परिमितं सप्ताशौहिणीमाघ्रात्मकलान्यूनं भीमेन चाति- 
चपख्चुद्धिना रक्षितम्, तस्मादस्माकमेव विजयो भविष्यतीखयभिग्रायः ! अथवा तत्पाण्डवानां बल्मपयाप्तं नार्मस्माकमस्म- 

भ्यम् ! कीटं तत् । मीष्मोऽभिरक्षितोऽस्माभियस्मे यशिव्रच्यर्थमिदयर्थ. । तत्पाण्डवबलं भीष्माभिरक्षितं, श्दं पुनरस्मदीयं 
बलमेतेषां पाण्डवानां प्याप्तं परिभवे समर्थ भीमोऽतिदुबैख्हदयोऽभिरक्षितो यस्मै तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं 
यस्मद्धीमोऽदययोग्य एवैतन्निव्स्य्भं॒ते रक्षितस्तसादस्माकं न किंचिदपि भयकारणमस्तीयभिपरायः । एवंचेभ्निभयोऽसि 

५ भ्योक्कतपंदीपिका । 

ख्यान्सवानपि संगहाति--अन्ये चेति । बहवोऽपरिमिता खजीवितादप्यधिकां मयि सर्वेषां भवदादीनां श्रीपिरसीवयाद- मदर्थं 
इति । व्यक्तं जीवितं यसे मदथे जीवितमपि गच्छति चेत्तर्िं सवैस्टयज्यत इति भाव । परे महेष्वासा असरदीयास्ञु नानादाल- 
प्रहरणा इति खकीयानासुत्कषे योतयल्नाह-- नानाविधानि राच्लाणि खङ्खादीनि प्रहरणानि गदादीनि च येषां ते ¦ युद्धाकुरार्तानि- 
रासा्थमाह- सर्वे इति । युद्धे बिरारदा विचक्षणा ॥ ९ ॥ खोत्कषे हेलन्तरमाह--अपययात्तसिति । तत्परेषां बल्म- 
स्माकं बरं सेन्यमशभिमविठुमपर्याप्तमसमर्थ, यतोऽसाकं बलं भीष्मेण प्रथितमहिम्नातिद्यरेण रक्षितमिदमस्मदीयं ठु बलमेतेषां 
सैन्यमभिभवितुं पयां समर्थम् । यतः परेषां बरं भीमेन वखेनाभिरक्चितमियर्थ. । यद्वा तत्परोक्षं सर्व विषयीक्तमरक्यमस्माकं 

६ श्रीधरीव्याख्या । 

सौमदत्तिः सोमदेत्तस् पुतो भूरिश्रवाः ॥ ८ ॥ अन्ये चेति । मदर्थं मत््रयोजना्थे जीवितं लक्तमध्यवसिता इयथः । नाना अने- 
कानि रख,णि प्रहरणसाधनानि येषां ते । युद्ध विशारदाः । निपुणा इयथः ॥ ९ ॥ ततः किमित आह-भपयाश्चयिति । तत् 
तथाभूतर्वीरियुक्तमपि मीम्मेणाभिरक्चितमप्यसाक वर सैन्यमपर्यघ् तैः सह योद्धूमसमर्थं॑ माति । इद तु एतेषां पाण्डवानां बर भीमे. 

७ अभिनवगु्षान्चर्यन्याख्या । 

छदडः॥ १॥२॥३॥४॥५॥६॥७॥८॥९॥ किंवनेन बहुपरिगणनेन ददं तावद्स्तुत॑स्वमिवाह-अपयथिभिति । भीमसेनाः. 



नीरकण्डी-मधुसूदनी-भाप्योत्कर्षदी पिका-श्रीधरी-सभिनवराप्तव्यास्या । १५ 

अथनेषु च सर्वेषु यथमागशवस्िने ६} 
मीष्ममेवाभिरश्चन्तु भवन्लः खयं एव हि ॥ ११॥ 
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२ आलन्द्भिरिव्याख्या । 

खकीयवरूस्य भीष्माधिष्ठितत्वेन बलिष्ठत्वमुक्स्वा भीष्मरोपत््ेन तदनुगुणत्वं दरोणादीन भार्थयते--अयनेष्विति । 
कतेष्यविरोषद्योती चशब्दः । समरसमारस्मसमये योधानां यथाघ्रधानं युद्धभूमौ पूर्वापरादिदिग्विभागेनावस्थिति- 
स्थानानि नियम्यन्ते तान्यत्रायनान्युच्यन्ते, सेनापतिश्च सर्वदैन्यमधिष्टाय मध्ये तिष्ठति, तेषु सर्वेषु श््कक्तं भविभागम- 
प्रलयाख्याय भवानश्वत्थामा कणेश्वेदेवमादयो भवन्तः सवेऽवस्थिताः सन्तो सीष्मसेव सेनापति सर्वतो रक्षन्तु, तख 
हि रक्षणे सर्वमसदीय बरु रक्षितं स्थात्, परबरुनिङृत्यर्थत्वेन तस्यास्माभी रक्चितत्वादिद्य्थः ॥ ९९ ॥ तसेवमाचार्थ- 

इ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

यमित्यर्थः । एवंच पयौ्षमित्यख पारणीयमित्यर्थः ॥ १० ॥ अयनेषु व्यूहरचनया स्ते सैन्ये प्रवेशमारभैषु॒खेखे 
स्थाने स्थिता यूयं मभ्यखं भीष्ममेवाभिरक्षन्तु । अख सेनापतेश्वाञचस्ये सवीपि सेना आकुरीभवेत् । तत्थेर्ये सिरा 

« अधुसूडनीव्यार्या । 

तिं किमिति बहुं जल्पसीदयत आह । कर्वन्यविशेषयोती ठुखब्द- ॥ १० ॥ समरसमारम्भसमये योधानां यथाप्रधानं 
युद्धभूमौ पूवापरादिदिग्विभागेनावस्थितिस्थानानि यानि नियम्यन्ते तान्यत्रायनान्दुच्यन्ते । सेनापतिश्च सर्वसैन्यमधिष्ठाय 
मध्ये तिष्ठति । तत्रैवंसति यथाभागं विभक्ता खां सखा रणमूमिमपरिखज्यावस्थिता सन्तो भवन्तः सर्वेऽपि युद्धाभिनिचे- 
दयासयुरत. प्ष्ठतः पाश्वैतश्वानिरीक्षमाणं मीष्मं सेनापतिमेव रलन्तु । मीष्मे हि सेनापतौ रक्षिते तत्परसादादेन सर्व॒शुर- 

५५ साष्योद्छ्यटीपिक्ा । 

बरं मीष्मेण चाभिरक्षितमतोऽपयापं प्याप्ुमभिभवितु क्षोभयिद्धमसक्यम् । एतेषां विदं परिददयमानं परिमितमितियावत् । भीमेन 
चाभिरक्षितमतः पयाप्तं पयापरुमभिभवितुं क्षोभयिढुं सोद च शक्षयमियर्थं । यद्वा तत्तसात् अस्माकमिदं बरूमपयां्ं परि समन्ता- 
दितस्तत. सर्वं राप्तं न भवति कंठ खकीयमेव बहु, एतेषां तु बरं परि समन्तादितस्तत- प्राप्तं पयोप्तमतोऽस्मत्सैन्यं मनो द्वा 
युद्धं करिष्यतीति कृलास्माकं प्राबल्यमिति भाव- । अस्माकं किलेदमेकाद शाक्षौहिणीपरिमितं बलं भीष्मेण चाभिरक्षिततं पर्याप्तं परेषां 
परिभषे समर्थ, एतेषां पुनसदल्पं सप्ताक्षौहिणीपरिमितं वं भीमेन चपच्छुद्धिना कुरारतायिकठेन परिपाल्ितिमपययाप्तम् 1 
अस्मानभिभवितुमसमर्थमिलयर्थ. ॥ अथवा तदिदमस्माकं बल्मपयाप्रमनल्पं मीष्मेण चाधिष्ठितं, तेषां वु बं पयाप्तमत्पं भीमेन 
चाधिष्टितमतोऽस्माकसेव जयो भविष्यतीति माव. । अथवा तत्पाण्डवानां बल्मस्माकमसभ्यं अपयातं नालम् , यत एतेषां वलं 
भीष्माभिरक्षितं मीष्मोऽभिरक्षितो नित्य्थमस्मै ! तत- इदं पुनरस्मदीयं वलं तेषां परिभवे पयापतं समर्थम् । यतो भीमोऽभिरक्षि- 
तोऽस्मै तत् अस्मत्सैन्यनिवृ्य्थ दुषहृदयो भीम परैरभिरक्षित इ्यर्थदत्येके । यत्तु तथामूतैरयुक्तसपि मीष्मेणाभिरषितमपि असा- 
क बलं सैन्यमपर्याप्तं तै. सह योद्धुमसमर्थं भाति, इदं लेतेषां पाण्डवानां बलं भीमाभिरक्षितं सत् पर्याप्तं समर्थं भावि । भीष्मस्योभ- 
यपश्चपातिलादिति भाव इति तदुपेक्ष्यम् । प्रकरणविसेधात्. ! तदेवं बहुमानयुक्तं राजवाक्यं श्चुखा मीष्म किं कृतवानिति खग्रन्थ- 
वियोधाच्च ॥ १० ॥ तस्माद्धीष्ममेव सेनापति गुणभूता भवन्तो रश्चन्विति प्रा्थयते--अयनेष्विति । सं्राममारम्मे योधानां 
यथाप्रधानं संख्ये पूर्वैपरादिविभागेन नियतेष्ववस्थितिस्थनेष्वयनेषु । तुना कर्वैव्यविरोषो चोदयते । यथाभागं विभागेन प्रप्तं खस्था- 
नमवस्थिता सावधानतया स्थिता सर्वै एव भवन्त. सर्वैसैन्यमधिषएठाय मध्ये स्थितं वुद्धे व्यग्रं सेनापति भीष्ममेवामि समन्ता्रक्षन्तु 
परबलनिवृ्यर्थमस्माभिस्तसिन्नक्चिते सर्वमसदीयं रक्षितं स्यादिलर्थं ॥ ११ ॥ एवं खस्याप्राधान्यं श्रुला तृष्णीं स्थितमाचार्यं तं 

£& श्रीधरीप्याख्या । 

नाभिरक्षितं सत् प्याप्तं समर्थं माति । भीष्मस्योमयपक्षपातित्वात् । यसद्वल पाण्डवततेन्यं प्रत्यस्तमथैम् । सीमसयेकपक्षपातित्वात् 
॥ १० ॥ तसाद्धनद्धिरेन वतिततव्यमिदयाद--भथनेष्दिति । अयनेषु व्यृष्प्वेशमार्गेषु यथाभागं विभक्तां खां खां रणभूमिमपरिलय- 
उ्यावसिताः सन्तः सवे भीष्ममेवाभितो रक्षन्तु यथाञन्येयभ्यमानः पृष्ठतः केश्ित्न हन्येत तथः रक्षन्तु । मीष्मवकेनेवासाक जीवि. 

७ अभिनवगुप्ताच्ा्यग्याख्या । 

निरतं पाण्डवीयं वटं अस्ाकमपर्या्ं जतुभसभ, यदि बा अपयातं कियत्तरसह्रुस्येखेवार्थ॑ः । इदं तु भीष्माभिरक्षितं वरुमसाक 

संबन्धि एतेषां पाण्डन्नानां अतु र्ति यदि"वा पर्यास बहना समरे जग्यमेतेरिक्ति ॥ १० ॥ अथनेुन् सर्थेष्वियत्र अयनामि बीथयः । अमी 
[५ [1 ५५ [ के 

आ्वायौद्यः । रोपयुद्धधा ̂  बुद्धावसेप्यमाणा चधकर्म॑त्तयावदयं पापदायिनः ! तथा मोगसुखादिदशाथमेतशरुद्धं कियते इति बुख्या 

१ भाष्यदीक्राक्रत , > श्रीधरः, 



१६ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १ 

तस्य संजनथन्हषं कुरब्रद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनय्योचेः राङ्क दध्मौ पतापवान् ॥ १२॥ 
ततः, शाङ्काञ्च भेयश्च पणवानकगोमुखाः । 
सदसेवाभ्यहन्यन्त स राब्दस्तुखुलोऽमवत् ॥ १३ ॥ 
ततः श्ेतैहैयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो राहौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

भति संवादं छ्बन्तं भयाविष्टं राजानं दृष्टा तद्भ्यारावर्तीं पितामहस्तदवुख्नुरो धार्थमिथं कृतवानिलयाह- तस्येति । 
राजो दुर्योधनस्य हषं बुद्धिगतयुद्धासविरो परपरिभवद्वारा स्रकीयविजयद्धारकं सम्यगुस्पादयद् भयं तदीयमपनिनी- 
दुरूचैः सिंहनादं कृत्वा शङ्कमापूरितवान् । किमिति दुर्योधनस्य हषमुत्पादयितु पितामहो यतते ऊुरवृदत्वात्तसय ऊर्- 
राजस्वात् पितामहश्वाचासख दुर्योधन भयापनयनाथा म्रृ्तिरुचिता तटुपजीचितया तद्वशस्वाच्च तस्य च सिंहनादे शङ्क- 
शञ्दे च परेषां इद्यब्यथा संभाव्यते दूरादेवारि निवहंभरति भयजननङ्क्चषणप्रतापत्वादिलयभः ॥ १२ ॥ राजाभिभरारयं 
्रतील्य भीष्मप्रृत्यनन्तरं तप्पश्चेतेसे राजभिः शङ्खादयो वाद्यनिरोषा करिति शब्दवन्तः संपादितः । स च शङ्कादि- 
भ्रयुकतशब्दस्तुसुरो बहुकं भयं परेषां परिघ्योतयन्नासीदिलयादह--तत इति ॥ ३ ॥ एवं दुर्योधनपक्षे प्रवृत्तिमालक्ष्य 

३ नीरुकण्डव्याख्या ८ चतुधैरी ) । 

चे भवेदतः स एव रक्ष्य इत्यर्थः ॥ ११ ॥ तख एवं वदतो दुर्योधनख संजयवास्यमिदम् । सिंहनादमिति 
णसुढन्तम् । तेन विन्चेत्यखायुप्रयोगः कषादित्वात् 'समूरकाष कषतिस देत्यान्? इत्यादिवत् । कुरबृद्धो मीष्मः । 
पराश्बिराटनगरादौ दषप्रमावान्पाण्डबन्दष्र राज्ञो सये मा मूदिति शङ्खं दघ्मौ । हषं धुद्धोत्साहै जनयन् । हेत्वर्थ 

४ मधुसूदनीष्यास्या । 

क्षितं भविष्यतीलखयभिप्रायः ॥ ११ ॥ स्तोतु वा निन्दतु वा एतदथ देहः पतिष्यत्येवेत्यारायेन तं हषैयन्नेव सिहनादं विनय शाङ्क- 
वां च कारितवानिद्याह । एवं पाण्डवसैन्यदशेनादतिभीतस्य भयनिनरृत्यर्थमाचार्य कपटेन दारणं गतस्य इदानीमप्ययं 

मां मतारयतीद्यसंतोषवक्ादाचार्येण वाड्म्रेणाप्यनादतस्याचायेपिक्षां बुद्धा, अयनेष्विद्यादिना भीष्ममेव स्तुवतस्तस्य राज्ञो 
भयनिवर्तकं हर्ष बुद्धिगतसुद्टसविशेषं खनिजयसुचकं जनय्ुचरैमहान्तं सिहनादं विनद्य कला । यद्वा सिहनादमिति णसुल- 
न्तम् । अतो रेपोपं पुष्यतीतिवत्तस्यैव धातोः पुनः भ्रयोगः । शाङ्खं दध्मौ वादितवान् । ऊुरुब्दधलादाचा्थदुयोधनयोरमिषा- 
यपरिज्ञानं पितामहल्रादमुपेक्षणं, नलाचार्यवदुपेक्षणं, अतापक््वादुच्चैः सिहनादपूर्वकराङ्कवादनं परेषा भयोत्पादनाय । 
जत्र सिंहनादशङ्खवाद्ययोहै्षैजनकलेन पूरांपरकालतेऽप्यभिचरन्यजेतेतिवलनयश्निवि साताऽवद्यं भाविरूपवर्वमानचे व्या्या- 
तव्यः ॥ १२९ ॥ ततो मीष्मख सेनापतेः श्रहत्त्यनन्तरं पणवा आनका गोमुखाश्च वाद्यविशेषाः सहसा ततक्षणमेवाभ्य- 
हन्यन्त वादिताः । कमेकतैरि मयोगः । स राब्दस्तुुल्मे महयानासीत्तथापि न पाण्डवानां क्षोभो जात इत्यभिप्राय. 
॥ १३ ॥ अन्येषामपि रथस्थे स्थितएवासाधारण्येन रथोत्कषैकथना्थं ततः शवेतैदैयेधुक्त इयादिना रथस्थलवा- 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

दष्टा खिन्नं खस्ि्तिभक्तिमन्तं दुर्योधनं चालक्ष्य भीष्मस्य दषोत्पादने प्रत्त इ्याह--तस्येति । दुर्योधनस्य हर्ष बुद्धिगत- 

मुचासविशेषं सिहनादराङ्कदान्दकरणद्वारकं सम्ययुत्पाद्य स्तदीयखेदापनयार्थमुचः सिहनादं विनय इृलला शङ्खं दभ्मौ आपूरितवान् । 
कुरुढ्द्धः पितामहः कुरृद्धलात् पितामहात् तदुपजीवितया तद्वशलाच भीष्मस्योक्तार्थे पर्रत्तिरुचितेवेति भावः । असाम््य 
वारयति--प्रतापवानिति । ङख्ठद्धलादाचायदुयौधनयोरभिभरायपरि ज्ञातं पितामहलादलुपेक्षणं नलाचार्यवदुपेक्षणमिति के. 
चिर्त्॥ १२॥ तत इति । दुयोधनामिम्रायाचुरोधिभीष्मप्रत्यनन्तर राङ्घादयो वाय विशेषा भीप्मायुसारिमिः सहरैव क्षरियभ्यह्- 

न्यन्तािहता वादिताः । स राब्दस्चुसुखो महाजातः ॥ १३ ॥ स शब्दः परेषां वीररसो द्धावको जातो नतु भयजनक इत्यारायेन 
६ आीधुरीव्यार्या 1 

तमिति भावः ॥ ११ ॥ तदेवं बहुमानयुक्तं राज्ञो दुर्योधनस्य वाक्यं शरुत्वा भीष्मः कि छृतवां सदाह- तस्येति । तख राज्ञः हर्थः 
संजनयन् छु्वन् पितामहयो भीष्म उनरैसैहान्तं सिहनादं कृत्वा शङ्क दध्मौ वादितवान् ॥ १२ ॥ तदेवं सेनापतेभीष्मसख युद्धोत्सव- 
माल्य सवैतो युद्धोत्सवः अदत्त इव्याद-तत इतति । पणवा आनकाः गोसुखाश्च बा्विशेषाः † सहेव ततक्षणमेवाभ्यहन्यन्त 

वादिताः । स च शङ्कादिशन्दस्तुयुखो मदानभवत् ॥ १३ ॥ ततः पाण्डवसैन्ये मदृत्तं युदधोत्सवमाद--तत इति पञ्चभिः । ततः 
ना ~ न नानानना 

(शि म 

9 मश्ुसूदनः* 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्कष॑दीपिका-धीधरी-जमिनवगुर्व्याख्यायुतां । १७ 

पाश्चजन्यं हषीकेदो देवदत्तं घनजयः । 

पौप्डं दध्मौ महाशङ्खं भीमकमा च्रकोद्रः ।॥ १५ ॥ 
अनन्तविजयं राजा कन्तीपुच्ो युधिष्ठिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 

धृषययुश्नो विरारश्च सात्यकिञ्चापराजितः ॥ १७॥ 
२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

परिवरवतिनौ केदावासनो शरेतेदयैरतिबरूपराकमे यक्ते महल्यपर्ये रथे व्यवस्थितावपराद्ृतौ शङ्खो पूरितवन्तावि- 

श्याह--ततः अवेतषयैरिति ॥ १४ ॥ तयोः शङ्खयोरदिव्यत्वमेवविदयति--पाश्च जन्यमिति । केशवाजनयोधद्धा- 

भिसुख्यं दश्वा संहृष्टः सारसेन समररसिको भीमसेनोऽपि युद्धाभिमुखोऽभूदिस्याद--पौण्ड्मिति ॥ १५ ॥ एतेषा- 

मीदीं भरदत्ति भरतीत्य परिपारनावकाशमासाद्य राज्ञो युधिष्ठिरस्यापि प्रडृत्ति दुरैयति-अनन्तेति । ज्याया 

आादणामनुसखरणमावदयकमिति मत्वा तयोयैवीयसोा्नोरपि अदृत्तिमाह--नङ्कर इति ॥ ९६ ॥ अन्येषामपि 

तवयक्चीयाणां राज्ञमिकमदलयं॒विक्ञापयन् छतराष्रख दुराषां संजयो व्युदस्ति--कादयश्चेस्यादिना ॥ १७ ॥ 

३ नीकरुण्टग्याख्या ( चतुर्ध॑री >) । 

शतूधरत्ययः । हर्षजननार्थमिव्यर्थः ॥ १२ ॥ अभ्यहन्यन्त अमिहताः । कर्मकर्तरिप्रयोगः ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ 

छ नशुसूदनीव्याख्या । 

थनम् । तेनाभिदत्ते दुषपरधृष्ये रथे स्थितौ । सर्वैथा जेतुमशषक्याविव्यर्थः । पाच्चजन्यो देवदत्त. पीण्डोऽनन्तविजयः सुधोषो 

मणिपुष्पकशवेति शङ्खनामकथनम् , परसैन्ये खखनामभिः प्रसिद्धा एतावन्तः शङ्खाः मवत्सैन्ये तु नैकोऽपि खनामप्रसिद्धः 

शङ्खोऽस्तीति परेषासुत्क्षातिश्षयकथनार्थम् । स्ैन्दरयत्ररकलेन सनीन्त्यामी सहायः पाण्डवानामिति कथयितुं हषीकेस 

पदम् } दिग्विजये सर्वान्ाज्ञो जिल! धनमाहृतवानिति सर्वथैवायभजेय इति कथयितुं धर्नजयपदम् । मीम हिडिम्बवधा- 

दिरूयं कर्मं यख ताडशः बृकोदरल्ेन बहन्नपाकादतिबरि्टो मीमसेन इति कथितम् । कुन्तीपुत्र इति छन्दा महता तपसां 

धर्ममाराध्य न्धः, खयं च राजश्ुययाजिलेन सुख्यो राजा, युधि व्चायमेव जयभागिवेन स्थिरो नखेतद्िपक्चाः स्थिरा भवि- 

यन्तीति युधिष्ठिरपदेन सूचितम् । नङ्कलः डवोषं सहदेवो मणिपुष्पकं दध्माविखनुषज्यते ॥ १६ ॥ परमेष्वासः क्यो महा- 

५ भाष्योक्कपदीपिका । 

तेषां शङ्खपूरणे भग्तिमाह--तत इति । तुसुलशब्दानन्तरं बेतेदयः लङ्कवनैरतचैरतिषकपराकरमैयुकेऽभिना द॑त्ते महत्युत्तमे रथे 

रथवौ नतु भयग्रचक्ितौ माधवो लक्ष्मीपतिः पाण्डवोऽशैनशैव दिव्यावम्राकृत शाज्ञो भदभ्मतुः पूरितवन्तौ । माधव इति शङ्खशब्दे 

नैव तव पुत्रेभ्यो राज्यल्कष्मीमाहतवानिति सूचनार्थम् । पाण्डव इति तदीयराज्यं तस्यैवं भविष्यतीति ॥ १४॥ हृषीकेश इन्द्रिये इतिं 

पदं पाण्डवानां पाण्यादीन्ियेभ्यो बलप्रदः, परेषां तु तेभ्यस्तदश्रदः त्युत हारक इति सूचनार्थम् । दिग्विजये गोभ्रहे च राजो 

भीष्मादीश्च जिला धनं गोधनं चाहृतवानतः सैरप्ययमजेय इति कथयितुं धननजयपद्म् । माधवा्युनयोः शङ्खशब्दं श्रुला संहे 

युद्धरविको भीमसेनोऽपि शङ्खं वादितवानिलाद--पौण्डूमिति । अतिरौद्रे दुःासनरक्तपानादिकमेणि समर्थसवेन पीतं च 

रकमपि तदुदरस्थटरकाभिना जीणे भविष्यतीति भीमकमी दृकोद्र इति पदा्यां सूचितम् । भी हिडिम्बवधादिरूपं कम यख 

तादयो शृकोदरतेन बह्नपाकादतिबलिष्ट इति कथितमितिकेचि्त ॥ १५॥ एतेषां परवृत्तिमनुमोदयन् युधिष्ठिरोऽपि शङ्खपूरणे प्रहत 

इयाह--अनन्वविजय मिति । चतरूजिला निष्कण्टकराज्यलभसस्यैव भविष्यतीति योतनाथ राजेति पदम् । न्दा दुःखं राञ्य- 

छामेनापाकरिष्यतीति ङन्तीपुत्रवेन ध्वनितम् । युद सवालिलायमेव स्थिरो भविष्यतीति सूचनाय युधिष्ठिर इति । ऊुन्तीपुच्रः 

कन्दा महता तपसा धर्ममाराध्य कन्ध. । खयं राजसूययाजिलेन मुख्यो राजेति भाव इति केचित् । व्ये्ठघनातृणां मागं नङुलसददे- 

वावजुखतवन्तावियाद- नकु इति । नकुकः सुघोषं सहदेवो मणिपुष्पक दध्मावि्यनुषज्य॒ते । शङ्खतच्छब्दकतनामकीर्तनेन 

परेषासुत्कषैः सूचितः ॥ १६९ ॥ अन्येषामपि तत्पक्तीयाणां सरवेषमैकमद्यं बोधर्य॑सेषां प्रृत्तिमाह --कादयश्चेदयादिना । कादयः 

& श्रीधरीव्याख्या । 

कौरवदैन्यवायकोकादखानन्तर खन्दने रये सितौ सन्तौ छष्णाजैनौ दिव्यो रह् प्रकषण दभ्मतुबौदयामासतुः ॥ १४॥ तदेव विभागेच 

दद्ीयत्राह--पाश्चजन्यमिति । पाश्चजन्यादीनि शीङ्ृम्णादिशज्ञानां नामानि । मीम धरोर कस यस्य सः कृकवदुदर् यस स इफोदरो 

महाज माश पोणड दध्मानिति॥ १५॥ अनन्तजयमिति । नरः छवा नाम् शद द 1 सद म ताम् ॥ १९॥ दध्माविति॥ १५॥ अनन्तजयमिति । नङ्कलः सुषोषं नाम रज्खं दध्मो । सददेबो मणिपुष्पकं नाम ॥ १६ ॥ कारय 

¶ मधुसृदनः* > मधुसूदनः, 

० यी० 
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१८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवटित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्वगवदरीता। [ अध्यायः १ 

दपदो द्रीपदेयाश्च स्वद्राः एथिवीपते । 
सौ भद्रश्च महाबाहुः राङ्कगन्दशध्युः पथक्प्थक् ॥ १८ ॥ 
स घोषो घातराषटराणां हृदयानि व्यदारयत् । 
नभश्च पएथिवीं चेव तुखुलो व्यनुनादयन् ॥ १९॥ 
अथ व्यवस्थितान्हष्टा धातराष्टान्कपिध्वजः ! 
प्रवन्त राखसपाते धलुरदययम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 

ग आनन्द्गिरिव्याख्या । 

द्रुपद इति । परमेष्वासादिविशेषणचतुष्टथं प्रयकं संबध्यते ॥ ८ ॥ तेरे राजभिः दाङ्कानापूरयच्चिरापादितो 
महान्धोपस्तुसुरूोऽतिभेरवो न भश्वान्तरिक्ष प्रथिवी च सुवनं रोकत्रयं सर्वमेव विरोषेणानुक्रसेण नादयन्नादयुक्तं ऊर्वन् 
धाराणां दुर्योधनादीनां हृदयान्यन्तःकरणानि व्यदारयद्विदारितवान् । धुज्यते हि तस्पररितशङ्खघोषश्रवणान्नेरो- 
क्याकरोहो तसुपद्ण्वतां तेषां हृदयेषु दोधूयमानत्वम् । तदाह-स घोष इति ॥ १९॥ दुर्योधनादीनां धातैर्रा- 
णानेवं भयप्रािं अद्य पाथौदीनां पाण्डवानां तदवैपरीलमिदानीञुदाहरति--अथेत्यादिनां । भीतिप्रस्युपस्थितेरनन्वरं 
परायने प्राप्तेऽपि वैपरीव्याब्यवस्थितानधरचङितनेव परन्परलक्षेणोपरुभ्य हनूमन्तं वानरवरं ध्वजलरश्चणत्वेनादा- 
यावस्थितोऽलुनो भगवन्तमादहेति संबन्धः । किमाहेत्येक्चायामिदं वक्ष्यमाणं देत॒मद्रचनमिदयाह- बाक्यमिद्मिति । 
कस्यामवस्थायामिदसुक्तवानिति तत्राह--प्रचत्त इति । शसखराणामिषुप्रातभ्रश्चतीनां संपातः; सञ्युदायस्स्िन्धर्त्ते। 
प्रयोगाभिसुखे सतीति यावत् । किं स्वा भगवन्तं अद्युक्तवानिति तदाह--धनुरिति । महीपतिशब्देन राजा 

३ नीककण्ठव्याख्या ( खतुर्धरी › । 

॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ व्यवस्थितान् भयोद्विभ्रतया बेषम्येणावसितान् । कपिध्वजपाण्डवपदाभ्यां भीषणध्वजत्वं 
४ भशरुसूदनीव्याख्या । 

धलुधेरः काशिराजः । न पराजितः पारिजातहरणवाणयुद्धादिमहासं ग्रामेषु एतादृशः साखकिः । हे प्रथिवीपते धृतराष्, स्थिरो भूवा खण्विल्यमिप्रायः । सुगममन्यत् ॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ धार्तराष्ट्राणां सेन्ये शङ्खादिष्वनिरतितमु- 
लोऽपि न पाण्डवानां क्षोभकोऽभूत्, पाण्डवानां सैन्ये जातस्तु स शङ्खयोषो धार्तराष्ट्राणां धृतराषटख तव संबन्धिनां सर्वेषां 
मीष्मद्रोणादीनामपि हृदयानि व्यदारयत् । हृदयविदारणतुस्यां व्यथां जनितवानिदयर्थः यतस्तुमुलस्तीनः । नभश्च परथिवीं च 
प्रतिध्वनिभिरापूरयन् ॥ १९ ॥ धार्तैराट्ाणां भयभ्राि भदरं पाण्डवानां तद्वेपरीदयखदाहरति-अथेत्यादिना । मीतिप्रत्यु- 
पस्थितेरनन्तरं पत्मयने ्रातऽपि तद्विरुद्धता बुद्धो्योगेनावस्थितानेव परान्ध्क्चेणोपलस्य तदा चस्रसंपाते भ्रवर्तमानें 
सति । वतैमाने क्तः । कपिध्वजः पाण्डवो हनूमता महावीरेण ध्वजरूपतयानुग्हीतोऽदैनः सर्वथा भयश्चुन्य- 

५ माष्योत्कर्पंदीपिका । 
काशिराजः परमेष्वासः परमधलुधरः । सालयकिश्वापराजितः पराजयमप्राप्तः । शिखण्डी च महारथः ॥ १७॥ सौभद्रोऽभिमन्धुश्च 
महाबाहुः । परमेष्वासादिविरेषणचदु्टयं प्रयेकं संबध्यत लेके । प्रथिवीपतितेन एथिवीवहु खं सों योग्योऽसीति सूचितम् । पथि- 
वीपते श्तरा््, स्थिरो भूखा शण्वि्यमिग्राय इति केचित्रै ॥ १८॥ दुर्योधनादीनां लदीयानां शङ्कादिशन्दैः परेषां भयं नोदर्चं तेषां ठु तेस्तरदीयानां अयन्त तदुत्प्नमिद्याश्येनाह-स घोष इति । तुमुल. तीन. चाब्द धातैराष्राणां हृदयानि व्यदारय- द्विदारणतुल्यां व्यथामजनयत्। यक्तं चैतदिव्यारायेनाह--नभ इति ! नभश्च प्रथिवीं चैव व्यनुनादयन्प्रतिराब्देनापूरयन्॥ १९॥ अथ तुसुल्शाब्देन व्यथाप्राप्यनन्तरमपि व्यवस्थिता्ञतु पल्रयितान्धृतराष्रसंबन्धिनो दष्टा अयक्षेणोपलभ्य अङत्ते राघ्रसंपाति 
र्नाणां संपातः सञुदायः तस्मिन्परे प्रयोगाभिमुखे सति पाण्डवो धलुर्यम्य गाण्डीवं धनुरुयतं कृल्ला हषीकेशमुवाचेद्यन्ेथः । पाण्डोरतिवीरस्य महीपतेः पुत्रलात्खयमतिशचरः कपिर्वानये हनूमान् सीतात्मिकां लक्ष्मी भगवते रामचन्द्राय प्रापयिता । दात्रुपरा- 

६ भीधरीन्याख्या । 
वेति । कार्यः काशिराजः । करथभूतः । परमः शष्ठ इष्वासो धतु्ैस्य सः १७ ॥ द्रुपद दति । हे पृथिवीपते हे धृतरा ॥ ९८ ॥ स च श्वाना नादस्त्वदीयानां महाभयं जनयामासेलाई--स घोष इति । धातेराष्टणां त्वदीयानां हृदयानि विदारित. वान् । कि कुर्वन् । नभश्च पृथिवी चैव तुमुरो न्युनादचन् ॥ १९॥ तसिन्पमये शरीृष्णमञञैनो विशापयामापेव्याद---अयेति चतुभः । 

७ अभिनषगुप्ाचा्यव्याख्या । 
क्रियमाणं युद्धे षथ्यहननादि तद्बद्यं पादक्कारीति पूथेपक्षाभिभायः ॥ ११ ॥ १२॥ ११ ॥ १४ ॥ 
स-व मायः ५ ११५६२॥ १६॥ १०॥ १५५ १६॥ १०१५१८१ १९। ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ 

१ भाष्यटीकाकृत , २ मधुसूदनः 



[ # =, 9 नीरुकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्यास्यायुता । 

हृषीकेशा तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अयन उवाच । 

सेनयोरूमयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेताननिरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् । 
कैमेया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसखयमे ॥ २२ ॥ 

२ आनन्द्शिरिव्याख्या 1 

प्रलाचश्चुः संजयेन संबोध्यते ॥ २० ॥ तदेव गाण्डीवधन्वनो वाक्यमनुक्रामति-सेनयौरिति । उभयोरपि 
सेनयोः संनिहितयोर्म्ये मदीयं रथं स्थापयेदयद्धैनेन सारथ्ये सर्वेश्वरो नियुज्यते । किं हि भक्तानामशक्यं यद्धगवा- 
नपि तज्रियोगमदतिष्ठति । युक्तं हि भगवतो भक्तपारवरयम् । अच्युतेतिसंबोधनतया भगवतः सखस्पं न कदाचिदपि 
प्रच्युतिं प्रासोतीष्युच्यते ॥ २१ ॥ मध्ये रथं स्यपयेव्युक्त वदेव रथस्थापनस्थानं निधौरयति--याघदिति । एतान्प्र- 
तिपक्चे प्रतिष्ितान्मीष्मद्रोणादीनस्ाभिः साधं योद्धुमपेक्षावतो यावद्वत्वा निरीसितुम्हद क्षमः स्यां तावति परदेशे 
रथस स्थापनं करैव्यमिलयथैः । किंच भ्र्त्ते युद्धारम्भे बहवो राजानोऽसुष्यां युद्धभूमाबुपरम्यन्ते तेषां मध्ये कैः 
सह मया योद्धव्यं, नहि क्वचिदपि मम गतिप्रतिहतिरसरीयाह-कैर्मयेति ॥ २२ ॥ प्रतियोगिनामभावे कथं तव 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुधेरी ) । 

शोय च प्रदरयते ॥ २० ॥ हषीकेदा सर्वेषामिन्द्ियाणां प्रवर्तकत्वेन परचित्तामिक्चम् । वाक्यमेवाह नतु कंचिदर्थमिति 
धोतनाथ वाक्यपदम् । वाक्यमेबाह--सेनयोरिति ॥ २१ ॥ रथसापनप्रयोजनमाह-- यावदिति । कैः सह मया 
योद्धन्यै मया सह वा कैर्योद्धव्यमित्युभयत्र सहरब्दसंबन्धः । के वा मां जेत यतन्ते मया वा के जेतव्या इत्यालो- 

«८ मधुसूदनीग्यास्या । 

सेन युद्धाय गाण्डीवं धनुरयम्य हषीकेरमिन्द्ियश्रवैक्रवेन सवां न्त-करणवृत्तिजञं श्रीकृष्णमिदं वक्ष्यमाणं वाक्यमादोक्तवान् 
नखविगृदयकारितया खयमेव यक्किचित्छृतवानिति परेषां विश्ईयकारिलेन नीतिधर्मयोः कौशं बदन्नविग्ूहयकारितया 
परेषां राज्यं गरहीतवानसीति नीतिधममयोरभावात्तव जयो नास्तीति महीपते इति संबोधनेन सूचयति । तदेवाजञेनवाक्य- 
मवतारयति- सेनयोरुभयो खपक्षप्रतिपक्षभूतयोः संनिरितयोर्मष्ये मम रथं सथापय स्थिरीकुविंति सर्वेश्वरो नियुज्यतेऽ- 
जनेन । किं हि भक्तानामराक््यं॑यद्धगवानपि तन्नियोगमयुतिष्टतीति श्ुवो जयः पाण्डवानामिति । नन्येवं रथं स्थापयन्तं 
मामेते रा्रवो रथाच्यावयिष्यन्तीति भगवदाशङ्ामाश्खयाह-अच्युते ति । देरकावस्तुष्वच्युतं लां को वा च्यावयितु- 
महतीति भावः । एतेन सर्वदा निर्विंकारचेन नियोगनिमित्तः कोपोऽपि परिहत ॥ २० ॥ २१ ॥ मध्ये रथस्थापन- 
प्रयोजनमाह-- योद्धुकामान् नलस्माभिः सह॒ संधिकामान् ! अवस्थितान् नतु भयास्मचल्ितानेतान्मीष्मद्रोणादीन्याव- 
दला निरीक्षितं क्षमः सां तावस्प्रदेशे रथं रथापयेदयर्थः । यावदिति काल्प्रं वा । ननु लं योद्धा नतु युद्ध्र्षकोऽतसतव 
किमेषां दर्निनेयन्राह-कैरिति । अस्िन्नरणसमुधमे बन्धूनामेव परस्परं युदधोयोगे मया कैः सह योन्यं 
मत्करतकयुद्धभरतियोगिनः के कैमैया सह योद्धव्यं किंकवरैकयुद्धप्रतियोरयहमिति च महदिदं कौतुकमेतज्ज्ञानमेव मध्ये 

५ भष्योत्कषेदीपिका । 

जयं संपाद्य पाण्डवेभ्यो राज्यलक्ष्मीप्रदानाय यख ध्वजे स्थितं इति भाव ॥ २० ॥ वाचः्रवतैकेन तेनैव प्रेरित आहेति हषीकेर- 
पदेन सूचितम् । हृषीकेरं इन्द्रियभरवर्तकलेन सर्वान्त करणटृत्तिज्ञमितिकेचित् । तथाच निबेलैवुद्धिहीनैभेवद्धि. कपटेन गृहीतं 
महीपति पाण्डवानामविश्चूराणां भगवता हनूमता चादुगहीतानां बुद्धिमतामेव भविष्यतीति भवता तत्प्रापिदुराक्ा लाञ्येति ध्वनयन् 

संगोधयति- महीपते इति । वाक्यमेवोदाहरति-- सेनयोरिति । उभयो सेनयोर्मध्ये मे मम रथं स्थापय । ननु म्स्थापितं रथं 

ते चाखयिष्यन्तीदयत आह-अदयुतेति । रथमप्यचरं कतु समर्थोऽसीदयभिग्रायः। तथाच परमेश्वरोऽपि यख सारथ्ये स्थितः 

्ाक्ृतसारथिवननियुज्यते तस्य विजये को विस्मय इति भाव 1 युक्तं च भगवतो भक्तपारवर्यं कोपश्च न युक्त. । यतो भगवतः खरूपं 
न कदाचिदपि प्रच्युतिं पराप्रोतीदयच्युतेति संबोधनाराय द॑येके । नन्वेवं रथ स्थापयन्तं मामेते शवो रथाच्यावयिष्यन्तीति भगवदा- 

शङ्कामाशङ्कयाद--अच्युतेति । देशकालवस्वष्वच्युतं लां को वा च्यावयितुमहैतीति भावं इति केचितै.॥ २१ ॥ सेनयोरुभयो- 

मध्येऽपि क्र स्थापनीय इत्यपेक्षायामाह- यावदिति । एतान्योद्धुकामानवस्थितान्यावयसिन्स्थाने स्थि निरीक्षे द्रष्ट समर्थः 
घ्या तसिन्सथाने रथं स्थापयेदर्थ. । यावदिति कालपरं वा । निरीक्षणप्रयोजनमाद- कैरिति 1 असिन्रणसमुयमे युद्धोयोगे बहूनां 

& श्रीघरीव्याख्या । 

ग्यवखितान्युद्धोचोगेन सितान् । कपिध्वजो ऽजजैनः ॥ २० ॥ इषीकैशमिति । तदेव बाक्यमाइ--सेनयोरिति। २१॥ यावदेतानिति। 

१ नीरकरणट . > भाष्यटीकोकुत & मधुसूदनः. 



२० आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १ 

योत्स्यमानानवेष्षेऽदं य एतेऽच्रं समागताः । 
धातैराष्टस्य दुवद्धयुदधे भियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ 

संजय उवाच । पएवसखुक्तो हषीकेरो गुडाकेदोन मारत । 
सेनथोरूनयोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४॥ 
भीषमद्रोणपसुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । 
उवाच पाथं परटयेलान्समवेतान्ुरूनिति ॥ २५.॥ 

२ जानन्दगिरिव्याख्या । 

युद्ोष्सुक्यं फरुवद्धवेदिति तचत्राह- योत्स्यमानानिति । ये केचिदेते राजानो नानादेरोभ्योऽत्र ङर्केत्रे समवेता- 
स्तानहं योर मानान्परिगरहीतप्रह रणो पायानतितरं संग्रामसमुस्सुकानुपरूमे । तेन प्रतियोगिनां बाहुल्य मिलय्थैः । 
तेषामस्माभिः सह पूर्ववेराभावे कथं प्रतियोगित्वं भ्रकर्प्यते तत्राह--धातेराषटस्येति । श्तराषट्रपु्नसख दुर्थोधनख 
दुषदधेः स्वरक्षणोपायमप्रतिपद्यमानस्य युद्धाय संरम्भं ऊर्वतो युद युदधगूमो स्थित्वा पियं कैमिच्छवो राजानः. 
समागता दृदयन्ते, तेन तेषामोपाधिकमस्मव्तियो गित्वसुपपन्नमिलर्थः ॥ २६ ॥ एवमनेन प्रेरितो भगवानर्हिंसारूपं 
धर्ममाध्रिय प्रायक्षो युात्तं निवतयिष्यतीति धृतराष्टस्य मनीषां दुदूषयिषुः संजयो राजानं प्रस्युक्तवानिलयाह-- 
संजय इति ! भगवतोऽपि भूभारापहारार्थं प्रवृत्तखाङ्ञैनाभिपरायग्रतिपत्तिद्वारेण स्वाभिखन्धि अरतिलभमानस्य परोक्ति- 
मचुस्लय सामिप्रायानुद्लमनुष्ानमादरशयति--पएवमिति ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणादीनामन्येषां च राज्ञामस्तिके र्थ 
स्थापयित्वा भगवान्कि छकतवानिति तदाह-उवाचेति । एतानभ्यादो व्वमानान्छुरुन्कुरवंशप्रसूतान्भवद्धिः सार्धं 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चवुर्धरी ) । 

चमार्थमितयर्थः ॥ २२ ॥ योत्यमानान् नतु शान्तिकामान् । यतो दुङुदधः प्रियं चिकीर्षन्ति तेन तेषामपि तत्तल्य्व 
सूचितम् ॥ २३ ॥ रथोत्तमं स्थापयित्वा उवाचेति हयोः संबन्धः ॥ २४ ॥ महीक्षितां एथिवीश्वराणाम् ॥ २५ ॥ 

८ मधुसुदनीध्याखया । 

रथस्थापनभयोजनमिव्यर्थं ॥ २२ ॥ नलु बन्धव एव एते परस्परं संधि कारयिष्यन्तीति कतो युद्धमिदयासङ्याह--य एते 
भीष्मद्रोणादयो धार्वराष्टख दुर्योधनस दुदधेः सरक्षणोपायमजानत भ्रियचिकीषैवो युद्धे नठु दुदख्यपनयनादौ तान् 
योत्समानानहमवेक्षे उपलमे नतु सन्धिकामान् । अतो युद्धाय तत्प्रतियोम्यवरेकनसुचितमेवेति भाव" ॥ २३ ॥ एवमञचैनेनं 
प्ररितो भगवानदहिंसारूपं धर्ममाभ्निय आयो युद्धात्तं व्यावर्वयिष्यतीति धरतराष्टाभिप्रायमालक्ष्य तज्निराचिकीषौ संजयो 
तर षर भत्यु्तवानिखाह वैराम्पायनः । है मारत धृतराष्र, भरतवंशमयोदामवुसंधायापि द्रोहं परियज ज्ञातीनामिति 
संबोधनामिप्राय. । गुडाकाया निद्राया ईशेन जितनिद्रतया सरवैत्र सावधानेनायनेनैवमुक्तो भगवान् अर्यं मद्धृल्योऽपि 
सारथ्ये मां नियोजयतीति दोषमासज्य नाकुप्यत्, नवा तं युद्धास्यववैयत्, किंतु सेनयोरुभयोर्मभ्ये भीष्मद्रोणघसुखत 
तयो. असुखे संमुखे सवषां महीक्षितां च संमुखे ! आयादिलात्सा्वैविभक्तिकस्तसि । चकारेण समासनिविष्टोऽपि 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

्षराणां मध्ये कैः सह मया योद्धव्यम्। मया सह च कैर्योद्व्यमिद्याखोचनार्थमियर्थ ॥ २२॥ योद्धुकामानवस्थितानिद्ुक्त विव्रणोति-- 
योत्स्यमानानिति । योत्छमानानहमवेश्षे उपरमे नतु संधिकामान् , नापि धार्वरष्स्य दुबदेवद्धिनिदतत्य्थमवसिथतान् परलयुत तख 
प्रियचिकी्मूनिव्याह । य एते योधा अत्र समरभूमौ समागता दुर्योधनख दुबुद्धे श्रियं कठैमिचच्छवो नतु समथो इयर्थः । धार्त- 
रषटखेद्यनेन ध्रतराष्स्यपि दुद्धिलं सूचयति ॥ २३ ॥ तत कि वृत्तमेखपेक्षायां संजय उवच--ए्वसिदत्यादि । यत्तु एव- 
मञचैनेन प्रेरितो भगवानदिसारूपं धर्ममातित्य आयस्तं युद्धव्यावर्तयिष्यतीति धृतराष्टामिप्रायमारक्ष्य संजय उवाचेति, तदुपेकष्यम् । 

युद्धमेव जातमिति श्रुतवत एवमभिभायव्णंनस्यालुचितलात् । एवं पूवोकतिन प्रकारेण गुडकेलेनामेनो्ो हृषीकेशो भगवान्वासुदेवः 
सेनयोरुभयोर्मष्ये मीष्मद्रोणयो- सर्वोत्तमयोः सर्वेषां च महीक्षितां महीपतीनां मुखतः संसुखे रथोत्तमं दिव्यं रथं स्थापयिल्लोवा- 

६ श्रीघरीव्याख्या 1 

नयु त्वं योद्धा न तु युद्पक्षकस्तव्राह । वैः सष्ट मया योडव्यम् ॥ २२ ॥ योष्श्यमानानिति । धार्वराष्टख दुर्योधनस्य प्ररं 
कमिच्छन्तो य इह समागताः तान्यावद्भक्ष्यामि तावदुभयोः सेनयोर्मध्ये मै रथ खाप्येखन्वयः ॥ २३ ॥ ततः किं अ्रदत्तमिलयपैक्षायां 

संजय उवाच---एवमिति । खडाका निद्रा तस्या ईशेन जितनद्रिणाञ्जनेनेवसुक्तः सन् हे भारत धतरा, सेनयोेध्ये रथानाञुत्तमं 
रथं हषीकेच्यः स्थापितवान्. ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणेति । महीक्षितां पित्रामहव्नोणराश्ं च प्रयुखतः संमुखे रथं स्थापयित्वा ह पार्थ, 

१ मधुसूदनः, 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-माप्योकर्षदीपिका-धीधरी-अभिनवगुपतव्यास्यायुत। । २१ 

तच्नापदयत्स्थितान्पाथेः पिचृनथ पितामहान् । 
आचायौन्मातुखान्ध्रातन्पुत्रान्पौच्रान्सखीस्तथा । 
ग्वहुरान्सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ २९ ॥ 

॥ अ + 7 8 + । [0 क +) 8, 0 कान को जी त थ म िेकेकिमेकेज म 69 = 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

युद्धा संगता्पश्य । दष्ट च यैः सहात्र युयुत्सा तवोपावतैते तेः सकं युद्धं ऊर । नो खट्वेतेषां शखाखदिश्षावता 

महीशक्षितासुपेक्षोपपद्यते, सारथ्ये तु न मनः खेदनीयमि यथः ॥ २५ ॥ एवं स्थिते महानधर्मो हिंसेति बनिपरीतदुद्या 

युद्धादुपरिरंसा पाश संभरत्तेति कथयति--तज्रत्यादिना । सक्षम्या भगवद्भ्यनुक्लने समरसमारस्भाय संभ्रडते 

सतीयेतदुच्यते । सेनयोरभयोरपि स्थितान्पाथोऽपश्यदिति संबन्धः । अथ्ब्दस्तथाङब्दपयायः । श्वश्रा मायौणां 
३ नीरुकण्डष्यार्या ( चतुधरी ) । 

पितृन् पितृवयादीन्. मूरिश्रवः्र तीन् । पितामहान् मीप्मादीन् । मातुकान् शव्यादीन् । भ्रातृन् दुयंधनादीन् । 
« मधुखूदनीग्याख्या । 

भसुखतःराब्द आष्रभ्यते । भीष्मद्रोणयोः पृथक्ीतेनमतिप्राधान्यसुचनाय । रथोत्तममभिना दत्तं दिव्यं रथं भगवता खय- 

मेव सारथ्येनाधिष्टिततया च स्ोत्तमं स्थापथिला हषीकेशः सर्वेपां निगूढामिभ्रायज्ञो भगवानाङधेनख रोकमोहाचुपस्थि- 

ताविति विज्ञाय सोपदयासमसनमुवाच । हे पार्थ, परथायाः ख्रीखभावेन शोकमोहग्रस्ततेया तत्संबन्धिनस्तवापि तद्वत्ता ससु- 

परिथतेति सूचयन् हषीकेशलमात्मनो ददंयति । था मम॒ पिः खसा त्याः पुत्रोऽसीति संबन्ोेखेन चाश्वासयति । 

मम सारथ्ये निश्चितो भूवा सर्वानपि समवेतान्कुरुन्युयुत्सू्पदय निःशङ्कतयेति दश्ननि"यमिप्रायः । अहं सारण्येऽति- 

सावधानस्खं तु सांप्रतमेव रथिं खक्ष्यसीति किं तव परसेनादरनेनेदय्ैनस्य धै्थेमापादयितं पद्येखेतावत्पयन्तं भग- 

वतो वाक्यम्, अन्यथा रथं सेनयोर्मध्ये स्थापयामसेत्ये तावन्मात्रं ब्रुयात् ॥ २४ ॥ २५ ॥ तत्न समरसमारम्भार्थं सैन्य- 

दने भगवताभ्यज्ञाते सति सेनयोरुभयोरपि स्थितान्पाथौऽपदयदियन्वयः । अथदब्दसलथाश्दपयोयः ! परसेनायां 

पितृन्पितृव्यान्भूरिश्रवःप्र्तीन्, पितामहान्मीष्मसोमदत्तरश्तीन्, आचायौन्द्रोणकरपभ््तीन , मादुखन्दाल्यशकुनिप्रशतीन् , 

भनातृन्दुर्यो धनप्र तीन् , पुत्ान्लक्मणम्रश्टतीन्, पौत्रान्लकष्मणादिपु्रान् , सखीन् अश्वत्थामजयद्रथग्रशतीन्वयखान् , श्वद्यरान्मा- 

यणां जनयितृन्., सुहदो मित्राणि कृतवमैभगदत्तप्रतीन । खहद इनेन यावन्त. कृतोपकारा मातामहादयश्च ते द्रष्टव्याः । एवं 

खसेनायामप्युपलक्षणीयम् । एवं स्थिते महानधमों हिंसेति विपरीतवुद्धा मोदाख्यया दराछ्विहितवेन धर्ममिति ज्ञानप्रतिबन्ध- 

केन च ममकारनिबन्धनेन चित्तवैङृव्येन दोकमोहाख्येनाभिभूतविवेकस्याजैनस्य पूर्वमारन्धाशुद्धाख्यात्खधमादुपरिरंसा महा- 
५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

चोक्तवान् \ पाथ, एतान्कुरन्मीष्मादीन्मवेतान्युद्ा्थ मिकितान्पदयेति दवयोरथैः। तथाच यसाज्ञामीश्वरोऽप्यङ्गकरोति तद्यानं 

माहास्म्यं किं वन्तव्यमिति भावः 1 हे भारत, भरतवंशोद्धवलाच्छोकं मा ङुर्विल्ाराय. । भरतवंशमयोदामयुसंधायापि द्रोहं परियज 

्ञातीनामिति संबोधना्षय इति केचित । गुडकेशेन जिताज्ञाननिदरेणेवमुक्तो हषीकेशः सवैन्द्ियनियन्ता लोकोद्धाराय खखरू- 

पभूतस्याजनस्ान्तःकरणे शोकमोहयोराविमोवयिता सेनयोखमयोमैध्ये भीष्मद्रोणयोः सर्वेषां च राज्ञा परसुखतः रथोन्तमं स्थापयिः 

ललोवाच । हे पार्थ, लोकोद्धाराय द्लीषखभावौ सोकरमोहावद्वीकु । कथमिव्यपेक्षायामाह । एतान्मिरितान्छुरून्सवौन्खबान्धवान्पस्य, 

ष्टा चैते मदीया एतानदं न हन्मीति निर्विण्णो भवेति हषीकेशदिपदैस्तात्पयां्थः सूचितः । हृषीकेशाः सर्वेषां निगूढाभिभ्रायज्ञो 

भगवान् अर्जनसख सोकमोदावुपस्थिताविति विज्ञाय सोपदासमजनसुवाच हे पाथ, प्रथायाः स्री खभावेन शोकमोहमस्ततया तत्सं- 

बन्धिनसवापि तद्र्ोपस्थितेति सूचयन् हषीकेरालमात्मनो दशयति । एथा मम पितु. खसा तस्या युत्रोऽसीति । तत्संबन्धोकेखेनं 

वाश्वासयति । मम सारथ्ये निश्चितो भूखा सवीनपि समवेतान्छुरुन्युयत्सून्परय नि.शङ्कतयेति ददोननिष्यमिप्रायः । अहं सार- 

थ्येऽतिसावधानस्लं तु सां्तमेव रथित्वं लक्ष्यसीति किं तव परसेनाददीनेनेदयजनखय धेयेमापादयितं पद्येयेतावत्पयेन्तं भगवतो 

वाक्यम् ! अन्यथा रथं सेनयोर्मध्ये स्थापयामासेखेतावदेव ब्रूयादिति केचित्॥ २४॥ २५॥ एवं खसारथ्ये ृठतया रिथितेन खोक्त- 

कारिणां भगवतोक्तोऽ्जनस्तथैव छतवानिलयाद-- तनेति । तत्र समवेतान्कुहन्पर्येति भगवदभ्युज्ञने संवृत्ते सति तत्र सेनयो 

भयोरपि रिथितान्पाथौऽपस्यदिति वा तत्रपदान्वयः 1 एतान्समवेतान्छुरनद् ली लमावौ सोकमोदावजगीकिति भगवदभिभ्रायमसनो 

ज्ञाला तानपश्यदिति सूचयितुं पाथं इत्यक्तम् । पितृन्पितृव्यान्भूरिश्रवआदीन् । अथशन्दस्तथाशब्दार्थ । तथा पितामहान्मीष्मप्रसु- 

खान् , आचायान्द्ोणादीन् , मातुखन् शल्यमटतीय् , भ्रातृन् भीमदु्योधनायान्, पु्ानभिमन्युरक्मणमश्तीन् › पौत्रान्. लकष्मणादि- 
६ श्रीधरीव्याख्या । 

पतानङुरन्पदयेत्युवाच ।॥ २५ ॥ तत. किं प्हृत्तमिव्यत आद । पितुन् । पित्व्यादीनिल्यथैः । पुत्रानपीत्रानिति । दुर्योधनादीनां ये पुत्राः 

9 मधुसूदन , > मधुमूदन , 



२२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्गगवद्रीता । ( अध्यायः १ 

तान्समीश््य स कौन्तेयः स्वान्वन्धूनवस्थितान् । 
क्रुपथा परयाविष्टो विषीदल्निदमव्रवीत् ॥ २७ ॥ 

अदन उवाच । 
दष्ेमं खजनं कषण युयुत्छुं समवस्थितम् । 
सीदन्ति मम गाचाणि सुखं च परिद्यष्यति ॥ २८ ॥ 
वेपथुश्च दारीरे मे रोमहषश्च जायते । 
गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्ेव परिदह्यते ॥ २९ ॥ 

# 01 0 श +) 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

जनयितारः । सुदटदो मित्राणि इतव्मप्श्ुतयः ॥ २६ ॥ सेनाद्ये व्यवस्थितान्यथोक्तान्पितृपितामहादीनारोच्य 
परमङ्पापरवक्षः सचनो भगवन्तमुक्तवानियाह-तानिति । निषीदन् । यथोक्तानां पित्रादीनां हिंसासंरम्भनि- 
अन्धनं निषादमुपतापं ऊर्ैन्निल्यथेः ॥ २७ ॥ तदेवेदंशब्दवाच्यं वचनयुदाहरति--दष्ेति । आत्मीयं बन्धुवग॒॑युदध- 
च्छया युद्धभूमाबुपस्थितसुपरभ्य योकम्रवरुत्ति ददीयति- सीदन्तीति । देवांशस्येवाञचैनस्यानत्मविदः स्वपरदेहेष्नात्मा- 
नात्मीयाभिमनवतस्तम्मियस्य युद्धारम्भे तन्खव्युप्रसङ्दिनः शोको महानासीदिलयथैः ॥ २८ ॥ अङ्गेषु व्यथा सखे 
परिकोषशचेत्युभयं रोकशिङ्गयुक्तम्, संप्रति बेपथुशर्टतीनि मीतिलिङ्गन्युपन्यसखति--बेपथुश्चेति । रोमहर्षो रोम्णां 

३ नीलकण्ड्यार्या ( चतुर्धरी ) । 

पुत्रान् ठक्ष्षणादीन् । पौत्रान् लक््षणादिपुत्रान् । सखीन् अश्वत्थामादीन् । सुहृदः कतवर्मादीन्. ॥ २६ ॥ 
कृपया लेहेन ॥ २७ ॥ सच खजनमिति विरेषणेन प्रदरयते । सीदन्ति निशवष्टानि भवन्ति ॥ २८॥ रोमहर्षो रोमाश्वः 

८ मधुसुदनीन्यारुया । 

मर्थपर्यवसायिनी प्रवृत्तेति ददयति- कौन्तेय इति ल्लीप्रभवलकीर्वनं॑पार्थवत्तादालिकमूढतामपेक्ष्य कपया कन्यां खव्या- 
पारेणवाविशे व्याप्तः नतु छ्रपां केनचिद्यापारेणाविष्ट इति खत सिद्धेवाख छृपेति सूच्यते । एतत्परकदीकरणाय परयेति विदे 

षणम् । अपरयेति वा छेद. । खसैन्ये पुरापि कृपामूदेव तसिन्समये तु कौरवसेन्येऽप्यपरा कपाभूदिलर्थ- । विषीदन्वि- 
घादसुपतापं प्रा्ुवज्नरवीदित्युक्तिविषादयो समकालतां वदन् सगद्दकण्ठताश्ुपातादि विषादकायैसुक्तिकारे योतयति ॥ २६ ॥ 

॥ २७ ॥ तदेव भगवन्तं अरलयैनवाक्ष्यमवतारयति संजयः-अजन उवाचेव्यादिना “एवसुक्षलाजनः संख्ये" इयतः प्राक्तनेन 

अन्थेन । तत्र खधर्म्रदृत्तिकारणीभूततत्त्व्ञानम्रतिबन्धकः खपरदेहे आत्मात्मीयाभिमानवतोऽनात्मविदोऽचनस्य युद्धेन खपरदे- 
हविनाशभ्रसङ्गदरिन. शोको महानासीदिति तष्िङ्गकथनेन ददोयति निभि; श्छोकै. । इमं खजनमात्मीयं बन्धुवर्गं युदच्छ 
युद्धभूमौ चोपस्थितं दष्टा स्थितस्य मम । परयतो ममेदयर्थ. । अङ्गानि व्यथन्ते मुखं च परिद्यष्यतीति श्रमादिनिमित्तरो- 
कापेक्षयातिशश्यकथनाय सर्वैतोभाववाचिपरिचाब्दमयोगः ॥ २८ ॥ वेपथुः कम्पः । रोमहर्ष. पुरुकरितलम् । गाण्डीवधरंरोनाधैर्थ- 
क्षणं दौबैस्यम् । लक्परिदाहेन चान्तःसन्तापो दरतः ॥ २९॥ अवस्थातुं शरीरं धारयितुं च न शक्तोमीयनेन मृच्छ सूच्यते ! 

५ भष्योत्कषेदीपि्छा । 

पुत्राच, सखीनश्वत्थामादिकान् ।॥२८॥ श्वद्युरान्दरपदादीन् , सहृदः सायकिकृतवर्म॑भथतीन् । तत. किं कृतवानिदयपेक्षायामाह --* 
तानिति । तान्पितृपितामहादीन्बन्धून्सेनयो सभयोमैध्ये युयुत्सूनवस्थितान्समीक्ष्य सम्यश्डष्रैदमन्रवीदिद्यन्वेयः । भगवदाज्ञया 
बन्धून्दष्ट् शोकमोहावजेनेन गृहीतातिति कौन्वेयपदेन सूषवितम् । परया कृपया ज्ञेदजन्यकरुणयाविष व्याप्त. सन्नहो एते पित्रादयो 
न्धवो मरिष्यन्तीति विषादसुपतापं कुर्वन्निदं वक्ष्यमाणमव्रवीदुक्तवानिर्थ. ॥ २७॥ तदेवेदं शब्दवाच्य वचनमुदाहरति दष 
ति। इमं प्रयक्षेणोपलमभ्यमानं खजनं खसंबन्धिवगं युयुत्छुं यदध ससुपरिथतं सम्यग्युद्धभूमावुपस्थितं नतु साधारणयुयुत्सया स~ 
धारणमागतं दृष्टोपलभ्य सीदन्तीति परेणान्वयः । हे कृष्णेति संबोधयन् यछ्टोकोपकाराय सदीयज्ञानापकर्षणं लया कृतं तन्मया बुद्ध 
मिति गूढाभिसंधि सूचयति। आत्मतत्त्वापरिज्ञानकृताहंकारममकरोत्थयोः शोकमोहयो. लिङ्गानि खस्िन्दशेयति--सीदन्तीव्या- 
दिना । मम युयुत्छु खजनं दष्टा एते मरिष्यन्तीति शोकेनाविष्टय व्या्लचित्तस गात्राण्यङ्गानि सीदन्ति रिथिलानि भवन्ति ॥२५] 

& श्रीधरीन्याख्या । 

पौत्राश्च तानित्यथ. । ससीन्मित्राणि । सुहृद" कृतोपकारंश्ापर्यत् 1 २६ ॥ ततः विं ऊंतवानिलयत आद--तानिति । आविष्टो व्याघ्रः 
युक्तः । विधीदन्विशेषेण सीदन्नवसाद ग्लानि कभमानः ॥ २७ ॥ किमत्रवीदिष्यपेक्षायामाद--द्टेममित्यादि यावदध्यायसमाप्ति । हे 

कष्ण, यो दुमिच्छन्तं पुरतः सम्यगवसितमिम बन्धुजनं इष्घा मदीयानि गात्राणि करचरणादीनि सीदन्ति विीर्यन्ते । तिश्च सुखं परि 

प्मताच्छुष्यति निद्रैवीभवति ॥ २८ ॥ किच--वेपथुश्वेति । वेपथुः कम्पः । रोमहपौ रोमात्रः । ससत निपतति । परिदद्यते सर्वतः 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । २३ 

न च शाक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः| 
निमित्तानि च परयामि विपरीतानि केराव ॥ ३० ॥ 
न च श्रेयोऽ्नु परयामि हत्वा खजनमाहवे । 
न कङ्क विजयं कषण न च राज्यं सुखानि च। 

२ आनन्दभगिरिव्यास्या । 
गत्रषु पुरुकरितत्वम् ॥ २९ ॥ किं चाधेयमपि संदृत्तमिलयाह- नचेति । मोहोऽपि महान्भवतीव्याह--श्रमतीषेति। 
विपरीतनिभित्तश्रतीतेरपि मोहो मवतीलयाह-निमि्तानीति । तानि विपरीतानि निमित्तानि यानि वामनेन्नस्फुरणा- 
दीनि ॥ ३० ॥ युद्धे खजनर्हिंसया फरालुपरम्मादपि तस्रादुपरिरंसा जायत इल्याह-न चेति ॥ ३१ ॥ भरतानां 
युयुस्सूनां हिंसया विजयो राञयं सुखानि च रूञ्धुं शक्यानीति कतो युद्धादुपरतिरिलयाशङ्याह--न काक इति । 
किमिति राज्यादिकं सवौकाङ्धितत्वान्न काट्कुधते तेन हि पुत्रभनात्रादीनां स्वस्भ्यमाधातुं शक्यमिलयाशद्ाह-- 

« मधुसूदनीभ्याख्या । 

तत्र हेतुः मम मनो भमतीवेति अरमणकर्वैसाद्दयं नाम मनसः कशिद्धिकारविरोषो मूच्छोयाः पूवावस्था । चो हेतौ । यत- 
एवमतो नावस्थातुं हक्तोमीयर्थ. । पुनरप्यवस्थानासाम््यै कारणमाह-निपित्तानि च सूचकतया आसन्नदुःखस्य विपरीतानि 
वामनेत्नस्फुरणादीनि पदयाम्यञुभवामि । अतोऽपि नावस्थातुं शक्रोमीयर्थः । अहमनात्मवित्तवेन दुःखिलाच्छोकनिबन्धरनं 
केरमनुभवामि, लत सदानन्दरूपलाच्छोकासंसगीति छृष्णपदेन सूचितम् । अतः खजनदरशेने तुल्येऽपि रोकासंसर्गिल- 
लक्षणाद्िरोषात्वं मामदोकं कुर्विति भाव । केदावपदेन च तत्करणसामथ्यम् । को ब्रह्मा खृषिकतौ, शो ए संहता, तौ 
वालनुकम्प्यतया गच्छतीति तद्युतत्त. 1 भक्तटु खकर्भिलं वा कृष्णपदेनोक्तम् ॥ ३० ॥ केशवपदेन च केड्यादिद्टदैलनिबहेणेन 
सर्वदा भक्तान्पाखयसीयतो मामपि रोकनिवारणेन पालयिष्यसीति सूचितम् । एवं लिङ्गदवारेण समीचीनप्रदृत्तिहेतुभूततत्त्वज्ञान- 
अतिबन्धकीभूतं शोकमुक्ला संप्रति तत्कारितां विपरीतप्रत्तिहेव॒भूतां विपरीतवुर्डि ददोयति-- प्रेय पुरषाथं दष्मदृषटं वा बहु- 
विचारणादनु पश्चादपि न प्रयामि । अखजनसपि युद्धे हला श्रेयो न पदयामि । श्धाविमौ पुरुषौ कोके सूयैमण्डलभेदिनौ । 
परिवाब्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ।॥° इयादिना हतस्यैव भरेयोविशेषाभिधानाद्धन्तुस्तु न कंचित्युृतम् । एवमखजनव- 
धेऽपि भ्रेयसोऽभावे खजनवधे सुतरां तदभावं इति ज्ञापयितुं खजनमित्यक्तम् । एवमनाहववधे श्रेयो नास्तीति सिद्धसाधनवारणा- 

याहव इत्युक्तम् ॥ ३१ ॥ ननु माभूददृं अयोजनं दृष्टप्रयोजनानि तु विजयो राश्यं खानि च निविवादानीदयत आह--पूरैतर 

सुखं परत. फलप्रकाह्वा ह्युपायप्रकृत्तौ कारणम् ! अतस्तदाकाह्वाया अभावात्तदुपाये युद्धे भोजनेच्छाविरदिण इव पाकादौ मम 
५ माष्योत्कर्षदीपिका । 

वेपथुः कम्प. । रोमहर्षो रोमा्चः । हसतादवाण्डीवं सं सते पतति । लक्चैव परि समन्ताद्यते ॥२९॥ धेयोभावादकवस्थातुं च न 

शक्तोमि ¦ मे मनो भ्रमतीव च । मम मनो मोहं प्रपरोतीवेय्थ. । विपरीतनिमित्तपरकृत्तरपि मोदो भवतीदयाद-निथिन्ता- 

नीति । नियित्तानि च विपरीतानि वामनेच्रस्फुरणादीनि पदयामि । तथाचास्मनिमित्त. खजननाशो भविष्यति नतु केदयादिमा- 

रणेन भवता यथा खजनः पाडत. तथा खजनरक्षणमिति सूचयन्संगोधयति--हैः कैश्ावे ति । अहमनात्मविच्वेन दु.खिलाच्छो- 

कनिनन्धनं क्दामलुभवामि, लं तु सदानन्दरूपलाच्छोकासंसर्गीति कृष्णपदेन सूचितम् । अतः खजनददोने दुल्येऽपि चोकासं- 

स्मिललक्षणाद्धिशेषात्वं मामसोक विति भावः । केशावपदेन च तत्करणसामध्यै केशौ ब्रह्मो वाल्दुकम्प्यतया गच्छतीति 

तद्युखत्तेः । भक्तदुःखकषिलं वा छृष्णपदेनोक्तम् । केशवपदेन च केदयादिषटनिबदेणेन सवैदा भक्तान्पा्यसीद्यतो मामपि रोक- 

निवारणेन पाटयिष्यसीति सूचितमिति केचिद ॥२०॥ इदानीं शोकमोहाविष्टचित्त. खथमेऽधर्मतां निश्मयोजनतां चारोपयन्नाह-- 

नचेति । आहवे युद्धभूमी खजनं खबन्धुवर्भं हला अदु पश्वच्छेयो न पदयामि । अतो निष्फलया बन्धु्हिंसाया अधर्मनिमित्ताया 

निवृत्तिरेव युक्तेति भाव ॥३१॥ ननु युद्धेन श्रूजिखा बिजयराज्यादिशभ्रेयसो खभय्यावद््यंभावत्किमिति नच भ्रेयोऽनु परयामील्यु- 

च्यते येति तवाद--न का्कु इति । हे ङृष्णेति संगोधयन् “वाखुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । तस्यान्तरायो मैत्रेय 

देषेन््रलादिकं फलम् ॥* इति वचनात्खभक्तयन्तरायात्मकसय बिजयराज्यदि. कषिलमेव भक्तस्मोपरि तवालुग्रह. यखानुप्रहमिच्छामि 

तस वित्तं हराम्यहम्” इति भगवद्वचनात् । तस्माद्विजयदिभवद्धक्तयन्तरायलमारोच्यापि । तन्न काहलं इति ध्वनयति । नजु भवतां 

भागवतानां साथै विषये विरक्तानां भास्वु खाथं विजयादाकाह्वा, खसंबन्धिनामरथे तु तदाकाह्वा युकेलाराङ्ख येषामथं विजयादि- 

कमपेश्षितं ते लघ्र मरिष्यन्तीति किमस्माकं पाण्डवानां तेनेयाह--किसित्यादिसाधेद्ययेन । नोऽस्माकं राञ्येन किम् । तन्नन्य- 
& श्रीधरीव्याख्या । 

संतप्यते । २९॥ अन्यच्च--न चेति ! विपरीतानि निमिन्तान्यनिष्टसूचकानि शकुनानि पदयामि ॥ ३०॥ किच -न च्चेति । खजनं 

मे डे वा भवः न पयाति ॥ ६९ ॥ निनयादि क ल न पतत चार न भा इति । पतव भमर ~ 
१ मधुसूदन , 



२४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १ 

किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीधितेन वा ॥ ३१॥ 
येषाम काह्धितं नो राज्यं मोगाः खुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३२॥ 
आचायः पितरः पृच्ास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः ई्याखाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३३ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घरतोऽपि मधुसूदन । 
अपि जैटोक्यराज्यस्य हेतोः किंनु महीकृते ॥ ३४ ॥ 
निहद्य धातैराष्टरान्नः का भ्रीतिः स्याज्ञनादेन ! 

08 7 ॥ 6 0 वि / ~) + 0 

२ आनन्दभिरिव्याश्या । 

किमिति । राज्यदीनामाश्चेषे हेतमाह- येषा सिति ॥३२॥ तानेव विरिनटि-आचायौ इति ॥६३॥ मातुखा 
इति । इयाखा भार्याणां ज्ञातरो ष्टु ्नप्रश्तयः । वध्येष्वपि स्वराज्यपरिपन्थिष्वाततायिषु छपाबुद्या खधमोयुद्ध(- 
त्पूर्वो्तमोहादिवश्षास्मच्युतिं प्रदशौयति--प्तानिति। ^जिववांसन्तं जिघांसीयात्" इति न्यायादेतेषां हिंसा न दोषा. 
येदयाशङ्याह--द्यतोऽपीति ॥ ३४ ॥ एथिवीप्रा्यथं हि हननमेतेषामिष्यते नच तत्पासिः समीदहितेति केमुतिक- 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुरी ) । 

॥ २९ ॥ ३० ॥ निमित्तानि छोकक्षयकराणि मभूमिकम्पादीनि ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ खाला इति खारशब्वो 
दन्त्यादिः । श्वि जामातुरुत वाघा खाखात्ः इति मन्रवणात् । 'खाद्छाजानावपतीति बा खजा छाजतेः ख शूप खतेः, 

इति यास्कः ॥ २४ ॥ हन्तुं इच्छापि मम न मवति किमुत हन्तुत्वमित्यर्थः । महीकृते परथिव्यर्थे ॥ २५ ॥ 
® मशुसूदनीव्याख्या । 

भ्रृत्तिरनुपपननेदर्थः । कुतः पुनरितरपुखषैरिष्यमाणेषु तेषु तवानिच्छेखयत आह-किं न इति । भोगे. सुखैर्जीवितेन जीवि. 
तसाधनेन बिजयेनेदय्थः ¦ विना राज्यं भोगान् कौरवविजयं च बने निवसतामस्माकं वेनैव जगति श्छघनीयजीवितानां किमे- 
भिराका्वितैरिति भावः ! गोशब्दवाच्यानीन्द्रियाण्यपिष्ठानतया निदं प्राप्तस्लमेव ममेदहिकफल्विरागं जानासीति सूचयन्संबोध- 
यति गोविन्देति । राज्यादीनामाक्षेपे हेतुमाद-एतेन खस वेराग्येऽपि खीयानाम्थ यतनीयमिलयपास्तम् । एकाकिनो हिं 
राज्या्यनपेक्षितमेव । येषां तु बन्धूनामथ तदपेक्षितं त एते प्राणान्प्राणाशं धनानि धनां च स्यक्ला युद्धेऽवस्थिता इति 
न खार्थः सीयार्थो वायं अयल्ल इति भावः । भोगश्चन्द् पूर्वत्र छुखपरतया निर्दिोऽप्यत्र परथक्सुखग्रहणात्छखसाधनविषय- 
परः ॥ ३२ ॥ आणधनराब्दौ त॒ तदाशालक्षकौ । खप्राणव्यगेऽपि खबन्धूनासुपमोगाय धनाच्च। संभवेदिति तद।रणाय 
पुशथरधनम्रहणम् ॥ ३३॥ येषामर्थे राज्यायपेक्षितं तेऽत्र नागता इत्याशङ्कय तान्विशिनष्टि स्पष्टम् । नु यदि कृपया ल्रमेतान्न हंसि 
तर्हिं लमेते राज्यलोभेन हनिष्यन्येव अतस्लमेवैतान्दला राज्यं भुदष्वेयत आह-त्ैलोक्यराज्यस्यापि हेतोः तत्ाघ्यर्थमपि, 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 
भोगे्जीपितेन वा किम् । न किमपीयर्थः । राज्यायपेक्षया वने निवसतामस्माकं कन्दमूल्मदिना जीवनं खजनरक्षणं वरम् । यतः 
सर्वप्रकरिण खबन्धुरक्षणं कतेव्यमिति खजनरक्षणेन रन्धगोचविन्दनामा जगद्धरस्लमेव गोविन्दनाम्ना दससीति ध्वनयन्संबोधयति~ 
हेः गो बिन्देति । गोशब्दवाच्यानीन्दियाण्यधिष्ठानतया नियं प्राप्तस्मेव ममेहिकफर्वियागं जानासीति संबोधनाराय इवि 
केचित ॥ ३२ ॥ येषां खीयानाम्थे नो राज्यं भोगसाधनमाकाह्वितमभिक्मितं भोगाः खुखसाधनानि खानि च येषामर्थे आका- 
हितानि त इमे अलयक्षेणोपलभ्यमानाः आणान्धनानि च यक्ला युद्धेऽवयिथता. । दयक्तुमिति वक्तव्ये यक्खेति कलाप्रलययेन आणा- 
दिदयागसाधने समरे अ्रडेतते तत्त्यक्तुमवस्थिता अपि तस्रेमातिशयायल्ग्य गमिष्यन्तीति शङ्का न कर्तव्येति सूचयति ॥ ३३ ॥ 
तन्विरिनष्टि--आचायौ इति । मातुल जननीध्रात्तरः । भार्यीश्रातारः खाद्य ! स्पष्टमन्यत्. ॥ ३४॥ नु खराज्यपरिपन्थि- 
नामाततायिनां हननमेव युक्त; जिघांसन्तं जिघांसीयात्" इति न्यायेनैतेषां हनने दोषाभावादिारद्याह-पतानिति । अपि 
तैलोक्यराज्यस्य हेतोक्तैतोऽग्येतानिष्यन्वयः ! पृथिवीप्राप्यथ हि हननमेतेषामिष्यते; नच ततपरापि. समीहितेति कैमुखन्ययेन दक्ष 
यति--भ पीति । नहि महदपि त्रैलोक्यराज्यं लब्धुं खजनहिंसायै मनो मदीयं स्पृहयति, एरयिवीप्राघयर्थ युनबेन्धुव्धं न शरद्- 

६ भीधरीव्याख्या । 

किंन इति सार्धाभ्याम् । यदथैमसाकं राञ्यादिकमपेक्षितं त एते प्राणधनानि खक्स्ना लयागभङ्गीक्ृलय युद्धाथेमवसिताः । अतः 
किमसाकं राज्यादिभिः कतयमिव्य्थः ॥ ३२२ ॥ ३३ ॥ ननु यदि कपया त्वमेताच्र हंसि तदि त्वामेते राज्यलोभेन हनिष्यन्येव । 
अतस्त्वमेवेतान्हत्वा राज्यं युडक्ष्व तत्राद--एताज्नेति सार्थेन । धतोऽप्यसान्धातयतोऽप्येतांसैरोक्यराज्यस्यापि हेतोस्त्मराप्यथमप्यदं 

१ ^स्याला, इति तील्कटध्रनपाठ., > मधुसूदनः, 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी -भाष्योर्षदीपिका-्रीधरी-अमिनवगुप्व्याख्यायुता । २५ 

पापमेवाश्रयेदस्मान्दृत्वेतानाततायिन ‡ ॥ ३५ ॥ 
तस्मान्नाहदा वयं हन्तुं घातराष्रान् सबान्धवान् । 
खजनं हि कर्थं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३६ ॥ 

२ आनन्द्भिरि्याख्या । 

न्यायेन दद्यैयति--अपीति । नहि महदपि त्रैरोक्यलक्चणं राज्यं रुब्धु ख्जनहि खयै मनो मदीयं स्पृहयति पृथिवी. 
पास्यथ पुनबैन्धुवधं न श्रदधामीति किं वक्तव्यमिल्यथैः । दुर्योधनादीनां शत्रूणां निग्रहे भरीतिभ्राकिसंभवादयुदधः कतेव्य- 

मिलयाशङ्खयाह-- नित्येति ॥ ३५ ॥ यदि पुनरमी दुर्योधनादयो न निगृद्धरन् भवन्तस्तर्हिं तेर्निगहीता दुःखिताः 
स्युरित्याशङ्याह--पापमेवेवि । यदीमे दुर्योधनादयो निर्वोषानेवासानकस्ादुद्धभूमो इन्दुः, दैताचू 'जभिदो गरदश्चः 
इष्यादिलक्षणोपेतानाततायिनो निर्दोषस्वजनहिं साग्रयुक्तं षापं पूर्वमेव पापिनः समाश्रयेदिल्थः । अथवा यद्यष्येते 
भवन्दयाततायिनस्तथाप्येतानतिश्षोच्यान्दुर्योधनादीन्हिसित्वा तच्छृतं पापमस्मानेवाश्रयेदतो नासाभिरेते हन्तव्यं 
इयर्थः । अथवा रुरुभरावृसुदस्म्तीनेतान्हस्वा बयमाततायिनः खाम, ततश्चेतान्हत्वा हिंसां पापमाततायिनोऽस्मानेवं 
समाश्रयेदिति युद्धादुपरमणमस्माकं श्रेयस्करमिल्य्थैः । फराभावादनथेसं भवाच्च परहिंसा न कतैव्येप्युपसंहरति- 
तस्मादिति । किंच राज्यसुखयुदिदय युदयुपकम्य तेन च खजनपरिक्षये न सुखञ्ुपपश्यते तेन न करव्यं युद्धि. 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुर्ध॑री ) 

आततायिनः “अभ्निदो गरदश्रैव शखपाणिर्धनापहः । कषे्रदारहरशैव षडेते श्याततायिनः ॥ आततायिनमायान्तं 

८ नधुसूदनीञथासख्या । 

अस्मन््रतोऽप्येताच् दन्दुमिच्छामि इच्छमपि न कुर्यामहं किं पुनहन्याम् , महीमात्रमप्तये तु न हन्यामिति किमु वक्तव्यमिखर्थः। 
मधुसूदनेति संबो धयन्वेदिकमामेप्रवत॑कलं भगवत सूचयति ! ३४॥ नन्वन्यान्विहाय धार्तराष्रा एव इन्तव्यास्ेषामयन्तक्रूरतरः- 
तततदुःखदातृणां वधे प्रीतिसंभवादिदयत आह--घवैराष्न्दुयोधनादीन्घ्रातृजिह्य स्थितानामस्माकं का प्रीति. ख्यात्.। न कापी 
दर्थः । नहि मूढजनोचितक्षणमाच्नवतिषुप्ाभासलोभेन चिरतरनरकयातनाहेतुषेन्धुवधोऽस्माकं युक्त इति भावः। जनादेनेति सैबो- 
धनेन यदि वध्या एते ति लमेवैताजञहि, भव्ये शर्यजनहिंसकलेऽपि सवैपापासंसर्गिलादिति सूचयति । नु “भिदो गरदश्चैव 
दख्रपाणिधैनापह । षेत्रदारहररैव षडेते ह्याततायिनः ॥* इति स्थ्रतेरेतेषां च सर्वश्रकरिराततायिलाव्, (आततायिन- 
मायान्तं हन्यदेवाबिचारयन् । नाततायिवधे दोषो हन्वुभवति कश्चन ॥› इति वचनेन दोषामावप्रतीतेदेन्तव्या एव 
दुयोधनादय आततायिन इदयाशद्कयाद--पापमेवेति । एतन ततायिनोऽपि हला स्थितानस्मान्पापमाश्नयेदेवेति 
संबन्धः । अथवा पापमेवाश्रयेच किंचिदन्यदुष्टमद्ं वा म्रयोजनमियर्थ- । न हिंस्यात इति धर्म॑शाखरात् (आततायिनं 
हन्यात् इययर्थाल्रसखय दुबैललात् । तदुक्तं याज्ञवत्व्येन-्यृलोर्विरोधे न्यायस्चु बलबान्व्यवह्यरतः । अर्थाल्राततु 
बलवद्धर्मशाखमिति स्थितिः ॥* इति । अपय व्याख्या । नु धार्तरष्टन्ध्रतां मवतां प्रीखयमावेऽपि युष्मान््रतां धात- 

राषट्णां श्रीतिरस्यवातस्ते युष्मन्हन्युरियत आद--पापमेकैति । अस्मान्दलां स्थितानेतानाततायिनो धातेराष्ा्पूर्वेमपिं 
५ भाष्योक्कषंदीपिक्छा । 

ध्यामिति कि वक्तव्यमिय्थं इति अश्च । मधोः सूदनेन लयापि खपुघ्ररक्षणं कृतमिति कथमस्माभिः संबम्धिमाशः कर्तव्य इति ध्वन- 
यन्संबोधयति-मधुख नेति । यद मधुरित्युपलक्षणं केटभस्यापि । मधुकैटभयो रजसमसोः सूदनस्लं खभक्तं मां तदुभय- 
त्मकेऽसिन्धोरे करमणि नियोजयितं नासीति सूचयननाह--मश्रुसूदने ति। मधुसूदनेति संबोधयन् वैदिकमाेभवतैकलरं भगवतः 
सूचयतीति केचितै। नलु बहपकवु्तरासय पुत्रन्डुःखदातृजिहद्य स्थितानां युष्माकं ीतिभेविष्यतीति चेत्तत्ाद-नि्व्येति । 
धार्ष्ट्य नोऽसाकं का प्रीति. खात् । न कायीदर्थः । अपकरतैयेपि बृद्धेऽपकारो न कायं इति १तराषटसंबन्धप्रदरोनासयः । 
तव तु दुष्टजनघावेन खसंबन्धिप्रसन्नता संपयते, अस्माकं ठु सापि नासि, अस्मत्संबन्धिनामवरयंभाविनाशंदशेनादिति सुयन्नाह 

--जनादैने ति । जनार्दनेति संबोधनेन ययते वध्यास्त लमेवैताजदि, प्रलये सर्वैजनहिंसकलेऽपि स्पापासंस्भिलादिति 
सूचयतीति केचि ॥ ३५ ॥ ननु अभिदो गरदश्चैव शल्रपाणिधैनापदः । कषश्रदारहरश्वैव षडेते ह्याततायिनः १" ईति ववनादात- 
तायिन एतान्हला "नाततायिवधे दोषः" इति वचनादयुष्मान्पापं नाश्रयिष्यति अपिल्लाततायिन एतनेवेयत आद--पापभिति। 

& श्रीभरीव्याख्या । 

हन्त नेच्छामि । किं युनसैदीमात्प्राप्यथमिल्थः ॥ २४ ॥ ३५ ॥ ननुच "अक्षिदो गरदश्चैव शखपाणिनापहः । शषेतरदांरापदती 

७ अभिनवयासाशार्यव्याख्या ॥ 

॥ २०५२१ १२२ ॥ २३५२४५५ २५ ॥ २६ ॥२७॥२८ ४ २९ # ३० १३१ ५ ३२ ¶ ३३ ॥ ३४ ॥ अतव स्वधरममाश्रितयेयः 

१ भाण्वटीककरतः, > मधुसूदन,  मघुसृद्धभः" 
०० री © 2 



२६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-शध्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गगवद्रीता । [अध्यायः : 

यव्यप्येते न पयन्तं खोभोपदहतचेतसः । 
कुलक्षयक्रुतं दोषं मिज्नद्रोहे च पातकम् ॥ ३७ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवतितुम् । 
कलक्षयक्रतं दोषं परपदयद्धिजनादं न ॥ २३८ ॥ 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

लाह स्वजनं हीति ॥ ३६ ॥ कथं तहिं परेषां ङरश्चये स्वजनर्हिंसायां च प्रदृत्तिसतत्राह~-यद्यपीति 
खोभोपहतबुद्धिष्वात्तेषां ङरुक्षयादिप्रयुक्तदोषप्रतीत्यभावास्मदृत्तिविखस्भः संभवतीत्यथः ॥ ३७ ॥ परेषामिवास्ाकम 
अदृत्तिविखम्भः संभवेदिति वेश्चेयाह--कथमिति ! कुखश्चयेति 1 ऊरश्चये मिब्रदरोहे च दोषं प्पदयद्धिरस्ा 
भिसदोषशष्दितं पापं कथं न ज्ञातव्यं तदज्ञाने तत्परिदारासंभवादतोऽस्ात्पापानिवृस्यथं तजञ्ज्ञानमपेक्षितमिति 

३ नीरुकष्ठव्याख्या ८ चतुधरी ) 

हन्यदेवाविचारयन् । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्मवति कश्चन ॥” इति । यथप्येवं तथापि एतान्हत्वा असमान्पापमेः 

आश्रयेत् । आततायिवधो हि अर्थश्ञा्लविदितः । “न हिंखात्सवा भूतानिः इतितु धर्मशाखम् तच पूर्वसात्मनलम् 

यथोक्त या्ञवस्येन-स्प्रत्योर्ियोधे न्यायस्तु बर्वान्न्यवहारतः । अर्थशाल्लात्तु बल्वद्धर्मशाक्लमिति स्थितिः ॥ इति | 

असान्हत्वा एतान् आततायिमः पापमेवाश्रयेदित्यपरा योजना । तथाच एत एवासट्वधेन नरयन्तु नतु वयमेतेषा 
४ सधु सूदनीव्याख्या । 

पापिनः सांप्रतमपि पापमेवाश्रयेन्नान्यक्िचित्युखमिदयर्थः । तथा चायुध्यतोऽस्मन्हलैत एव पापिनो भविष्यन्ति नासाव 
कापि श्चति पापासंबन्धादिदयभिम्रायः ॥ ३५ ॥ फलाभावादनर्थसंभवाच परर्हिसा न कर्तव्येति नच प्रेयोऽनुपरयाभिः 
इलयारभ्योक्त तदुपसंहरति । अदृषटफलाभावोऽनर्थसंभवश्च तच्छब्देन पराश्धदेयते । उष्टयुखाभावमाह-खजन हीति । 
माधवेति र्क्ष्मीपतिल्ान्ालक्ष्मीके कर्मणि अववतयितुमहैसीति भव" ॥ ३६ ॥ कथं तर्हिं परेषां लक्षये खजनर्हिसायां 
च अहृत्तिसत्राह-लोभोपदत्ुद्धिखत्तेषां कुरक्षयादिनिमित्तदोषप्रतिसंधानाभावातपदृत्तिः संभवतीद्थः । अतएव मीष्मा- 

ध भाष्योत्कषैदीपिका 1 

एतानाततायिनो हलाऽस्मानेव पापमाश्रयेत् । ्धानिमौ पुरुषौ लोके सूयैमण्डकमेदिनौ । परिबाब्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो 
हृत. ।" इत्यादिमा हतख पापापगमच्छयोविशेषाभिधानात् हननकवभूतान स्मामेव हिंसानिबन्धनं प्रापमाश्रयेदिति 'आततायिनमाया- 
न्तं हन्यदेवाविचारयन्। नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन ° इति वचनं लर्थदाल्नलेन दु्ब्लात् "न हिस्यात्सवौ भूतानि इति 
भ्रबङेन धर्मदाल्ञेण बाध्यते । तदुक्तं याज्ञवल्क्येन “स्एलयोविरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः ! अर्थराछरात्तु बख्वद्धर्मराश्नमिति 
स्थिति ॥ इयभिप्रायः । युद्धायाचुदयतानस्मान्दचेतानातताथिन- \ पापमेवाश्रयेदिति वां, एतान्हलातताथिनोऽस्मानेवेति वेति 
पश्चत्रयेऽपि एतददिहैननक्षियां अति कवर क्लाप्रययः स्थिद्यादिक्रियामभ्याहृल्योपपदयते । एवं युद्धस्य निष्फलतामनर्थहेतुतां 
चोपपाद्योपसंहरति-तस्मादिति । बह्यविव्यापतिलात्तत्साधने अवर्तयितुम्हषि नलसििन्छेरादे कर्मणीति सूचयन्नाह“ 
भाधवेति । खजनञुखेन खखार्थस् राज्यलक्ष्मीपतिस्य खजननाशेन सखुखाजनकलात्खजनं हला कथं सुखिनः स्याम, 
यतस्तवापि लक्ष्मीपति खजनार्थमेवेति वा माधवेति संबोधनेन सूचयति । लक्ष्मीपतिलान्नालक्ष्मीके कर्मणि प्रवर्तयितुमरईसीति भावं 
इति केचित ॥ ३६ ॥ नजु खजनर्हिंसाकृतख दोषस्योभयेषां सभानखा्यथा ते पापं न परयन्ति तथा भवद्धिरपि न ज्ञेयमिति चेत्त- 
त्राद~--यद्यपीति । लोभेनोपहतं चेतो येषां ते लोभोपहतचेतस्वदेते कुलक्षयज्ृतं दोषं मिना दरो च पातकं यद्यपि नं 

& ओधरीन्याख्या । 

च षडेते द्यततायिनः ॥* इति सरणात् । जभिद् इद्यादिभिः षड्भिरपि हेतुभिरेते तावदाततायिनः । आवतायिनां च वधो युक्त 
एव । “आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन् । नाततायिवधे दोषो हन्दुभैवति कश्चन ॥° इति वचनान्त्राष् सा्धन---पापपिति । 
“आत्तायिनमायन्तम्' इत्यादिकमर्थश्चाखं ध्मैशाखाहु वेरम् । यथोक्तं याक्ञवद्क्ये न---^स्परत्योविरोभे न्यायस्तु बलवान्न्यवहारतः ! 
जथेद्यालान्त बक्वद्धमश्ास्तमिति सतिः ॥ तस्मादातताथिनामप्येतेषामायौदीनां वधेऽसाकं पापमेव भवेदन्याय्यल्रादधसेत्वाचे. 
तद्धस्य न चेह छखं स्यादिवयाह-- स्वजनं हीति ॥ ३६ ॥ ननु तवतेषामपि बन्धुवधदोषे समाने सरति यथेवैते बन्धुवधदो. 
षमङ्गीङ्त्य युद्ध प्रवतैन्ते तथेव भवानपि प्रवततां किमनेन विषदेनेलत आइ--यद्यपीति द्वश्याम् । राज्यलोभेनोपदहतं अष्ट. 

७ अभिनवगुप्राचार्यव्याख्या 1 

कर्माण्यजुतिशन्विक्ेषधियेत्युत्तरं द् स्यते-निहंस धासैराष्टानित्ति ! आततायिनां इनने पापमेव कतं ! अतोऽयम्थः । पायेन तावदेक 
ऽ्छच्छत्रवो इताः । परतश्रीहृतांस्तांश्च निहसयास्मानपि पापमाभयेत् ! पापमत्र लो मवश्चात्छुलक्षयादिदोपदरनम् ॥ ३५ ॥ अतएव कलादि 
--------______~____[-~__-~--------~------------~-(~-(( ~ ---~ पणर णीणीणिषिीगाणधििणगणिरणगरिरिरौणणििीतीी 

१ मधुसूदनः, 



नी ख्कण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योकर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । २७ 

कुलक्षये पणद्यन्ति कलधम सनातनाः । 
धभ नष्टे कुल कृत्लमघर्मोऽभि भवत्युत ॥ ३९ ॥ 

९ 

अधमोभिभवात्करष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः। 
खीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वणेसंकरः ॥ ४०॥ 

२ आनन्द्शिरिव्याख्या । 

पापपरिहारार्थिनामसमाकं न युक्ता युद्धे प्रदरत्तिरिल्यथैः ॥ ३८ ॥ कोऽसौ कुलक्षये दोषो यदनादुष्माकं युद्धादु- 
परतिरपेक्ष्यते तत्राह-कुङेति । रुख हि क्षये ऊरुसंबन्धिनश्चिरन्तना धमौसन्तदधिहोत्रादिक्षियासाध्या 
नाश सुपयान्ति । कतौरभावादियथेः । धर्मनाशेऽपि किं स्यादिति वचेत्तत्राह-ध् इति । ङरुपयुक्ते धर्मे 
कुरुनाश्ादेव नष्टे कुरक्षयकरसखय करु परिदिष्टमखिरूमपि तदीयोऽधर्मोऽभिभवतिं । अधसभूयिष्टं तद्य ङुर्ट 
भवतीलय्थः ॥ ३९ ॥ ऊुरक्षयङतेऽवशिष्कुलस्याधर्मैप्रवणत्वे को दोषः स्यादिति तन्नाह~--अधर्मति । 
पापप्रच्ुरे ऊ प्रसूतानां खीणां भदुष्टत्वे किं दुष्यति तत्राह--ख्गीष्विति ॥ ४० ॥ षणैसंकरस दोषपर्य- 

३ नी लकण्ठव्याख्या ८ चतुरी ) 

वधेन नङ्कष्याम इति भावः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ नलु आहूतो न निवर्तेत धूताद्पि रणाद्पिः इति विजितं क्षत्रि 
यख? इति च युद्धादनिन्रृत्तिहिंसया च वृत्तिः क्षननिययेष्टठा तत्कथं युद्धाजिवरत्तिमिच्छसीत्याश्ङ्बाह--कथमिति। सा हिं 
लोभमूकिका स्पतिः कुठक्षयदोषविधिना बाध्यते । यथा “ओदुम्बरी सपृषटोद्वायेत्? इति स्शेनविधिना विरुद्धा सती 
८ओदुम्बरी सब वेष्टयितव्याः इति सर्ववेष्टनस्मृतिर्बा्यते ठोभमूकत्वात्तद्रत् । नहिं विधिमा्रात्किचित्कर्तग्यम् । 
दयेनादीनामधर्मख्याणामप्यवरयानष्ठेयत्वापत्तेः । तसादयत्फतो न दुष्यति तदेव विहितं धर्मरूपमनुष्टेयम् । यथोक्तम्-- 
धफठतोऽपि च यत्कर्म नानर्थनाटुबध्यते । केवरं प्रीतिहेतुत्वात्तद्धमं इति कथ्यते ॥ इति । श्येनादिवत्पापासुब- 
म्धित्बात् युद्धं त्याज्यमेवेत्य्थः ॥ ३८ ॥ प्रणद्यन्ति अनुषातृणां चृद्धानाममावात् । अवरिष्ट बाकादिसूयं॒ंदं 

 भधुसूदनीव्याख्या । 

दीनां शिष्टानां जन्धुवधे अकत्तलाच्छिष्टाचारतेन वेदमूख्लादितरेषामपि तसमड़त्तिरचितेखयपासतम् । शेतुदशंनाश्व" इति 
न्यायात् । तरह लोभादिहेवुद्चने वेदमूललं न कल्प्यत इति स्थापितं यद्यप्येते न परयन्ति तथापि कथमसाभिन 
ज्ेयमिल्युत्तरश्छोकेन संबन्धः ॥ ३७ ॥ नलु यद्यप्येते कोभात्ृततास्तथापि “आद्रो न निवतैत दूतादपि रणादपिः इति 
“विजितं क्षत्नियखः इद्यादिभिः क्षत्रियस्य युद्ध धमो दुद्धार्जितं च धम्यं धनमिति शान्ञे निश्वयाद्धवतां च तैराहतलादयुदधे 
भदृत्तिरुचितैवेयाश्ङ्याद--अस्मात्पापाद्रन्धुवधफल्कयुद्धरूपात् । अयमर्थ--प्रेयःसाधनताज्ञानं हि भवर्तकं श्रेयश्च तद्य- 
दश्रेयोऽननुबर्धि । अन्यथा स्येनादीनामपि धर्मैलापत्तेः । तथाचोक्तम् “फलतोऽपि च यत्कमम ननर्थनाुबध्यते । केवलश्रीतिहे- 
पुलात्तद्धमे इति कथ्यते ॥" इति, ततश्वभ्रेयोजुबन्धितया शाल्नप्रतिपादितेऽपि श्येनादाविवास्मिन्युदधेऽपि नासाकं प्रत्तिरचितेति 
॥ ३८ ॥ एवंच विजयादीनामश्नेयस्तेनानाकाद्ितलाज्न तदथं अवर्तितव्यमिति द्रडयिदमनथादुबन्धिचेनाश्नेयस्खमेव भप- 
श्रयननाह--खनातनाः परम्पराप्राप्ताः कक्धमौः कुलोचिता धमः कुलक्षये प्रणद्यन्ति क्ठैरभावाव. । उत अपि अभिहोत्रा- 

यनुष्ठातूपुरुषनाञ्ेन धम नष्टे । जासभिप्रायमेकवचनम् ! अवरिष्ट बालादिरूपं ङत्लमपि कुख्मधमोऽभिभवति खाधीन- 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

परयन्ति तथाप्यस्माभिः कथं न ज्ञेयमिति परेणान्वयः ॥ ३७॥ अस्मात्पापानिवरतितुं निश्त्यथे कुलक्षयकृतं दोषं प्रकर्षेण पर्य- 
द्विरस्माभिस्तदोषदराग्दितं पापं कर्थं न ज्ञातव्यं, तस्मात्पापपरिज्ञानं विना तत्र अङ़त्तिपरिहारासंभवात्तजज्ञानमेवोचितं पापाश्निवतिंतुं 

नतु पापसाधके युद्धे वर्तितुं तदज्ञानमिति भावः । सदैव निरिप्तस्य तवैव परमेश्वरख प्रल्यादौ जनानामर्दनेन पापसंटेषो नल- 
न्येति सूचयन्संबोधयति--हे जनार्दनेति ॥ ३८॥ कोऽसौ कलक्षयङकृतो दोष इव्यपेक्षायामाह--कुखश्चय इति । ल्य 
क्षये कलकवैका. कुलोचिता धर्मौ. सनातनाधिर्दतनासत्कवृणाममावास्कर्षैण नद्यन्ति । धरम नष्टे च यत्यात्तदाह--धर्सं 

इति । धे नष्टे तत्कवकलनारादधमे ने सति इलक्षथकठैरवगिष्टं इत्लं सवैमपि कुक्मधमोऽभिभवति । अधर्मभूथिषठं तस 
६ भीधरीन्याख्या। 

विवेकं चेतो येषां त एते दयो धनादयो यदपि दोषं न पदयन्ति तथाप्यसाभिर्दोषं भपदयद्धिरसात्पापाज्निवतितुं कथं न हेयम् । निद्- 

तावेव बुद्धिः करतैग्येलयथैः ! ३८ ॥ तमेव दोषं ददौयति-कुरुक्षय इति । सनातनाः परम्पराप्राप्ताः । उत भपि अवशिष्टं ल्म- 

धमोऽभिमवति श्मा्नोति ॥ ३९ ॥ ततश्च अधमोभिभनग्यदिति ॥ ४०॥ एवं सति संकर इति । तेषां इल्कानां पितरः पत्रन्ति । हि 



२८ आनन्दगिखिि्यास्यासंवकित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्गवद्रीता । [ अध्यायः १ 

संकरो नरकायैव कुरघ्रानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो देषां लृघपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४१॥ 
दोषैरेतैः कङ््नानां वणैसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जाविषर्माः कुल्धमोश्च रदाश्वताः ॥ ४२॥ 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

वसायितामादयति- संकरः इति । ङरक्षयकराणा दोषान्तरं सञ्ुचिनोति--पतन्तीति । कुरक्षयज्तां पितसे 

निरयगामिनः संभवन्तीलनत् हेतमाद--तुेति । एच्रादीनां कवैणाम भावाहु्ा पिण्डस्मोदकस्य च क्रिया येषां ते 

तथा । ततश्च म्रेतत्वपरादृत्तिकारणाभावान्नरकपतनमेवावर्यकमापतेदिलयर्थः ॥ ७१ ॥ करुक्चयङ्तासेतेरदाह्तैरदौषेर्वेणै- 

संकरहेतभिर्जातिग्रयुक्ता वंदप्रयुक्ताश्च धमौः सर्वे ससुस्साचन्ते तेन ङरक्षयकारणादयुद्धादुपरतिरेव श्रयसीयाह-- 

दोषैरिति ॥ ४२ ॥ किंच जातिधर्मषु कुरुधर्मेषु चोस्सननेषु तत्तद्धमैव्जितानां मनुष्यागामनयिङ्तानां नरकपतनधै- 

३ सीरुकण्टव्याख्या ( चतुधंरी ) 

धर्मङोपादधर्मोऽभिभवति ॥ ३९ ॥ दृष्टासु पुत्रां ॒वर्गान्तरसुपासीनासु ॥ ४० ॥ कथं तर्हिं जामदभ्येन रमेण 

क्षत्रियेषु हतेषु तत्खियः पुनःपुनर्ीह्णेभ्यः पूत्रान् जनयामासुरित्युपाख्यायते, कथ वा ॒शृतराष्रादीनामसंकरजत्व- 

मित्याराङ्कयाह- पतन्तीति । हिशब्दो वैदिकीं प्रतिभ चोतयति । सा हि “न रोषो अभे अन्यजातमस्िः इति 

श्रुतिः । अन्यसाजातं शेषोऽपत्य नास्तीति तदर्थः । “अन्योदर्यो मनसापि न ॒मन्तम्यो ममाय पुत्रः" इति 
यास्कवचनाचच । भ्ये यजामहे इति शखात् ये वयं सस्ते वयं यजामह इत्यर्थकादुरयमानख पित्रादेः संश- 

य॒ग्रसत्वादयं मम पितैवेति निश्वयख दुःसाध्यत्वात् । मच्रश्च “योऽहमसि स सन्यजे' । ्ाहमणेऽर्थवाद्श्च (नचैतद्ि्मो 
ज्ाह्मणाः सो वयमनाह्यणा वा, इति । तसाहीजपतेरेवं पिण्डादिधराधचिनैतु क्षे्रपतेरिति डपपिण्डोद कक्रियत्वादवरयं 

पितृणां प्रातो भवति । क्षे्रजयुतरस्छृतिस्तु इह रोके वैशसथापनमाचपरा नतु तेन क्षे्रपतेः कथिदामुष्मिक उपका- 

रोऽसि । उदाहृतश्चुतिविरोधात् । अयं च संकरोऽसाभिः ख्यं कृतश्चेदवस्यमसान्बाधिष्यत एवेति सावः ॥ ४१ ॥ 
% मधुसूदनीष्याख्या । 

तया व्यपरोति । उतदशब्दः कृत्लञपदेन संबध्यते ॥ ३९ !॥ अस्मदीयैः पतिभिधै्ममतिक्रम्य कुलक्षयः कतश्वेदस्माभिरपि 

व्यभिचारे कृते को दोषः स्यादियेवं ऊुतकंहताः ऊुरलियः मडुष्येयुरियथे- । अथवा ङलक्षयकारिपतितपतिसंबन्धादेव 

ज्ञीणां दुटलम् "आद्दधेः संभरतीक्षयो हि महापातकदूषित" इयादिर्प्रतेः ॥ ४० ॥ कुरुस संकरश्च कुलघ्नानां नरकायैव 

भवतीदयन्वयः । न केवलं ऊुलक्नानामेव नरकपातः किं तसितृणामपीखाद--पतन्तीति । दिशब्दोऽप्यथे हेती वा । 

पुत्रादीनां कवणामभावट्ता पिण्डस्योदकख च क्रिया येषां ते तथा लघ्नानां पितरः पतम्ति मरकायैवेदययुषङ्गः ॥ ४१ ॥ 
जातिधमौः क्षत्नियलादिनिबम्धनाः, कलधम असाधारणाश्वच पएतदोषिरत्सायन्ते उत्सन्नाः करियन्ते । विनारयन्त इद्य्थः । 

५ भाष्योर्कषंदीपिका । 

कुलं भवतीयर्थः ॥ ३९ ॥ ततश्च किं सादत आह-अधर्मेति । अधर्मणामिभवादधर्मबाहुल्यात्कुख्नियः प्रकर्षेण दुष्यन्ति 
दुष्टा व्यभिनचारिण्यो भवन्ति । ऊुकूक्षयकारिपतितपतिसंबन्धादेव ख्रीणांदुष्टलम् आ! छद्धःसंप्रतीक्ष्यो हि महापातकदृषितः' इद्यादि- 

सतेरिखपि केचिद । ता च इस यत्यात्तदाह-- ख्रीष्विति । ज्ीषु दु्ञु वर्णसंकरो जायते । सवानर्थमूलभूतायर्मसाघनाश्ु- 
द्ादसदपकषणमेव कर्ठुम्ईसि नतु तत्र प्रवर्तनमिति सूचयन्नाह--कृष्णे ति 1 हे इष्णिकुलोद्धव, कुल्मया दाभिज्ञस्लमेतत्कथं न 
जानासि, ज्ञालला च किमर्थमुपेक्षस इति ध्वनयन्संबोधयति--बाष्णँयेति ।॥ ४० ॥ वणैसंकरस्य दोषपयेवसायितां दशयति-- 

संकर इति । बणैसंकर. लघ्नानां कुलहननकर्वृणां कलस चाधमौभिभूतख नरकायैव नरकम्रदानायैव जायत इनुपषद्गः । कुलस्य 
संकरश्च लघ्रानां नरकायैव भवतीलयन्वय इति केचित । न केवटं तेषामेव नरकायापितु तवितृणामपीलाह--पतस्तीति । 

एषां लघ्नानां रख च पितर. पतन्ति निरयगामिनो मवम्ति । हि यसु पिण्डोदकयोः क्रिया येषां ते । तत्कतृणां पुत्रपौवा- 
दीनामभावात् । ततश्व प्रेतलादिनिचत्तिकारणाभावत्तिषां निरयपतनमेवावदयमायातमिदयर्थः ।॥ ४१ ॥ कुरघानामेतैसक्तैदेषिर्वर्णस- 

करस्य कारकैरहैतुभिः जातिप्रयुक्ता धमः ङलरयुक्ताश्च धमाः स्वे शश्वताशिरन्तनाः सयुत्पायन्ते उत्सन्ना विनष्टाः क्रियन्ते 
ओषरीव्याख्या ! 

यसाष्प्राः पिण्डोदकक्रिया भेषां वे ॥ ४१ ॥ उक्त दोषसुपसंदरति--दोषेरिति दाभ्याम् । उस्साधन्ते उप्यन्ते जातिधर्मः वणधमीः 

१ मधुदूदनःः न मधुदरूदनः" 



मीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपव्याख्यायुता । २९. 

उत्सन्नकुल्धमाणां मनष्याणां जनार्दन । 
नरके नियतं वासो मवतीत्ययुद्युश्चम ॥ ४३ ॥ 
अटो बत महत्पापं कर्तुं ् यवसिता वयम् । 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्तुं खजनसु्यताः ॥ ४४ ॥ 
यदि सामपतीकारमरासनं राखरपाणयः । 
धातेराष्टरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४५ ॥ 

संजय उवाच । 
एवसुक्त्वाजेनः संख्ये रथोपस्थ उपाविरात् । 
विरज्य सकारं चाप रोकसंवि्रमानसः ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीमद्भगवह्धीतासूपनिषल्यु बह्मविद्यायां योगद्यासे श्रीडृष्णार्जुनसंवादेः अ्जुन- 
विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

[च क 5, क, कथ 00 कि 0४ (त पे भीन पन 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

व्यादनशकरमिदसेव उेयमिलाह-उत्सन्नेति । यथोक्तानां मनुष्याणां नरकपावस्यावद्यकम्वे प्रमाणमाह- 
दत्य नु्युश्चुमेति ॥ ४३ ॥ राज्यप्रापिप्रयुक्तसुखोपभोगरूञ्धतया सजनहिंसायां भच्त्तिरस्माकं गुणदोषति भागविक्तान- 
वतामतिकष्टेति परिभश्डदयः सन्राह-अष्टो बतेति ॥ ४४ ॥ यथेव युद्धे विमुखः खन्परपरिभवपरतीकाररहितो वर्तै- 

थास्तरिं स्वां शखपरि्रहरहितं शश्र शखपाणयो धातर्रा निगरहणी युरिल्याशङ्खयाह-- यदीति । प्राणत्राणादुपि श्रङष्टो 

धर्मः भाणश्रतामर्हिखेति भावः ॥ ४५ ॥ यथोक्तमञैनस् उृत्तान्तं संजयो तरार राजानं प्रति प्रवेदितवांस्तम्रेव 
३ मीटकण्डव्याख्या ( चबुधरी ) 1 

एतदैव विदरणोति द्वाम्याम्--दोषैरिति ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ संख्ये संग्रामे ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीनैरकण्ठीये भगवद्रीतासु प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

« मधुसदनीन्याख्या । 

॥ ४२ ॥ ततश्च त्रेतलपराडत्तिकारणाभावान्नरके एव केवरं निरन्तरं वासो भवति ध्रुवमिखयलुद्चश्चुमेखाचा्यणं भुखाद्वयं 
श्रुतवन्तो न स्तभ्यूहेन कल्पयाम इति पूर्वोक्तस्यैव दृढीकरणम् ॥ ४३ ॥ अन्धुवधपयेवसायी' युद्धाध्यवसायोऽपि सर्वथा 

पापिष्ठतरः किं पुनयुदधमिति वक्तं तदध्यवसायेनात्मानं शोचनाह--यदीदशी ते बुद्धिः ऊतिं युद्धाभिनिवेशेनागतोऽ- 
सीति न वक्तव्यम् । अबिग्ररयकारितया मयौद्धलयस्र कतलादिति भावः ॥ ४४॥ नजु तव वैराग्येऽपि भीमसेनादीनां 
युदधोत्छ॒कलादन्धुवधो मनिष्ययेव खया युनः किं विधेयमिखत आदह--्राणदपि ष्टो धर्मः आणश्तामर्हिसा पापानि- 

५ आव्योत्कर्षदीपिका । 

॥ ४२॥ ततो यद्धवति तदाद--उर्सक्न ति । उत्सन्ना विनष्ः कुकध्मां जातिधमांश्च येषां तेषां मनुष्याणां नरके नियतं नियमेन 

वासो भवतीलयनुञश्चम शाखरादाचार्यौश्च श्चुतवन्तः, ऊलक्षयहेतुभूतयुद्धकतृणामस्माकं नरकपतनप्रोव्यात्तस्माभिदृत्तिरेव प्रेयसीति 
नरकात्राणा्थिभिर्जने. आर्ध्यमानं लामहमपि तन्नाणाय मराथयामीपि ष्वनयन्नाद--दै' जंनादेनेति ।॥ ४३ ॥ राज्यपरापिद्खोपभो- 

गलोमेन युद्धा्थमत्रागमनमपि शोचनीयमियाद--अहो इति । अदो बतेल्यन्तदेदे । वयं महत्पापं कठ व्यवसिता निधिताः ! 
यद्राज्यसुखलोमेन खजनं इन्तुमुयताः युद्धोयोगेनात्रागताः ॥ ४४ ॥ नयु खरक्षणाय व्यापारमङ्बोणं खरपरिप्रहरदितं लां धा्तै- 

राष्ट रणे निहन्युरितिचेत्त्राह--यदीति । यन्तु नु तव वैराण्येऽपि भीमसेनादीनां युद्धोत्खकलात्ततछतो बन्धुवधो भनिष्यत्येव 
& श्रीषरीन्याख्या 1 

ङुकथमीश्च । चकारादाश्रमथमौदयोऽपि गृश्चन्ते ॥ ४२ ॥ उत्सन्नेति 1 उत्सन्नाः कुरुषमौ येषामिस्युत्सन्रजातिधमौ दीनामप्युपरक्षणम् । 
अनुद्ुश्ठम श्तवन्तो बयम् । श्रायश्ित्तमकुबौणाः पापेषु निरता नराः । अपशात्तापिनः कषटान्निरयान्यान्ति दारुणान् ॥° श्तयादिवचनेभ्यः 
॥ ४३ ॥ बन्धुवधाध्यवसायेन सं तप्यमान आद---अहो इति । स्वजनं हन्तुसु्त्ता इति । यत पएतन्महत्पातकं कठमध्यवसायं कृतवन्तो 

वयम् । अदो बत कष्टमिद्यथैः ॥ ४४ ॥ एवं संतप्तः सन्श्युमेवाशासान आद--यदीति । अटृतय्रतीकारं तृष्णीुपविषटं मां य॒दि 
७ अभिनवगुप्राचार्यव्याख्या ॥ 

धर्माणायुपेश्वः करोति-स्वजनं हि कथमित्यादिना ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ विरोषफलबुच्या हन्तव्यादिविदो- 

पव्या थ हननं महापालकमिखेतदेव संकिप्याभिघातुं परितापासि्षयदसचनायात्मगतभेनाङ्ेनो दचनमाह--अडो बतेति । कयभिति 

१ *भदं गतो याचने च, इति चातु, > मथुसूदनः, 



३० अनन्दगिरिव्याल्यासंवठित-शीमच्छाकरमाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १ 

२ आनम्दगिरिन्याख्या । 

प्रभेदुनप्रकारं ददैयति--एवमिति । प्रदर्शितेन भरकारेण भगवन्तं भ्रति वि्तापनं कृतवा शोकमोहाभ्यां परिभूतमा- 
नसः सज्नयनः संख्ये युद्धमध्ये शरेण सहितं गाण्डीवं लक्ता न योत्ेऽहमिति बुवन्मथ्ये रथस्य संन्यासमेव भेयस्करं 
मत्वोपविष्टवानिल्यथैः ॥ ४६ ॥ इति परमहंसश्रीमदानन्दगिरिङ्तरीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

$ मधुखूदनीन्याख्या । 

धपतेः तस्माजीवनपेक्षया मरणमेव मम क्षेमतरमयन्तं हितं भवेत् । श्रियतरम् इति पठेऽपि सणएवार्थः । अप्रतीकारं 
खप्राणन्राणाय व्यापारमकुबोणं बन्धुवधाध्यवसायमत्रेणापि प्रायधित्तान्तररहितं वा । तथाच प्राणान्तप्रायश्िततनैव शदधिम- 
विष्यतील्य्थः ॥ ४५॥ ततः किं एृत्तमियपेक्षायां संरुये संग्रामे रथोपस्थे रथस्योपयुपतिशेश । पूरव युदार्थमवलोकनार्थ चोत्थितः 
सन् शोकेन संविप्रं पीडितं मानसं यख स. ॥ ४६॥ 

इति श्रीमत्यरमहंसपरिाजकाचायंविशवेश्वरसरखतीपादशिष्यसूुमधुसूदनसरखतीनिरवितायां 
भ्रीमद्धगवद्रीतागूढार्थदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

५ भआष्योत्छषेदीपिका । 

ल्या एनः कि कय॑मियत आह-यदीति तदुपेक्षयम् । सूरे श्ालुय॒णखोत्तरसखाभावात्। क्षेमतरं हिततरं पापानिष्यत्तेः ॥ ४५॥ 
एतदृततान्तं संजयो धृतराष्ट्र रयवेदितवानियाह--संज्ञय इति । एवुक्ला उक्तेन प्रकरेण श्रीकृष्णं अति विज्ञापनं कला 
पूर्व ्ूराणामवलोकनायोप्थितोऽयुन परया कृपयाविष्ट. । शोकग्रहणं मोद्यप्युपलक्षणा्थम् ! शोकमोहाभ्यां सम्यगुद्धिमं मनो 
यस स एतादशः सन् संख्ये संम्रामभूमिमध्ये शरेण सहितं वापं कथक बिखज्य यक्ला रथोपस्थे रथस्योपरि उपाविशत् उपवि- 
एटवानि्र्थं ॥४६॥ इति श्रीपरमहंसपरित्राजकावायवाठखामिभीपादगिष्यदत्तवंशावतंसरामङमारसूुधनपतिविदुषा विरचितायां 
गीताभाष्योत्कषेदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

& श्रीषरीव्याख्या 

हनिष्यन्ति तदि तद्धननं मम क्षेमतरमलन्तं हितं भवेत् । पापानिषत्तेः ॥ ४५ ॥ ततः करि एत्तमिलयेक्षायां संजय उाच--एव- 
मिति । संख्ये संमामे । रथोपखे रथस्योपरि । उपाविकदुपविवेश शोकेन संविभ्ं प्रकम्पितं नसं वित्तं यख सः ॥ ४६॥ शति 
भीसुबोभिन्यां रीकायां भरीधरखामिविरचितायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

७ अभिनवगुक्ताचार्यन्याख्या । 

कोरवपाण्डवभेदभिन्नाः सवैएवेत्यथः ॥ ४३ ॥ ४९ ॥ एवं सवेऽ्वविवेकरिषु मम विवेकिनः कियुचितं तावधुद्धा्िवर्तनम् । एतच्ूचितमभि 
लयाह--यदि मामिति । तदत्र सरदश्छोकः--विचावि्यो भयाधातसंयद्विवरीङृतः । युक्तया यमपि क्त्वा निविवेको सवेन्ुनिः +" 
८५ ॥ ४६ ॥ इति महाभाहेशथराचायाभिनवरुस्षपादुधिरचिते गीताथसग्रहे ्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः । 

संजय उवाच । 
तं तथा करुपयाविष्टमश्रुपूणोङुलेक्चषणस् । 
विषीदन्तमिदं बाक्यञुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 

श्रीभगवायुबाच । 
कुतस्त्वा कदमलमिदं विषमे ससुपस्थितम् । 
अनार्थ॑जुष्टमखग्यमकीरतिकरमञ्चैन ॥ २॥ 
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प: आनन्दगिरिव्यास्या । 

अर्हिसा परमो धमो भिक्षाशनं चेयेवलक्चणया चुच्या युद्धेमुस्यमर्जनसख श्युस्वा सपुत्राणां राज्येश्व्यमग्रचङितम- 
वधाय स्रस्थहृदयं धतराष्र॑ दष्क तस्य दुराज्ञामपनेष्यामीति मनीषया संजयस्तं प्रपयुक्तवानिलाह-संजय इति । 
परमेश्वरेण सा्यमाणोऽपि छल्याङ्स्ये सहसा नानः ससार विप्ययप्रयुक्तसख शोकस्य दढतरमोहदेतुत्वात्तथापि तं 

भगवाश्रोपेक्षितवातिलयाह--तं तथेति । वं प्रकृतं पार्थं तथा खजनमरणप्रसङ्गददोनेन कृपया करुणयाविष्टमधिष्टित- 
मश्रुभिः पूरणे समाङुले चेक्षणे यस्य तमश्चुव्याक्षतरलाक्षं विषीदन्तं श्ोचन्तमिदं वक्ष्यमाणं वाक्यं सोपपत्तिकं वचनं 

मधुनामानमसुरं सूदितवानिति मधुसूदनो भगवाुक्तवान्नतु यथोक्तमचैनसुपेश्षितवानिलयथः ॥ $ ॥ किं तद्वाक्यमिल- 
ड नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

अर्युने युद्धादुपरते मत्पुत्रा निष्कण्टकं राज्यं प्राप्डन्तीत्याश्ावन्तं राजान प्रति संजय उवाच-तं तथेति । 
तेमनम् । तथा "खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः खाम माधवः इ्युक्तग्रकारेण कृपया सेहेन; नतु दयया 

परदुःखप्रहाणेच्छारूपया । तखाः परदीर्ैल्यनिश्चयोत्तरमाविन्याः अथने ध्यदि वा नो जयेयुः इति खपराजय- 

माशङ्कमाने दुर्मणत्वात्, “यानेव हत्वा न जिजीविषामः इति केहातिरयसूचकवाक्यदोषविरोधाचच । आविष्ट 
व्यासम् । विषीदन्तं “सीदन्ति मम गच्ाणिः इत्यादिना उक्तरूपे विषादं प्राभुवन्तम् । इदं वक्ष्यमाणं वाक्य 

घचनीय उवाच । मधुसूदन इति दुष्टहन्तृत्वादेवाञ्चैनं निमित्तीकृत्य त्वत्यु्रानपि हनिष्यल्येवेति त्वया जयाशा 
र कार्येति मावः ॥ १ ॥ अञ्जनश्चयोजयन् श्रीमगवादुवाच-- कुत इति । करमटं वेद्कव्यम् । विषमे युद्ध- 

 मश्ुसदनीन्यास्या । 

अहिंसा परमो धम भिक्षारानं चेत्येवंलक्षणया बुश्या युद्धवैमुख्यमनख श्रुला खयुत्राणां राज्यममरचल्तिमवधायं 
शस्थहदयस् ध्रतराष्स् हषनिमित्तां ततः किठत्तमिव्याकाह्वामपनिनीघुः संजयस्तं प्रत्युक्तवानिदाह् वैम्पायनः । छपा 

मेत इति व्यामोहनिमित्तः क्ञेहविशेषः । तया खभावतिद्धया आविष्टं व्याप्तम् । अनस कर्म॑लं कृपायाश्च कवलं वदता तस्या 
आगन्तुकलं व्युदस्तम् ! अतएव विषीदन्तं जञेहविषयीभूतखजनविनच्छेदाशङ्कानिमित्तः शोकापरपयोयधित्त्याकुरीमावो निषा- 
दसत प्रान्तम् । अनर विषादस्य कमेलेनाडनस् कवञेन च तघ्यागन्तुकलं सूचितम् ! अतएव छपाविषादवसशादश्चुमिः पू 

आकरे द्च॑नाक्षमे चेक्षणे यख तम् ! एवमश्चुपातव्याकुढीभावाख्यकायैद्ययजनकतया परिपोषं गताभ्या छृपाविषादाभ्यासुदधिमं 

तमुनमिदं सोपपत्तिकं वक्ष्यमाणं वाक्यमुवाच नतूपेक्षितवान् । मधुसूदन इति खयं दु्टनिप्रहकतो ऽन प्रयपि तथेव वक्ष्य 

तीति भावः ॥ १ ॥ तदेव भगवतो वाक्यमवतारयति--श्रीभगवायु वाचेति । शेश्व्यख समग्रस् धर्मख यदस. भियः । 
५ अव्योत्कषदीपिका । 

एवं रथोपस्थ उपविष्मडनं भगवान्किगुक्तवानिलयाकाह्वायां संजय उवाच--तसिति । य॑च्वहंसा परमो धमो भिक्षाशनं 

चेयेवं लक्षणया बुद्धा युद्धवैसुख्यमजेनसख श्रुला खपुत्राणां राज्यमप्रचल्ितिमिलयवधा्यं खस्थहदयस्य धृतराष्रसख दषैनिमितां ततः 

किं वत्तमिव्याकाह्वामपनिनीषुः संजय उवाचेति, तत्तु पूग्रन्थविरो धादुपेक्ष्यम् । तमजञनं तथा पू्ेक्तिन प्रकारेण पया जेदजन्यया- 

ऽऽबि्ं व्याप्तम् । अश्रुमि पूर्ण आकुले दशेनाक्षमे दैक्षणे नेत्रे यख तम्। विषादं बन्धुतियोगाराङ्कानिमित्तं शोकं भ्ा्युबन्तमिदं वक्षय- 

माणं वाक्यं वक्तं योग्यं वचनसुवाच नतूपेक्चितवानिलर्थः । म्वादिदुष्टसूदनो भीमादिद्वारा दुर्ोधनादिदुष्टसुदनायोवाचेति सूच- 

यन्नाह--मधुसूदन इति ॥ १ ॥ कि तद्वाक्यमियत आह--ीभगवानिति । कतो हेतोः ला लां श्चरकिरोमणिमिदं 
| ६ भरीषरीव्याख्या । | 

ततः किं वृत्तमल्यपेक्षायां संजय उवाच--तं तथेति । अश्वभिः पूणे आङे ईक्षणे यख तम् । तथोक्तमरकारेण विषीदन्तमञजुनं 

प्रति मधुसूदन इदं वागेयुवाच ॥१॥ तदेव वाक्यमाह । भीभगवायुवाच-- कुच इति । इतो हेतोः स्वा कति त्वाम् । विषमे संकटे शद 

१ भाण्यटीकाक्तः, मधुधुदनः, 



२२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवटित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-धीमद्गवद्रीता। [ अध्यायः २ 

कव्यं मा स्म गमः पाथं नेतत््वय्युपपय्यते । 
शुद्र हद यदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 

२ आनन्द्भगिरिव्याख्या । 

पश्षायामाह-ध्रीभगवानि ति । ङतो हेत्वा त्वां सर्वक्षत्रियभ्रवरं कर्मं मछिनं शिष्टगर्हितं युद्धास्पराद्युखस्वं 
विषमे सभयस्थाने समुपस्थितं ब्र्च, अन्यैः शासखा्थमविद्रद्धिर्ट सेवितमसखर्म्य खगोनर्ह प्रयवायकारणमिह चाकी- 
तिकरमयश्ञर्कछरमङ्कननाच्ना प्रख्यातस्य तव नेतदयुक्तमितय्थः ॥ २ ॥ पुनरपि भगवानर्जुनं परत्याह-ङ्केव्यसिति । 
दैव्यं इीबभावम्ै्य मा स गमः मा गाः । डे पाथं एथातनय, नहि त्वयि महेश्वरेणापि कृताहवे प्रख्यातपौर्षे 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चदुधयी ) । 

संकटे । अनायेभौरुभिर्जुटं सेविते नतु त्वाद्दोः शरे, न आर्यँजुष्टमिति वा । यन्त॒ अरयैरजुटमिति विग्रहो 
दर्चितसतदर्थक्येऽपि पदब्युत्कमदोषादुपेश्ष्यम् । अतएवाखर््यमकीर्तिकरं च । हे अयन खच्छसलभाव, तव तेत- 
युक्तमिति मावः ॥ २॥ तदेवाह-ङ्केब्यमिति । हव्यं निर्यत 'नच शक्रोम्यवस्थातुम्' इत्युक्तरूपं मा गाः । 

४ मधुसूदनीव्याख्या। 

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां मग इतीङ्गना ॥* समग्रेति भरत्येकं संबन्ध । मोक्षद्ेति तत्साधनख ज्ञान । इङ्लना संज्ञा । 
एतादृशं समग्रमैश्वयांदिकं निदयमप्रतिबन्धेन य॒त्र वतैते स भगवान् । नियोगे मतुप् । तथा--'उत्प्तिं च विनाशं च 
भूतानामागति गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥* अचर भूतानामिति अत्येकं संबध्यते । उत्पसिंवि- 
नाशशाब्दौ तत्कारणस्याप्युपलक्षको । आगतिगती आगामिन्यौ संपदापदौ । एतादयो भगवच्छब्दार्थः श्रीवासुदेव एवं 
पर्यवसित इति तथोच्यते--इदं खधमात्पराष्युखलं छृपाव्यामोदाश्चुपातादिपुर सरं कदम शिष्टगर्हिततेन मलिनं विषमे सभये 
स्थाने खा लां सर्वक्षत्रियप्रबर कुतो हेतोः समुपस्थितं प्राप्त, किं मोक्षेच्छात., कवा सर्गेच्छतः, अथवा कीर्तीच्छत इति 
करिशब्देनाक्षिप्यते । हेतुत्रयमपि निषेधति चिभिर्विरेषगेरत्तराधैन । अथैभुसुश्चुभिनं जुष्टमसेवितम् । खधमेराशयञ्चद्धिद्वार 
मोश्षमिच्छद्धिरपकवषयेभुसु्ठमि कथ खधरमस्याज्य इत्यथः । संन्यासाधिकारी तु पक्षकषायोऽमे वक्ष्यते! अखर्ग्य सर्महेतु- 
धर्मविरोधिलान्न ख्गच्छया सेव्यम् । अकीर्तिकरं की्त्यभावकरमपकीर्तिकरं वा न कीर्ताच्छया सेव्यम् । तथाच मोक्षकामैः 
खगेकामेः कीर्तिकमेश्च वजैनीयम् । तत्काम एव लं सेवस इयदो अनुचितचेष्ितं तवेति भावः ॥ २ ॥ ननु बन्धुसेनवेश्षण- 
जातेनधेयैण धलुरपि धारथितुमराक्कवता मया कि कर्तुं शक्यमिदयत आह-ङेव्यं ्ीबभावमयेर्यमोज सेजआदिभङ्गरूपं मा स 
गमः मा गाः । हे पार्थ पृथातनय, ए्रथया देवेप्रसादख्ग्धे तत्तनयमात्रे बीयातिद्चयख प्रसिद्धलाल्थातनयवेम ङ्ेग्या- 
योग्य इयर्थः । अैनलेनापि तदयोग्यल्लमाद-नतदिति । लय्यैने साक्षान्महेश्वरेणापि सह कृताहवे अद्यातमदा- 
प्रभावे नोपपद्यते न युज्यते । एतल्छ्षन्यमियसाधारप्यन तदयोग्यखनिरदेश्चः । नलु नच राक्तोम्यवसथातं अमतीव चं 
मे मनः इति पूर्वेमेव मयोक्तमिलयाशङ्खयाह--्ुद्रसि ति 1 हदयदौबेल्यं मनसो भ्रमणादिरूपमयैथै शुद्रलकारणलात्धुद्र 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

स्धममेभूताद्ुद्धात्पराद्युखलं कद्मरं मलिनं विषमेऽसमये ससुपस्थितं संप्राप्तम् । यतोऽनायैजै्ट सेनितमतएव दधदृष्टफलरहि- 
तमिव्याह । अखग्यैमकीतिकरमिति विशेषणद्वयेन खगानरह प्रयवायजनकलात् । अकीतिकरमयशयं किं मोक्षेच्छातः, किंवा स्- 
च्छत्त-, अथवा कीतीच्छात-, इति किराब्देनाक्षिप्यते । हेतुत्रयमपि निषेधयति नरिभिरविरोषणेर्तराधन । अयिंुसुष्ठुभिन जुटमसे- 
वितमिति केचित्, न आयज् । यत्त्वायैरजष्टमिति विग्रहो दरितसतत्त्वथैक्येऽपि पदव्युत्तमदोषादुपक््यमिलैन्ये, खध्युदधं छषै- 
न्मलात्मकं पापं न प्राप्यसीति दोतयन्राह--अज्जैनेति । अजैननान्ना प्रख्यातस्य तव नैतदयुक्तभिंिके । हे अन खच्छखमभाव, 
तव नैतद्ुक्तमिति भाव ई्न्ये ॥ २ ॥ एवं श्रुलापि कन्यमलजन्तमजैनं पुनराद-ङ्केन्यमिति । हव्यं “चेमं खजनं 
कृष्णः इत्यादिना प्रदर्ितमधेयं मा स गमः मा गा. । नैवाह्रीङवियथं । यतत एततरैन्यं यि मथितप्रभावेऽजने नोपपद्यते उपपन्न 
न भवति । तस्मात्र श्द्रताया लघुतायाः संपाद्कं हदयस्य दोबैल्यं दुबैलभावं निर्वीथलं व्यक्लोत्तिष्टं युद्धायोदयुक्तो भव । 
मसिदृष्वद्धपथातनये लपि मत्खभावं उचित इति भ्वनयन्नाह-हैः पाथेति । प्रथया देबभ्रसादलग्धे तत्तनयमान्रे खयि 

& श्रीधरीव्याख्या ! 

कमं समुपसितमयं मोदः प्राप्तः । यत आयैरसेवितम् । अखम्य॑मधम्यैमयदयस्करं च ॥ २॥ तसात्-ङ्ष्यमिति । हे पाथ, ष्यं 
कातर्यं मा स गमः न प्राञयुहि । यतस्त्वय्येतन्नोपप्ते योग्यं न भवति । दरं तुच्छं हृदयदौवैस्यं कातर्यं दक्वा युद्धायोत्तिष्ठ । हे 

७ असिननगुक्ताचार्यन्याख्या । 
॥ १ ॥ आदो लोकव्यवहाराश्रयेणेव भगवान्जनं भति नोषयति, कमाज्ञ जञाने करिष्यतीत्यतोऽनार्यजुषटमिदयाह ॥ २ ॥ ्वव्यादिभिनिम्- 

१ मघुषदन ` द नीक्कण्ठ ` इ माष्यीकाहृत ` ४ नीच्कष्ठम {1111 माष्वटीकाष्रूतः. 9 नीककरष्टः, _ 



नीर्कण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषंदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुठव्याख्यायुता । ३३ 

अजन उवाच । 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रीणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रूजाद्यवरिसूदन ॥ ४॥ 
पि म पतीन सोक भोकने 

२ आनन्द्मभिरिभ्याख्या । 

महामहिमन्येतदुपपचयते । श्चं शदरस्वकारणं हदयदौ्वल्यं मनसो दुं्ब॑रत्वमधेर्थ यक्स्वो तिष्ठ युद्धायोपक्रमं कुर । हे 
परंतप, परं द्रानरुं तापयतीति तथा संबोध्यते ॥ ३ ॥ एवं भगवता भरतिबोध्यमानोऽपि दोकाभि भदचेततस््वादपरति- 
बुध्यमानः सश्नजेनः स्वाभिप्रायसेव अहृत भगवन्तं अव्युक्तवान्--कथसित्यादिना । भीष्मं पितामहं जोणं चाचार्यं 
संख्ये रणे हे मधुसूदन, दषुभियत्र वाचापि योत्स्यामीति वक्तुमुचितं तच्र कथं बाणीर्योरसये इति भावः । सायकैर 
कथं प्रतियोस्खामि प्रतियोस्ले, तो हि पजाह कुसुमादिभिरर्यनयोग्यो, दे अरिसूदन, सर्वानेवारीनयक्तेन सूदितवा- 

इ नीलकण्टव्यास्या ( चलु्धरी >) । 

नैतत् त्वयि महादेवग्रतिभटे युक्तम् । अतः शुद्र तच्छं हृदयकृतमेव तव दैर्थल्यं नतु॒शक्तिसहायायभावक्ृतं 
तत्त्यक्त्वा उत्तिष्ठ युद्धाय । परंतप शदरुतापन ॥ २ ॥ ननु शत्रवो वा खभाबदु बा तापनीयाः नतु बान्धवाः 
साधवशरेत्यजजन उवाच--कथामिति । मधुसूदनारिसूदनेति संबोधयन् तवापि दु्टानपि शनूनेव तापयतः पूजार्हो 
अदु शरू च भीष्मद्रोणौ जहीति वक्तुमयुक्तमिति सूचयति । समानार्थकमिद्ं संबोधनद्रयं वक्तः शोकेन विष 
बत्वान्न पौनरुक्तयदोषावहमित्यन्ये । इषुभिरिति ताभ्यां सह वाचापि योद्धुमशक्य॑ कि्ुत वाणैरिति भावः ॥ ४ ॥ 

% भधुसूदनीय्याख्या । 

खनिरसनं वा दयक्ला विवेकेनापनीय उत्तिष्ठ युद्धाय सजो भव । हे परंनप परं शं तापयतीति तथा संबोध्यते । हेषुगर्भम् 
॥ ३ ॥ मु नायं खधर्मस्य दागः शोच्मोटादिवदात् कित ॒ध्र्मल्लानावादधरमखाष्वासख युद्धस्य लयागो मया क्रियत इति 
भगवदभिध्रायमप्रतिपद्यमानस्याजनस्याभिप्रायमवतारयति--भीष्मं पितामह, द्रोणं चाचा, समये रणे इषुभिः सायकै भति- 
योन्स्याभि प्रहरिष्यामि करम् । न कथेचिदपीलयगरैः। यनस्तौ पूजी कुखमादिगिस्यनयोगयौ । पूजारीभ्यां सदह क्ीडास्था- 
नेऽपि वाचापि टषैफक्कमपि रील्ययुद्धमनुचिनं किं युनयुदधभूमौ यरः प्राणदागफकक प्रहरणमिलर्थः । मधुसूदनारिसूदमेति 
संबो धनद्रयं शोकव्याक्ुकलैन पूर्वापरपरामरेयैकल्यात् । अनो न मधुषृदनारिसूदनेदयस्याथैस्य पुनस््तलं दोपः । युद्धमात्रमपि 
यघ्रे नोचितं, दूरे तत्रे वेधं दति प्रतिग्रौस्स्यामीलयनेन सूचितम् \ अथवा पूजा कथं प्रतियोत्स्यामि । पूजा्दयोरेवं विवरणं भीष्मं 
दरोणं चेति । दव ब्राह्मणौ भोजय देवदतं यज्ञदत्त चेतिवत्संवन्ध्ः । अयं भावः--दुरयौधनादयो नापुरस्करय भीष्मद्रोणौ युद्धाय 
सजीभवन्ति । तन्न ताभ्यां सह युद्ध न तावद्धमेः पूजादिवदविहिनलात् । नचायमनिषिद्धलादधर्मोऽपि न भवतीति वाच्यम् । श्रु 
कय संय” इद्यादिना सब्दमन्रिणपि गुखो यदानिष्रफल्लयदशंमेन निपिद्धस्तदय कति वाच्यं ताभ्या सह सं्रामस्याधर्मले 
निषिद्धवे चेति 1 ४ ॥ ननु भीष्मद्रोणयोः पूजां युरलेनैध, एत्रमन्येपामपि छरपादीनां । नच तेषां युरुखेन स्वीकारः सा प्रतसुचितः 
शुसेरप्यवलिपतिस्य कार्याक्रायैम जानतः । उत्यथभ्रतिपननद्य परिद्यागो विधीयते ॥' इति स्मरतेः तस्मादेषा युद्धग्वेणावरिग्तानामन्याय- 

५ भाप्योर्कषपदीपिका । 

वीयोति्ष्रस्य भरसिद्धलयत् । परथातनयलेन लं करिव्यायोग्य इति केचित । शाद्ु्तापय न खजनान्खदिनकर्ूनिति कथयितुं परेत- 
पेति ॥ ३ ॥ ननु दात्रचस्तापनीया नतु गुरव शतयादायेनाहद--कथसि ति । भीष्मं पितामहं दोणं च धनुर्वियाचार्यै गुरं संख्ये 
संभामभूमी दभि: सद्र कथं ग्रतियोन्स्यामि अरतीपो भूत्वा युद्धं कथं करिष्यामि । यनः पूजां पूजायोस्यौ सीप्मप्रोणौ । पुष्पादिभिः 
पूजार्दयोस्तमोरिषुभिररननं मया क्रथं कर्वव्यपियर्थः । मधरुमृदनारिपदनेत्ि सेवोधयंस्चमपि दु्नेव तापयसीयतो गुरू अदुष्टौ च 
भीष्मोणी जहीति प्रेरयितुं नासीति सूचयति । मधुसूदनारिषदनेति संवो धनद्वयं सोकन्याङ्ुकसेन पूवा परपरामदवैकल्यात् । 
अतो न मधुसृदनेयद्या्धस्य पुनश््तलधोष इति केचिन्. ॥ ४ ॥ एवं तदि राज्याखमेन भोगाभावे भिक्षाटनं कतैव्यं भविष्यती. 

६ भीधरीव्यार्य । 

परन्तप शदुतापन ॥ ₹ ॥ नाहं बातर्येण बुद्धादुपरतोऽसि वितु युदधखान्याय्यत्वादिलद्चैन उवाच--कथमिति । भीष्मद्रोणौ पूना- 
यामह योग्यौ ती प्रति कथमहं योत्छामि ¦ तत्रापीपुभिः । यत्र वाचापि योत्स्यामीति वक्तमनुचितं तत्र बाणः कथं योत्सयामीष्यथ; । 

७ जअनिनवरु्पकायन्यास्यो । 

प्दममसिदचवभरमे तव परा सिमामो मिध्येलयादि दशयति ॥ ३॥ फथं नीध्ममहं सल्ये द्रौण चेत्यादि । भंजीय मोगाभिस्यादिना व कर्मनि 

१ मघुभुदेनः, क प्रभ्रुषुदुग, 

:{.. गीर ॥ 1 



२३४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलठित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । ( अध्यायः २ 

गुरूनहत्वा हि महानु भावान् अथो भोक्त मेश्षमपीद लोके । 
हत्वा्थकार्मास्तु गुरूनिहैव सुञ्गीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५॥ 

२ आनन्द्भिरिय्यार्या ) 

निति भगवानेवं संबोध्यते ॥ ४ ॥ राकां धर्मऽपि युद्धे गुवीदित्रधे बुत्तिमाच्रफरस्वं गुरीस्वा पापमारोप्य बृने--गुर- 
निति । गरूस्भीष्मद्रोणादीन्भच्ादीश्वान्र प्राप्षानरहिंसित्वा महानुभावान्महामाहाप््याद्नुताध्ययनसपस्नार् श्रयः 
्रशसयतरं युक्तं भोक्तुमभ्यवहरतु भेक्षं भिक्षाणां समूष्ः भिक्षाशनं नृपादीनां निषिद्धमपीट लोके वयवरारमृम । नदि 
गु्वीदिहिंखया राज्यमोगोऽपेक्ष्यते । किंच हत्वा गुर्वादीनथैकामानेव सुज्ीय न मोक्षमनुभयेयमिहेव भोगो नं स्वर्यं । 
भर्थकामानेत निरशिनष्टि-भोगानिति । युज्यन्त इति मोगाम्तान्सधिरपदिग्धांलोहितरिप्तानिबालयन्तगर्धिलाच्) जनो 

३ नीख्कण्टप्यास्या ( चतुर्धसी )। 

मनु युद्धोघतानां गुरूणामपि वधः श्रेयानित्याश द्याह - गुरूनिति । ग्रयपि स्वदत्त प्रजस्तमेव तथा महानु- 
मावान्. गुरूनहत्वा भेक्षमेव भोक्तु प्रेयः प्रशसलतःम् । एव तर्हि गुस्तयक्वा दृर्योभनार्यनिव दृष्रान् अीन्याण 
ङ्याह-अथंकामानिति । धनार्थिनो गुरवबोऽवस्यै दरर्याधनमाहाय्यं करिष्यन तेन तद्रधोऽपरि प्रसक्त एर 
त्यर्थः । तुरब्दः पक्षान्तयपन्यासार्थः । ददैव नतु परष्ेके । शश्रीयेति संप्रश्न लिदर | गु्नहत्वा मेश्र प्रयः उत 
हत्वा भोगसंपादनं श्रेय इति संप्रश्न स्वयमेवान्त्यपक्ष दप्रणमाह -- रुधिस्प्रदिग्धानिनि ॥५॥ पयं ति भभ. 

% मभुमदनीव्यारम्या । 

राज्यप्रहणेन शिष्यद्रोहेण च कायाकाथधिवेकशल्यानासुत्प मि प्रना वधार प्रयानिव्याशक्वार-- गुन्दा परन्यरक्रम्नायदम्ययेव, 
अस्िस्तु लोके चैहतराज्यानां नो दपादीना निषिद्धं अभमपि नोक श्रयः प्रमम्यनरसुन्विनं ननु तद्रभेन राज्यमपि प्रन दपि 
धरमेऽपि युद्धे इत्तिमात्रफल्लं एृहीला पापमासोग्य ब्रूतं नलवरिपिलादिना तयां गस्त्ाभाव उक्त इम्याशक्वार--भष्ानुभा- 
वानिति । महानुभावः श्वुताध्ययननपभाचारादिनिवन्धनः ध्रमायो येषां तान् । तथान ऋ््मादयोध्पि नववीनाभापां 
पुण्यातिदायशलिना नावकिपिललादिष्छदरपाप्मसश्यप इयर्थः । हिमहानृभावानियेकं वा पदम् । विमं नापरमपरन्णीति हिमहा 
आदिद्योऽभिवो तस्ेवायुभावः सामथ्यं यपां तान् । तथाचातितेजस्विलत्िपामवर्प्िलादिदोपो नास्व "धर्मग्यतिकमो च 
ईश्वराणां च सादसम् । तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वैयुजो यथ। ॥° इत्युक्तः । ननु यदार्थट्धाः गन्धो युद्धे श्रष्नान्नःरपा 
विक्रीतात्मनां कुतस्खं पू्वक्तं माहात्म्यम् । तथाचोक्तं मीप्मेण दयुधिप्रिरग्रति "अर्थस्य पुरुपा दायो दामरलथे। न कष्यसिन् ! 
इति सदयं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थन करैः ॥ दयाशद्षयाह--हत्वेति । अर्थद्च्धा अपिते मदपेक्षया गुरवो गवन्धर- 

वेति पुनयेस्मरहणनोक्तम् । त॒लब्दोऽप्यर्थ । रेदयानपि गष्न्दल्ला भोगानेव युपीयं नतु मोक्षं रतेन । भुग्यग 

इति भोगा विपयाः । कमणि घञ् । तेच भोगा द्टैव न परनम्रकै । दटापि च सथिरिप्रदिगधा टन सपग्मान्याभ- 

५ भाष्योत्कर्पनयेधिका । 

साश्कामिशपत्तया परिदहरति-गुरूनिति। युरन्मीप्मद्रोणादीन्मदरानुभावानटलाऽदिनिला इान्मिेके मधुमपि निया उन्थ- 
मनन क्षत्रियस्य निषिद्धमपि भोक्तुमरितु श्रयः परस्स्यम् । गुर्हिमाव नार्थस्य मिश्र रनस्य प्रयनायाजगकलान्। युवेदनमन नरष 
भावं, महानतिप्रसिद्धोऽलुभावः अभावो येपामिति विेपणेनापकीलय नावं च गृणमुक्ला हनने दोपमाद --दत्वरेति। मदयनुना वानि 
सात्रापि संबन्धः । गुरन्महायुभावान्हलना भोगानथेकामानिदैव युघ्री् नतु परलोके, दपि स्थिरपरदिग्धान्। अपकीिव्याप्तसनाय- 
न्तजुगुप्सितानिखर्थः। अर्थकामानिति गुरुविशेपणम् । तथाचार्धनृप्णाकुलतेनैते नावश्ुद्धा्न निर्न नसमदिनदयः परमन्यः 
स्थैः । तथाचोक्तं भीष्मेण अर्थस्य पुरुपो दासो दासरस्वथे न कम्यविन् । इनि गद्यं मटाराज यद्धोऽसम्यथेन कार्मः ॥' दव्यरपरे। 
केचित्तु नलु शुरोरप्यवकिपतसय कायोकायमजानतः । उत्पथगरतिपन्नग्य परिलागो विधीयने ।" इति स्परनैमेषा युदरगर्वेमावन्भा- 
नामन्यायराज्यग्रहणेन रिष्यद्रोहेण च कायाकरा4विवेकदयल्यानासुत्पथनिष्राना चच यधण्वे श्रयारभिदयादश्याह --गुगटनिति } माम 

श्ुताध्ययनादिनिबन्धनः प्रभावो येषां तान. । तथाच कालकामादयोऽपि गरवशीक्रनान्तेपाः पुण्यातिशायिनां नावद्िरला्िक्षुद्र- 
पापमसंश्ेष इखर्थः । हिमंदालुमावानिव्येकं वा पदम् । हिमं जाव्यमपहन्तीति दिमहा आदिय ऽव तद्यवानुभावः साम्यं 

६ श्रीधरीष्याल्या । 
दे भरिसदन शदुखदन ॥ ४ ॥ तदि तव देदयात्रापि न स्यादिति चेत्तवाद--गुरूनिति । युरूग्योणादीनदत्वा परनोधिरुदधो गुम 
वथस्तमङ्कत्वा इद रोके भिक्षान्नमपि मोक्तु भरेयः उचितम् । विपक्षे तु न केवल प्रच दुःखं, शदे तु नरकदुःममनुममेयमितया-- 
हत्वेति । यन्द इदेव तु रुधिरेण परदिर्पन्धकपेण रिपानथकामात्मकरान्मोगानर युशीय यश्वीयाम् । यदा सथरामानिति शु 

विशेषणम्. । अरथव्णा्रुत्वादेते तावचुद्धाक् निवततैरन् 1 तसादेतदवधः प्रसज्येरैतेल्थः 1 तथाच युधिष्ठिर प्रति भीप्मेणोक्तम् <भमय 
[णमि ति । । शि 1 

१ नैश्च भिक्षाणां समूहमिति भाष्वदीकाकार , २ मधुसूदनः श्रीधर, & मपुणृदन, 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाप्यो्तपंदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । २५ 

नचेतद्धिद्यः कनरघ्नो गरीयो यद्रा जयेम यदिः वा नो जयेयुः । 
० ( क क 

यानेव दत्वा न जिजीविषामस्तेऽस्थिनाः प्रसुखे धातराष्टाः ॥ ६॥ 
२ आनन्दृभिरिप्यार्पा । 

मोगान्गुरुवधादिसाध्यान्परिलयज्य भिक्षाक्ननमेव युक्तमिलयशरः ॥ “^ ॥ क्षन्नियाणां खधमसादयुद्धसेत्र श्रेयस्करमिलयाश- 
याह नचेतदिति ! एतदपि न जानीमो भेक्षयुद्धयोः कनरच्नोऽस्माकं गरीयः शरेष्ठं किं भैक्षं रहिमासयुन्यस्वाटुत 
युद्धं स्बघ्रत्तिस्नादिति । संदिग्धा च जयस्थितिः किं साम्बमेवो भयेषां, यद्वा वयं जयेमातिशयी महि यदि वा नोऽ 
सन्धातेराष््रा दुर्योधनादयो जयेयुः १ जातोऽपि जयो न फरवानू । यतो यान्बन्धून्हत्वा न जिजीविपामो जीवितुं 
नेच्छामस्ते पवावस्थिताः प्रसुखे संमुखे धातर्रा एतरष्खापत्यानि । तसप्धक्चाु द्धस्य श्रे्वं न सिद्धमित्र्थः ॥ ६ ॥ 

३ नीरुकष्टम्याख्या ( चतुर्धसी ) । 

मेव तत्र श्रय इत्याशद्धुयाह--नचनदिति । यदयप्यक्षत्रियस्य भेक्षमेवेष्ट तथापि नः असाकं क्षत्रियाणां भेक्ष- 
मोगयोर्मध्ये कतरत् गरीय दति बयन विद्मः | नन्तं युद्धमेव गरीय ऽति तत्राह--यद्धेति । यदि वां 

वथ जयेम शुन , यदि वा नोऽस्मान् शत्रव एव जयेयुः इदमपि न विद्धः । अन्त्र पुनर्मरणमप्रार्थितं भैक्ष- 

मेव वाप्रयतत रति भावः । ननु मयि महाये सति तव जय एव निश्चित इत्यत आह--यानेवेति । इष्ट- 
नादाजनयोऽपि परजयसख्प एवेत्यर्थः । यत्तु निधरितेऽपि भक्ष्यस्य पुनथुद्धभेक्षयोः कतरत् प्रेय इति संश 
नोचितः, अतो नः अस्माफ मध्ये कतरत् सेन्यं गरीय इति व्याख्येयमिति! तदसत् ! धरमसंमृढचेता इति 
वाक्यशेषाटुक्तसंदायस्थैवो चितत्वात् ; सेन्यगरीयस्त्वसंशयेनेव जयसंशयेऽन्यथासिद्धेऽन्यतरसंगयस ॒येयर््यात्, विशे- 

 सभुरगनीश्यार्य। 

ल्रनादयन्नजुगुणिमिता दलैः । ग्रदेहा्येवं तदा परलोकदटु.सं कियर्णनीयमिति ननः । अथवा गृन्टलाशरकामान्मकान्भोगा- 

नेव युभ्ीगर नतु धम॑मोक्षायिद्यर्थकमपदस्य भोगप्रिसेपणनना व्ाग्मानान्तर द्रण्व्यम \॥*॥ ननु विन्नाच्मस्य क्षच्नियं प्रति 

मिमिद्धलायुद्धस्य च धिहिनलान्स्वधरः पन वृद्धये तव प्रयर्यर मिलागतवार--एनकपि न जानीमो भक्नुदधयोमेभ्ये कनर- 
परोऽम्माक, ग्रामः प्रं छि चन एनरस्यलान्, ठत दुद्धं स्वधर्मयादितिद्यं च म विप्रः । भारम्वइ्पि युद्ध यद्वा वयं 

जनेमामियर््रमाः, पि वा नाऽस्मा -मधुभवराष्ाः । उमया. साग्यपश्रादगधद्रेदधन्य. । छिव जानौऽपि जथो नः फक्त 

पराजय एव, मता यान्वन्धृन्टलया मी धिनुमपि वयं नच्छमः क्रि पुनविपयानुपनोद्चु, स एवावश्िना संसु परर्नराषटराः धून 
रष्मेयन्िमो भीमदरोणाययः गद॑छपि ) नम्माद्वपनानुदधस्य परष्वं न निद्धमिदय्थैः 1 तदेवे प्रत्तनेन मन्थेन संगारदोपनिशूपरणा- 
दधिक्ारिवसपणान्युानि । नये नन श्रास्च पययामि दया जवनत्ननमियैः शृवयत्र रणे रलस्य परिव्राद्रूसमानयोग- 

पेमलन्तिः `अन्यन्याटन्यदुनव प्र इत्यादिश्चुतिमिद्ध् शता मााव्यमुभन्यन्नम् । अर्थाश्च तवितरदश्रेय इति 

५ भष्योत्कपश्ीपिक्ा । 

मेषां नाग 1 तथानातितेजभ्विलानप्रामवदखिपतलादिदापो नासथव 'धर्मव्यतिच्छमोा दृष द्वराणां च साष्टनमे. । तजीयमां न दोषाय 

व. सनुते यथा ४ दृनयुररिति वण्यनति तन्रेनदीनोन्धापनच्न्मृ प्रवरिक्तलादिदोप्रदुक्तत्यागविभ्रनिन चधराजुक्तया तच्छ 

स्लम्य दृराधान्नवर्माश्सि नवति विद्रद्धिवनायम् प क्रिय शन्तु सनु पाधा" सन्नो युद्ध प्रगरनास्तदपां विौनान्मनां नस्यं 

पत्तं माहान्म्भम् ! तथान, भीमण युधिषिरं प्रति "अर्धस्य पुमो दानः" दुव्यादीप्याचक्कयाह - रतेतीन्युलराभ रवतारितं 

तव्राप्यनन्मून्टकारवमिचादिदापाणा तरेव नदीयातिप्रमिद्धमरानुभोतिष्नातिनजभ्विचवर्णनेन समादिनचात्पुनरीद्कशश्ाया उस्थीन- 

म्नि नति दनारणीयम ॥ = ॥ नन्वहननस्य प्रयस निध्ित किमथ भानमीति चेनत्राद-नेतति 1 नोऽस्माकं किं भ॑क्ष्यं 

गरीय. पपं हिमाद्यन्यलादुन वदध स्वधर्मलादित्येतने विदः । टदभन प्रेय इति न जानीम । ननु प्रक्ष्टययीरपि समबले युद्ध 

मेव कुतो ना्ाकनापाल्यज्कय स्वृन्या तु नत्र दोषं पद्वामायाद--यद्ति 1 था वथ नयम नहि वा नोऽन्मां से जयेयु+ 

सतिम द्र्य जम सल्यपि दोष दन्ाद--यानिति ! सनेव ह्वा हिनिन्वा म जिनीधिपामा जीवितौ नेच्छमस्ते धारतैरष्राः 

& श्ीधमीध्यार्या । 

पुमो दामो दालसध न कल्ययिन् } शति स्य मारान् वदधोएर्ययय चरवः (र एति ५) पिच यदयप्यपमेमरक्खकरिभ्यामस्तथा- 

= मस्या जयः प्राजनो या मद्रि न शायत्त इयादर--नचनि 1 फलदधोमैप्ये नौऽतमक पाकरत ति नाम गरीयीऽभिकतरं 

७ अ{मिजमगुमावापन्यार्या 1 

द्रपादुतपान पललिशिपादुगधान च देयनया मृकयनि ४४ ॥ प पनर्यनद्धिश्र दन्यनन च कमनिक्षानुसधानमाह । निरदसंभानं 

% म(भूदनम 
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का्पण्यवोषोपहतसख भावः च्छामि त्वां धमसंमरढचेताः । . 
यनुक्रेयः स्यान्निधितं अददि तन्मे रिष्यस्तेऽदं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥ 

२ आनन्दभशिरिष्याख्या । 

सखमधिगतषंसारदोषजातस्यातितरां निर्विण्णस्य सुय॒क्षोरुपसन्नस्यास्मोपदेश्संग्रहणेऽधिकारं सूचयति--क्ार्पण्येति । 

योऽल्पां खल्पामपि स्क्चति न श्चमते स इपणम्तद्विधव्वादसिरोऽनारमविदप्राक्षपरमपुरयाश्ैतया कृपणो भवनि । भ्यो 

चा एतदक्षरं गाग्य॑बिदित्वासाछ्छोकास्पेति स कृपणः" इति श्तेः तस्य भावः कार्पण्यं देन्य तेन दुोषेणोपहतो दृषितः 

ख भावश्ित्तमयेति विग्रहः । सोऽहं पृच्छास्यवुयुजज त्वा तवां ध्मसंमृढचेताः धर्मो धारयतीति परं बह्म तस्िन्संभूक- 

३ नीरूकण्टव्याख्या ( चतुरी 3) । . 

षाध्याहारदोषा्र ॥ ६ ॥ उक्तसंशयवानेव पृच्छति--कार्षण्येति 1 कारण्यं दीनत्वम् । खभावः शलाय तेजो 
५ सधुमूदनीष्यास्या । 

निद्यानिलवस्तुषिवेको दरदीतः, "न काद्र विज्यं कृष्णः इद्यत्रैहिकफलविरागः, “अपि वरसक्रयराजस्य हनो. शयत्र पार 

लीकिकृफलनिराग, “नरके नियतं वासः" इत्र स्थूख्देहातिर्कि आमा, "क्रि नो राज्येन" इति व्या्यानव्मना समः, "किं 

भोगः इति दम , “यथष्येते न पद्यन्तिः इयत निखोभता, (तन्मे क्षेमत्तरं भवेत् इद्यत्र तितिक्षा, इति अथमाध्माय- 

खार्थः स संन्याससाधनसूचनम्, अस्िस्लध्यये "प्रेयो भोक्तुं भक्षमपिः इयत्र भिक्षाचर्योपलक्षितः संन्यासः प्रतिपादितः 
॥ ६ ॥ गुरूपसदनमिदानीं प्रतिपा्ते, समधिगतसंमारदोपजानश्यातितरं निर्विण्णस्य विधिवह्वसमुपसनस्येव पिद्ाप्रदणेऽ- 
धिकारात्. । तदेवं भीष्मादिसंकटवद्ान् व्युन्थायाथ निश्नाचर्यं चरन्तः इति श्रुतिसिद्धभिक्षाचर्ऽजनस्याभिखपरं प्रददयं 
विधिवदुपसत्तिमपि तत्संकटव्यजेनेव दरयति । यः खल्पामपि' वित्तक्षतिं न क्षमते स कृपण दति लोके भ्रसिद्धस्तद्विधलाद्- 
खिलगोऽनात्मविदग्राप्तपुरुषार्थतया कृपणो भवति । यो वा एतदक्षरं गाग्यविदिलास्म्टोकासति स कृषणः" इति श्रुतेः तस्य 
भावः कार्पण्यं अनात्माध्यासवत््वं तश्निमित्तोऽसि्नन्मन्येत एव मदीयासेष्ठु हतेषु किं जीवितेमेव्यभिनितरेश्षस्पो ममनालक्षणो 
दोषस्तनोपहतसिरस्करृतः खभावः क्षायो युद्धोयोगलशक्षणो यख सः । तथा धर्मविषये निणायकप्रमाणादशनान्मृदं 
किमेतेषां वधो धर्मः, क्रिमेतत्परिपालनं धर्मः, तथा किं प्रथ्वीप्ररिपालनं धर्मः, किंवा यथावस्थितोऽरण्यनिवाश्णव धर्म 
इदयादिसंशयैरव्यीप्तं चेतो यस्य स तथा । नन चैतद्धिश्च- कतरन्नो गरीयः" इदयत्र व्याद्यातमेतत् । एवंविधः ग्रहं ला लभि- 
दानीं प्रच्छामि । श्रेय इदलुपद्नः । अतो यश्निश्ितमेकान्तिकमाद्यन्तिकं च प्रेयः परमपुगभतं फलं स्यात्तन्प मध्यं ब्रू । 
साधनानन्तरमवद्य॑भाविलभेकान्तिकलम्, जातसाविनारा आलयन्तिकलम्, यथा द्यौपरमे कृतं कदानिन्ोयनिग्रतिन भवे- 
दपि, जातापि च रोगनिढृत्ति. पुनरपि रोगोत्पत्त्या विनादयते, एवं नेऽपि यागं प्रतिवन्धवदा्वभ न भवदपि, जागीऽपि 
खगो दुःखाक्रान्तो नर्यति चेति नकान्तिकलमायन्तिकलं वा तथो. । तदुक्तम् 'दुःत्र्यािधानालिङ्ञाया तदपधालके 
हेतौ । दे साऽपाथो चे्ैकान्ताखन्ततोऽभावात्. ॥ इति दृष्वदाुश्चविकर सन्ययदयुद्धिपमयातिरयनुक्त- । तद्धिपरीनः 
भयान्न्यक्ताव्यक्तन्ञविक्ञानात्र ॥` इति च । ननु बं मम सचा नतु सिष्योऽन आ--क्िष्यस्तश्डमिहि ) 

५ अणप्योक्कर्पदीपिक्ा । 

धरतराष्संबन्धिनः प्रसुखे संयुखेऽवस्थिताः \॥ ६ ॥ संगारागारतां ज्ञातवन दृदयं मागङत्यन्तधिर्स्य मुसुक्षोगरूपमति सुच 
यजाद~-का्पेण्येति । अनात्मविन्तात्संबन्धिनां वियोगागहनं काधण्यम् । "ना वा एनदक्चर ाग्विदिलास्माशरेकनपरिति म 
कृपणः” इति श्चुतेः । तेन काप॑ण्येन दन्यरूपेण दोषेणोपो दूपिनः स्बभावोऽन्तःकरणं यस सः । का्ण्यदोपेणोपहनोऽभिभूलः 
खेभावः सौयोदिलक्षणो यस्य स इयर । खभावः क्षात्रो चुद्धोचोगलक्षण दति केचि. ! यनो धमसंमूषटचेताः भारयतीहि ध्मः 
सवोधिष्ठानं परमात्मा तसिन्सम्यद्मूढमविवेकिता प्रप्त चनी यख सोऽहं ला लां प्च्छामि । किमिद्यत भाह--यदिति । 
यच्छ्रेयः स्याभिशितं श्ुतिरखतीतिदासयुराणेयच्छरयरसन निखयनिरतिशायानन्दलन निशितं स्यान्मे ब्रूहि निथितमैकान्तिकमन- 
पेक्षिकं श्रेयः स्यन्न रोगनिषृत्तिवदनकान्तिकमनदययन्तिकरं सखगवदापिश्िकैः चश्च । मे मं नहि फथय । मतु नापु्रहिप्थःयेति 

६ श्रीधरील्य्रारष्या । 

भवभ्यतीति न विश्नः । तदेव द्वयं ददयति । यद्वा एताम्वय जयेम जेष्यामः यदि वा नाऽसानेतै भयेदुष्यन्वीति । किं चासा 
वा जयोऽपि फरतः पराजय पएमेत्याह ! यानेव हत्वा जीवितु नेच्छामस्त पथते संमुजेऽवख्िताः ॥ ६ ॥ कार्पण्येति । नसमास्कार्पण्य- 
दोषोपदत्खमावः । एतान्हत्वा कथं जीनिष्याम इति कार्यण्यं, दोप खङ्गरक्षयङ्ृतः, नाभ्यामुपहतोऽभिभूनः सभावः शौयादि क्णो 

७ अभिनवयुसाचायेभ्याख्या । 
एतश नि्ेलुमशक्यं किं जयं क्षामः किंवा पराजयम् । जयेऽपि बन्धूनां विमाश्चान्. "दनयोर मयोर्मष्ये' इत्यादिना सृषयभि 1 संया. 

१ मीरुकृण्ठः, > मधुसूदनः, ६ भष्यटीकाकृत्. 
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न हि प्रपरयामि ममापनुद्याद् यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ! 
अवाप्य भूमावसपनणद्ध् राज्यं सुराणामपि चाधिपलयम् ॥ ८॥ 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

मविवेकतां गतं चेतो यस्य ममेति तथाहसुक्तः । किं पुच्छसि, यभिश्चितमकान्तिकमनपेक्षिः शेषः स्यान्न रोनिदृत्ति- 
वदनेकोन्तिकमनालयन्तिकं खर्मवदापेक्षिकं वा तचिःश्रेयसं मे मदय बरूहि °नापुत्रायादिष्यायः इति निषेधान्न प्रवक्त- 
व्यमिति मा मंस्थाः । यतः शिष्यस्तेऽहं भवामि । शाध्यनुश्ाधि मां निःत्रयसं । त्वामहं प्रपन्नोऽसि १ ७॥ कुतो निःशरे- 
यसमेवेच्छसि तत्राह~- नहीति । यस्मान्न प्रपरयामि । कं न पदयसि। ममापुद्यादपनयेद् यच्छोकुच्छोषणं प्रतपनमि. 
न्दरियाणां तन्न पस्यामि । नु शकरून्निहसय राञ्ये प्राते लोकनिदृत्तिसे भविष्यति नेलाह--अवाप्येति । अनिद्यमानः 
सपलः शत्ुयख तद् इदं राज्य राज्ञः कमै प्रजारश्चणप्ररासनादि तदिदमस्यां भूमाचवाप्यापि शोकापनयकारणं न परया. 
मीलय्थैः । तर्हिं देचेन्दरस्वादिभा्या श्रोकापनयस्ते भविष्यति नेल्याह--सुराणामपीति 1 तेपामाधिपलयमधिपतिल्वं 

३ नीटकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी > । 

धृतिदीक्ष्यम्, इत्यादिना वक्षयमाणखक्षणः । शेषं स्पष्टम् ॥ ७ ॥ नयु श्रं हृदयदर्मट्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ ॒परंतपेति 
युद्धमेव श्रेय इत्युक्तं किं पुनः पृच्छसीत्यत आह- नदीति । नन्धुनाशनिमित्तः शोको राज्यकामेन स्गीधिप- 

« मधुसूदनीव्याख्या । 

लदबुशासनयोग्यलादहं तव दिष्य एव भवामि न सखा न्यूलज्ञानलात् ! अतस्ां प्रपन्नं शरणागतं मां शाधि शिक्षय कर् 
णया नरिष्यखदाङ्कयोपेक्षणीयोऽहमिलयर्थः । एतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रिय बह्मनिष्ठः “भ्य 
वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो बयत इ्यादिगुरूपसत्तिप्रतिपादकः शुखं दर्दितः ॥ ७ ॥ ननु 
खयमेव लं श्रेयो निचारय श्ुतसंपननोऽसि किं पररिष्यलेनेयत आह-यच्छरेय- पराप्तं सत् कषे मम॒ शोकमपनुयादपलदेननि- 
वारयेत्तम द्यामि । दि यस्मात्तस्मान्मां शाधीति सोऽहं भगव शोचामि तं मा भगवाग्लोकस्य पारं तारयतु" इवि 
यथो ददित. । शोकानपनोदेः को दोष दइदयाशह्य तद्विशेषणमाह--इन्द्ियाणासुच्छोषणमिति । सर्वदा संतापकर- 
मिलर्थं 1 ननु युद्ध प्रयतमानस्य तव रोकनिदृत्तिभनिष्यति जेष्यसि चेत्तदा राज्यप्राप्या इतरथा च खर्प्ा्या ¦ द्वितौ 
पुरुषो रोके" इत्यादिधममैशाल्नादिलयारज्ाद--अघाप्येत्यादिना । शत्रुवजितं सखादिसंपन्नं च राथ्यं, तथा सुराणामाधि- 
पद्यं हिरण्यगभेलपयैन्तमेश्वयैमवाप्य स्थितस्यापि मम यनच्छोकमपनुयात्तन परयामीलयन्बयः । "तद्यथेह कर्मचितो रोकः 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

निषेधान्न वक्तव्यमिति चेन्नाहमयिष्यः किंतु रिष्यस्तेऽहमतो मां िष्यं रासना लाँ पन्नं शरणागतं च शाधि रिक्षय । खद्यो 
भिक्षादानं शसं मन्यमानोऽपि कापेण्यदोषोपहतखभावः भिक्षाशनं धर्म उत युद्धमिति संशयापगमाभावात् धर्मसंमूढ्चेता अ ताँ 
एच्छामि यद्ध युद्धं वा निशितमव्यभिचारि भ्रयःसाधनं तन्मे ब्रूहीति धर्म॑तत्तविषयकोऽपि भश्नो बोध्य. । यन्तु केचिन धर्मविषये 
संमूढं किमेतेषां वधो धर्मः, किमेतत्परिपालनं धर्म. । तथा किं प्रथ्वीपरिपालनं धर्म", कि वा यथावसिथितोऽरण्यनिवास एव धं 
इत्यादिसंरयेव्यां चेतो यस्य स एवविधोऽदं लामिदानीं ष्रच्छामि श्रेय इयनुषन्न. ! अतो य्निधितमेकान्तिकमादयन्तिकं च भयः 
परमयपुरुषार्थभूतं फलं स्यात्तन्मे ब्रूहि । साधनानन्तरमवद्यंभाविलमेकान्तिकेम् । जातस्याविनागिलमालयन्तिकलमिति वर्णयन्ति, 
तत्र धेर्मविषयकसंदेहवान्परमपुमर्थभूतं फल प्र च्छाम्यतस्तन्मे ब्रूहीयस्यान्यद्धक्तमन्यद्वान्तमिति न्यायतुस्यस्य सामल्ञसखमस्ि नयेति 
विद्वद्धिराकलनीयम् ॥ ७ ॥ नु विजयिनो रब्धभूमिराज्यसय हतस खधर्मबलादिन््रपुत्रलाद्वा प्राप्तदेवाधिपद्यसय वा तवाज्ञाननि- 
बन्धनरोकापनोदकोऽपि यः कश्चित्सुरुभो भविष्यतीति चेत्तत्राह- नदी ति । यदिखव्ययम्। भूमौ राज्यमसपलं न नियते सपलः 
दातरुरय॑सखय तत् । निष्कण्टकमियर्थः । छदं सखादिसंपन्ं सुराणामाधिपदयं वा प्राप्यापि तच्हि प्रपद्यामि यः रोकमिन्द्रियाणासुच्छो- 
षणमद्यन्तरोषकरं ममापञुद्यादपनयेदियन्वयः । अतस्त्वमेवेदानीमेव शोकमपाङु्विंयभिप्रायः \ कुतो निःश्रयसमेवेच्छपीति 
तत्राह--नदीति । यस्मान्ममापञु्ायच्छोकयुच्छोषणमिन्दियाणां तन्न पदयामि ¦ नयु शत्रूभिहय राज्ये प्रप्ते सोकनिदृत्तिसे 
भविष्यति नेदाद--अवाप्येति । अवियमानः सपल शलुय॑स् तदध राज्यं राज्ञ. कम ् जारक्षणरासनादि तपिदमसयां भूमा- 
ववाप्यापि दोकापनयनकारर्णं न परद्यामीदयर्थः 1 तर्द देबेन्द्रतरादिभ्राप्या शोकापनयसरे भविष्यति नेयाह--छराणाम पीति, 

& श्रीधरीव्याख्या । 

यख सोऽदं त्वा एच्छामि । तथा धर्मे संमूढं चेतो यस्य सः । युद्धं लक्ता भिक्षाटनमपि क्षन्नियस्य धमे वाऽधमों वेति संदिर्धचिनत्तः 

सन्निलयथैः । अतो मे यन्निश्चितं श्रेयो युक्तं स्यात्तद्रूहि । किच तेऽदं रिष्यः श्चास्षना्ईः । अतस्त्वां प्रपन्नं श्यरणागतं मां श्ापि शिक्षय 
1 ७ ॥ समेव निचायं यदुक्त तक्छुविति चेत्तत्राह-- नहीति । इन्द्ियाणासुच्छोषणमतिशोषणकर मदीयं शोकं यत्कमौपनुधादपनये- 

१ म्ुसूदन * 



३८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-श्ीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः २ 

एवमुक्त्वा हषीकेहा गुडाकेराः परतप; ¦ 
न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तृष्णीं बभुव द् ९॥ 
तसुवाच हषीकेकाः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमि्ढं वचः ॥ १० ॥ 

२ आनन्द्गिरिव्यारूुया । 

स्वाम्यमिन्धस्तं ब्रह्मस्वं वा तदवाप्यापि मम शोको नापरच्छेदिवयर्थः ॥८॥ पएवमसजुनेन साभिप्रायं भगवन्तं प्रति 
प्रकाशितं संजयो राजानमावेदितवानियाह-संजय इति । एवं प्रागुक्तपरकारेण भगवन्तं प्रसयुक्त्वा परंतपोऽगुनो न 
योर्स्ये न संप्रहरिष्येऽत्यन्तासद्यश्षोकभ्रसङ्गादिति गोविन्दसुक्तवा तूव्णीमययुवन्बभूवर किरः ॥ ९ ॥ तमशैनं सेनयो- 
वाहिन्योरुभयोर्मभ्ये विषीदन्तं विषादं ऊर्बन्तमतिद्ुःखितं शोकमोहाभ्यामभिभूतं सखधमोस्म्युलभायं प्रतीय अहसन्नि- 
घोपहासं कुर्वज्जिव तदाश्वासा्थं हे भारत भरतान्वय, इयेवं संबोध्य भगवानिदं रक्नोत्तरं निःत्रथसाधिगम साधनं वचन- 

३ नीरुकप्टन्याख्या ( षतुधेरी >) 

त्यरामेन घा न निवर्तयिष्यत इति युद्धादन्यं कंचित् निदृ्तिरूपं॑ शमोपायं॑बहीत्यारायः ! अघ्रा्जुनविषादव्याजेन 
अह्मवि्याधिकारिविशेषणं भेक्चचर्या, इदासुत्रार्थफरमोगविरागश्च दितः ॥ ८ ॥ ९ ॥ तमिति । महोऽप्ययममृढ- 

५ मधुसुटनीव्याख्या । 

क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" इति श्रुतेः । “यत्छतकं तदनियम्' इद्यजुमानात्, प्रयक्षेणागैहि.्नां पिनाग- 
दशंनाच । नैहिक आभुत्धिको वा भोगः सोकनिवतक किंतु खसत्ताक्राटेऽपि भोगपारतषटयादिना विनायचेऽपि च्छदा 
श्छोकजनक एवेति न युद्धं रोकनिदृतयेऽनुेयमिलयर्थः ¦ एतेनेदासुचभोगविरागोऽधिकारिविश्षेपणवेन दरिन. ॥ ८ ॥ 'एन- 
न्तरमञैनः किं कृतवानिति धृतराष्काह्वायां गुडकेशो जिताकस्यः परंतपः शतरुतापनोऽजनः एपीक्रेलं सर्वन्धियप्रवमतमना 
न्तयौषिणं गोनिन्दं गां वेदरक्षणां बाणीं विन्दतीति व्युत्पत्या सर्वैवेदोपादानलेन सर्वज्ञम् । आदो एवं वं मीष्ममत सस्य 
श्यादिना युद्धखरूपायोग्यताशक्ला, तदनन्तरे नन योत्ये' इति युद्धफलभावं चोक्ला, ष्णी चमन । यादिद्धियदयापारनय 
युद्धार्थं पूर्वं कृतस्य निषच्या निर्व्यौपाये जात इयर्थः । खभावतो जिले सरव॑चात्रुनापने न नम्मिनागन्तुकमान्ध्यमना न 1.1 
च॒ नास्पदमादधातीति योतयिुं दशब्दः । गोविन्दहषीकेशपदाभ्यां सर्वत्लस्सकिदयमृयक्यः णा गगवननमी.- 
धनोदनमनायाससाध्यमिति सूचितम् ॥ ९ ॥ णवं युद्धमुपेक्षितवयप्यजने भयवानेपेक्चिवानि तवर्ग 
निरासायाह--सेनयोरभयोर्मध्ये युद्धोयमेनागय तद्विरोभिनं विषद्रं मोट प्र्ुवसां तमनुनं प्रमाणित मनुनितानण 
ग्रकादानेन लनाम्बुधौ मजयननिव हपीकेर. सबान्तयीमी मगवानिदं वध्यमाणमनच्यानिन्या्ि तव प्रममम्नीराग 
मदुचिताचरणभ्रकादाकसुक्तवान्नतूपेश्ितवानिदयर्थः । अयुचिनाचरणप्रकाशनेन उजोन्पादनं प्रास । ग्ना व द.त.भनि 
दवेषविषय एव मुख्यः । अनस ठु भगवत्छृपाविपरयलादलुचिनाचरणश्रकायनख न पित पोन्पानदेनु. हि हद्नायन 

५ भाव्योस्कर्षष्ीपिका । 

तेषामाधिपयमधिपतिल्लं खाम्यमिन्द्रलरं ब्रह्मं वा तदवाण्यापि मम रोको नापगच्छतीव्यथे दम्य ॥ ८ ॥ नि.ङगननन्यरपि 
शतरुतापनोऽपि हषीकेदनियमितसर्वेन्धियोऽज्ञानं युद्धोपरपिं चाद्रीकृत्य सोकोद्धाराथ वैदा्थप्रकारनाव मदत परमान्मानं भान्द. 
वसुक्ला तूष्णीं नमूवेति सूचयन्नराह--प्वमिति। एवं ूर्वोक्तयकारेण द्रपीकेशं सपरल्धियमियन्ारमुत, ८ ग् शशो जून वरमपः 
श्रुतापनो न योत्खे युद्धं न करियामीति गोचिन्दसुक्ला तूणीं वार्व्यापारयिनियुकोा वनद्रल. | टि नातयका | जनाव 
जितार्खे सर्वशत्रुतापने च तसिन्नागन्तुकमारुखमतापकरलं च नास्पदमध्याग्यनीति नात थितं त्य. । सा विर्दमाकयदद्रान्या 
सर्नज्ञलसर्वशक्िलसुचकाभ्यां भगवतस्तन्मोहापनोदनमनायाससाभ्यमिति मचिनभिति शनितं ॥ ९ ॥ नदन र भयवाि५ ‰। 
वानिदत आह-तिति । तं सेनयोरुभमयोर्मध्ये वि्ीदन्तं योकमोटावद्गकु्वनः अकृतं ,तवा दमो भन वन्कनुशतै पभरह्नान्निय 
मदाज्ञावशवर्तिनि लध्यहं प्रसज्नोऽस्मीति प्रकटयशिचेद्ं वक्ष्यमाणं वना वचनमुवाच 1 अनुध्ःय (र्थध धरानन नाम्ब) मन 
यिवैति केचित । मूढोऽप्ययममूढवद्रदतीति प्रदसजिव्न्ये । यमपि भरनवयीद्धवना द्वद एमं सानधाननना। श्रीतुम मीति 

६ आरीधरीय्यारयथा | 

तदहं नं प्रपद्यामि । यथपि भूमी निष्कण्टकं समृद्धं राज्यं प्राप्स्यामि । तथा गुर द्वरा0ि य? प्रम्यःनिं | ५(८नीदह् २१, 

ध्यापि दोकापनोदनोपायं न प्रपदयामीदयन्वयः ॥ ८ ॥ एत्रयुक्त्वा मः [1 उलवारिन्योदातया मथा एवतन् ९ दानः 1 १॥ 

ततः करि बृत्तमिलयपेक्षायामाह--तमुवाचेति । प्रहसमनिव् व्रगन्रधुलः सक्यते ॥ १५ ॥ एद्ामना+( (दब; दाक ननः 
म 0, ति 7 त 1 ककव 0 क् 

9 वीर्प्यरीकाकरन, २ मतुभूदनः, ३ मुमूवन, ध न "कष, 
पिक नवेनानवं च्या पो # 



नीङकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्यास्यायुता । ३९ 

भीभगवासुबाच । 
अरोच्यानन्वरोचस्त्वं प्रज्ञायादां अ भाषसे । 
गतासूनगतास्ंख नानुदोचन्ति पण्डिता; ॥ ११॥ 

१ श्रीमन्छांकरसान्यम् । 

"इष्टा तु पाण्डवानीकम्" इत्यारभ्य “न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभुव ह' इयेतदन्तः 
आणिनां शोकमोहादिसंसारबीजभूतदोषोद्धवकारणप्रदरौनार्थत्वेन व्याख्येयो अन्थः, तथा दयञचै 
नेन रास्यगुखपुज्रभि्रखुहत्खज्नसं बन्धिबान्धवेष्वहमेषां ममैत इव्यव परत्ययनिसित्तसेह विच्ले- 
| षि + + # ̂  0 ̂  1 गा ̂  ति 0 भ ज ति निभि पमो थि 0 सिः श जि भज पिज नं ५ क निनि सी ज जि भि सिन नि क अ न कक कि व जु + + + | 

२ आनन्दभिरिन्याख्यः । 

मूचिवानिवत्याह--तसुवाचेति ॥१०॥ तदेव वचनञुदाहरति--श्रीमगवानिति । भतीतसंदर्मखेत्थमक्षरोस्थमर्थं विव- 
क्षित्वा तस्िक्नेव वाक्यविभागमवगमयति--दष्ा त्विति । श्धर्मश्ेत्रे ङरकेत्र" इत्यादिरायश्छोकस्तावदेकं वाक्यम् । 
शाश्चस्य कथासंबन्धपरप्वेन पर्यवसानात् । दृषटल्यारभ्य यावत्तष्णीं बभूव हेति तावच्चेकं वाक्यम् । इत भारभ्य "इदं वचः; 
इयतदेन्तो मन्थो भवलयपरं वाक्यमिति विभागः। नन्वाद्यश्छोकसख युक्तमेकवास्यत्वं ्रकृतराखख महा भारतेऽवतारावयो- 
तित्वादुन्तिमसयापि संभवयेकवाक्यत्वसजञैनाश्वासार्थतयः प्रद्त्तस्वात्तन्मध्यमस्य तु कथसमेकनाक्यत्वमिलयाशद्खयर्यिंकस्वा, 
दिलाह--प्राणिनासिति । शोको मानससंतापः, मोहो निवेकाभावः। आदिशब्दस्दवान्तरभेदाथैः, स एव संतारख 
दुःखात्मनो बीजभूतो दोषस्तस्योद्धवे कारणमहंकारो ममकारस्तद्धेतुरिद्या च तव्मदृशेनाथैस्वेनेति योजना । संगुहीत- 
मर्थं विव्रृणोति--तथाहीति । राज्यं राल्लः कमै परिषारुनादि । पूजाहौ गुरवो सीष्मदरोणादयः । पुत्राः खयञयुत्पादिता, 

३ नीलकण्टव्यार्या ( चलुधरी ) । 

बहदतीति प्रहसन्निव । इर्द वक्ष्यमाणम् ॥ १० ॥ अञजुनख देहनाशे आत्मनाशधीः, खधर्म युद्धे चाधर्मधीरिति 
मोहद्रयम् । ततराच ब्रहमविदयास्नमूतेर्धैशत्या शछोकैरपनिनीषन् श्रीमगवानुवाच--अशोच्यानन्वशोचस्त्वमिति । 

% मधुसूदनीन्याख्या । 

गौण एवाय प्रहास इति कथयितुमिवशब्दः । ऊजामुत्पादयितुमिव विवेकसुत्पादयितुमजनखानुचिताचरणं भगवता भकार्यते, 
खजेोत्पत्तिस्तु नान्तरीयकतयास्वु मास्त॒॒वेति न विवक्षितेति भावः । यदि युद्धारम्भास्ागेवे गे स्थितो युद्धसुपेक्षेत तदा 
नाचुचितं कुर्यात्, महता संरम्मेण वु युद्धमूमावागलय तदुपेक्षणमतीवालुचितमिति कथयितुं सेनयोरि्यादिविशेषणम् । एतचा- 
शोच्यानिलयादौ स्पष्टं मविभ्यति ॥ १० ॥ तत्राजैनख युद्धाख्ये खधमे खतो जातापि अ्रढत्तिर्दिविधेन मोन तन्निमित्तेन च 
शोकेन प्रतिबद्धेति द्विविधो मोहस्तस्य निराकरणीयः । तत्रात्मनि खपकादापरमानन्दरूपे सर्वैस सारधमोऽसंसभिणि स्थूलसृकष्म- 
दारीरद्रयतत्कारणातिद्यख्योपाधिन्नरयाविवेकेन मिथ्याभूतसयापि संसारस्य सदयलात्मधर्मलादिभरतिभासरूप एकः सर्वप्राणिसा- 
धारण. ! अपरस्वु युद्धाख्ये खधमे हिंसादिशहुस्यनाधर्मलम्रतिभासरूपोऽजनसैवं करणादिदोषनिबन्धनोऽपाधारणः । एवसु- 
पायिन्रयनिवेकेन छद्धात्मखरूपबोधः प्रथमख निवर्तक. स्वैसाधारण , द्वितीयस्य दु र्दिसादिमत्त्वेऽपि युद्धख खधमैखेना- 
धर्मलाभावनोधोऽसाधारणः, लोकस तु कारणनिवृत्त्यैव निवृत्तेन प्रथक् साधनान्तरपेक्षेदयभिप्रेय कमेण भ्रमद्वयमनु- 
वदन् श्रीमगवानुवाच-अशोच्यान्दयोचितुमयोग्यानेव मीष्मदोणादीनात्मसहितांस्वं पण्डितोऽपि सन् अन्वरोचो- 

५ भाभ्मोस्कर्षदीपिका । 

द्योतयन्वंजयः भ्रज्ञाचश्चुषं धृतराष्ं संबोधयति भारतेति तदाश्वासाथं भारतान्वयेदयेवं संबोध्य भगवांस्तसुवाच्ेदेके ॥ १० ^ तदेवः- 
मदनः कथं मीष्ममहमिलादिना प्रदर्दिताभ्यां गवादिष्वदहमेतेषां ममैत इति भान्तिप्रलयययनिमित्तजेदाविच्छेदादिनिमित्ताभ्यां योक- 
मोहाभ्यां खतपएव क्षत्रधर्म युद्ध प्रहत्तोऽप्यभिभूतविवेकनिज्ञानस्तस्मादयुद्धादुपरराम, परधर्म च भिक्षारानादिकं कलु प्रवदते, तथाच 
स्वैभ्राणिनां शोकमोहाविष्टचेतसां खभावत एव खधर्मपरिद्यागः प्रतिषिद्धाश्नरयणं च खात् । खधमे अदृतानामपि तेषां कायिका- 

दिन्निविधं कसं फलभिसंधिपू्वैकमेव साहंकारं भवति तत्रैवसति धमौधर्मोपचयादिष्ठनिष्टजन्ममरणादिसंभाधिलक्षणः संसारो नोप- 
ाम्यव्यतो धर्मसंमूढचेतसं महति शोकसागरे निम खोकयुद्दिधीषैः संसारबीजभूतयो स्तयोश्चित्तद्युद्धिजनकनिष्कामकर्मणो कन्धा. 
तत्तवन्नानात्केवल्यदन्यतो निदृत्तिमपदयन् उपायोपेयभूतं निषठद्रयसुपदिदिश्ुरयनं निमित्तीङृय भगवान्वाष्देव आद--अदोच्या- 

६ श्ीधरीव्याख्या 1 

तद्विवेकप्रदशैनार्थ शरीमगवानुवाच~-जशोच्यानिति । चोकस्याविषयभूतानेव बन्धुस्त्नमन्वरोचः अनुसोचितवानसि "दृक्म खजनं कृष्ण 
७ अभिनवरुप्ाचार्यव्याख्या । 

ऽनेकपक्षेण युद्धान्निदृ्लो यत एवमाहसर शाधि मां त्वां प्रपन्चमिहि ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ अत उभयो्नाश्तानयोर्मण्यगः शरी मगवतानु* 
शिष्यते । भी भगवादुवाव । त्वं सातुभ्येणोपहत इति ! मालुष्यं मजुष्यभावः । अन्तकंसुखं स्वयमेते भविष्टा इति तव को बाधः । अक्नोच्यः 



० आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता। [अध्यायः २ 

१ भ्रीमच्छांकरभाभ्यम् । । 

दादिनिभित्तावात्मनः शोकमोहो भरददितो (कथं भीष्ममहं संस्ये' इन्यादिना । शोकमोहाभ्यां 
ह्यभिभूतविवेकविज्ञानः खतणएव स्षान्रधमं युद्धे भवृत्तोऽपि तस्माचुद्धादुपराम । परधर्म च भिन्ना- 
जीवनादिकं कतौ षवधते । तथाच सवैप्राणिनां शोकमोहादिदोपाविणष्रचेतसां स्यभाव्रन पच स्वध 
मंपरिव्यागः परतिषिद्धसेवा च स्यात् । स्वधमे प्रदृन्तानामपि तेषां वा्मनःकायादीनां प्रचृ्तिः फला- 
भिसन्धिपूर्विकेव सादंकारा च भवति । ततैव सति धमौध्मोपचयादिष्टानिप्र जन्म सुस्व दुःसं 
प्रातिलक्षणः संसायोऽनुपरतो भवतीद्यतः संसारबीजभूतौ रोक्रमोहयै तयोश्च स्वकर्ससंन्यासपूषे- 
कादात्म्ञानान्नान्यतो निचत्तिरिति । तदुपदिदिश्चुः सवैटोकानुप्रदा्थमञजनं निमित्तीहत्याद भगवान् 

२ सानन्द्भिरिष्याष्या । 

सोमद्राद्यः, संबन्धान्तरमन्तरेण ज्ञेहगोचरा गुद्पुप्रमशतयो मित्ररब्देनोच्यन्ते, उपकारनिरपेश्चसया स्बयमुपकारिण्णे 
हदथायुरागमाजो भगव्मुखाः सुहृदः, खजना ज्ञातयो दुर्योधनादयः, सेबन्धिनः श्वश्चरस्यालप्रशूनयो तुपु 
ज्नादयः, परंपरया पिचृपितामहादिष्वनुराग माजो राजानो वान्धवा्ेषु यथोक्तं प्रलयं निमित्तीकृख चः सेहो यश्चतरेः 
सह विच्छेदो यच्ेतेपासुपधाते पातकं या च रोकगहम स्व॑ तक्निभित्तं ययोरातमनः शोकमोश्योस्तावेदो संमारमीम,. 
भूतौ कथमि्यादिना दषितावित्यथः 1 कथं पुनरनयोः संसारवीजयोरने संभावनोपपद्यते, नहि प्रथितमहामदिश्नो 
विवेकविक्तानवतः सधर्म प्रवृत्तस्य तस्य शोकमोहावनधेत् संभाविनानित्यादाद्रय विवेकतिरस्कारेण तयोर्विहिता- 
करणम्रतिषिद्धाचरणकारणव्वादनथाधायकयोरम्ति तस्िन्संमावनेदयाह--दरोकमोहाभ्यामिति । भिक्षया जीवनं 
भाणधारणसादिशषब्ादशोषकर्मन्यासलक्षणं पारिब्राज्यमात्माभिध्यानमिलयादि गृह्यते । किंचागुने रदयमाना जामा 
संसारबीजं शोकमोहस्वादसदादिनिष्ठशोकमो दवदिवयुपरुब्धौ शोकमोहौ भलेकं पक्षीष्घत्याचुमातव्यमिन्यार--नथा- 
चेति । रोकमोहादीत्यादिश्चब्देन मिभ्याभिमानसेहगहौदयो गह्यन्ते सखभावतश्चित्तदोपसामभ्यादिन्यधः । भस्दा- 
दीनामपि सधम भचृत्तानां विषहिताकरणत्वाद्यभावान्न शोकादेः संसारबीजतेति ट््टान्नस्य साध्ययिगयतेनि सन- 
त्राह--स्व धर्मं हति । कायादीनामिलयादिशब्दादवशिष्टानीन्दियाण्यादीयन्ते । पत्दाभिमन्धिनिपयेऽमिन्यापः 
कवैस्वभोक्ुत्वाभिमानोऽदहंकारः । प्रागुक्त्रकारेण वामादिव्यापारे सति कि सिध्यति तत्राह--तन्नति । शुभकमानुष्- 
नेन धर्मोपचयादिष्टं देवादिजन्म ततः सुखप्रासिः, अमकमानुष्टानेनगधर्मोपचयादृनिष्टं निर्यगाद्धिजन्म ननो नुःग्- 
भाः, व्यामिश्रकसौनुष्ठानाहु भाभ्यां ध्माधमभ्यां मयुष्जन्म तनः सुबहु भवनः, एवमामक्छः समार; समनो 
चतत इव्यर्थः । सजैनस्यान्येपां च श्षोकमोहयोः संसारवबीजत्वसुपपादितसुपसंटरति--टन्यन हति । तद्धे पधमाप्या- 
यश्य दवितीयाध्यायेकवेशसहितस्यास्माक्ञानो्थनिवर्मनीयदोकमोदास्यसंसारमीजधद्नपरय दुरायिष्वा वष््यमाणमवू- 
भ्य सहेतुकसंसारनिवर्मकसम्यग्तानो पदेशे ताप्य ददयति-तयोश्चति । तथभत जा नम् उपदिदिश्रुरषद- 
टुमिच्छन् भगवानाहेति संबन्धः । सर्वखोकानुम्रहार्थ यथोक्त ज्ञानं भगवानुपदिदिक्षनीन्ययुन्मर्युनं प्रन्येवापदशा- 
दिव्याशङ्खवह--अञ्जुनमिति । नहि तस्यामचस्थाप्रामङ्खेनस्य भगवता यथरोन्ध्नानमुपदषटमिष्ट नु स्वधमं बृ्टा- 
नाहुचिञ्द्युत्तरकारुमिवयभिप्रयोक्त निमित्तीकदयति । स्वकर्मसंन्यासपू्वकादरात्मज्ञाना दुय कवन्यानवम्यध्राति 

२ नीरकण्टव्यार्या ( चनुधरी )। 
“जीवापेतं वाब किकेदं भ्रियते न जीवो भ्रियते इति छतेददाचुपाधिनारेऽयाकायवन्नायगदिननेम अधोमनीयान् 

* मनुसदेनीन्यार्मा | 
५नृशोनितवानसि । ते म्रियन्ते मन्निमित्तमहं नविनामतः कि करियानि गव्यदु्वान्निदवमर्भक्त ` 118. 
दिना । तथाचाशोच्ये रोच्य्रम पश्रादिनाघरारणस्तवालन्तप्ठिनम्यानुचिन इवधं । तर "स [` 1 मन्निः ताहि ५ मद्वचनेनाजुचितमिदमाचरितं मयेति विमं अप्तऽपि लं खगं प्रनोऽपि नन मनाला -पाद्रपरनन कृतवति {स्न दव 

५ भाष्योरफर्षदी पिका । 
नित्यादिना । एतेन त॑त्राजुनस द्विविधो मोरो निराकरणीय । तत्रात्मन्युमाधित्रयाध त मिन [व स्यान मनस्य गय. लात्मधर्मबादिप्रतिभासषूप सर्वश्राणिसाधारण एकः, अपरस्तु सखधर्मऽथर्मल्यमरतिनागन्पीऽ तनस {सर सत प्रयत् भर । म्व. 

६ भीधसैष्याख्या । 
युधुत्डं सञुपितम्ः दल्यादिना तत्र (कुनस्तवा कमनिद विषमे समुपन्थिनम्" त्यादिना मना पृ प्रजाप । ५१३. 

७ अभिनवगुकान्ार्यय्यारा । 
निति । शोचितुमशक्यं कलेवरं सदा नश्वरत्वान्, अद्योचनाह चार्मान दोयमि ¦ न दिनार, मातः अगमाय जीकन्डा शस्यो. 



नीशकण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योककर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ४१ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् 1 

वाखदेवः--अशोच्यानिव्यादि। तज केचिदाडः, सवैकमसं न्या सपू्ैकादात्मन्ञाननिष्टामाजादेव केवला. 
त्कैचल्यं न घाप्यत एव किं तद्यश्रिहोजादिभरौतस्रातेकर्मसदि ताजज्ञानात्कैवल्यपरा्िरिति सवौ गीतासु 
निथ्ितोऽ्थं इति । ज्ञापकं चाडुरस्यार्थेस्य “अथ चेत्वमिमं घस्य सन्नाम न करिष्यसि", (कमेण्येवा- 
विकारस्ते", (कुर कर्मैव तस्मास्वम्' इत्यादिः । हिंसादियुक्तत्वादैदिकं क्माघमीयेतीयमप्यान्ञङ्का न 
कायौ, कथं क्षात्रं कर्मं युद्धलक्षणं गुदश्नातृषु्रादिषहिंलाछक्षणमल्यन्तक्करतरमपि खधरमे इति छङत्वा 
नाधमोय, तदकरणे च "ततः खघ कीतिं च हित्वा पापमवाष्स्यसिः इति ब्रुवता यावजीवादिश्चुत्ति- 
चोदितानां खकर्मणां पश्वादिषहिंसाङक्षणानां च कर्मणां प्रागेव नाघर्मत्वमिति इुनिधितमुक्त 
भवतीति । तदसत, ज्ञानकर्मनिष्ठयोर्विंभागवचनाद्दधिद्धयाश्चरययोर्योच्यानित्यादिना भगवता 

२ आनन्द्भिरिन्याख्या । 

रिति गीतशाखा्थः खाभिप्रेतो व्याख्यातः । संप्रति बत्तिकृतामभिमरेतं निरसितुसनुवदति-- द्रति । निधौरितः 
शाखाः सतिसक्तम्या पराश्टश्यते । तेषासुक्तिमेव विवृण्वन्नादौ सेष्धान्तिकमभ्युपगसं भलयादिशति-सवैकमति । 
वैदिकेन कर्मणा समुचय ॒व्युदसितं मात्रपदम् । स्मार्तेन कर्मणा समुचयं निरसितुमचधारणम् । भभ्याससंबन्धं 
धुनीते- केवलादिति । नेवेलेवकारः संबध्यते 1 केन तर्हिं प्रकारेण ज्लानं केवल्यप्रासिकारणमिलाशङ्याह-- 
दि तर्हीति । किं तन्न भरमापकमिल्याशङ्कयेदसेव शखमिलयाह-इति स्वाखिति । यथा प्रयाजाजुयाजाघयुपङृतमेव 
दर्शपौणमासादि सरगसाधनं तथा श्रैौतस्मावकर्मोपङ्तमेव बह्य्ञानं कैवल्यं साधयति । विमतं सेतिकर्तैव्यताकमेवं 
सखफरुसाधकं करणत्वादैपौणमासादिवत् । तदेर्वं॑ज्ञानक्मससुच्चयपरं शदखमिलयर्थः । इतिपदमाहुरिलयनेन पूर्वेण 

संबध्यते । पोवीपर्यपयीलोचनायां शाद्लश्य समुच्चयपरत्वं न निधौरितमियशङ्खयाह--क्ञापकं चेति । न केवलं श्तानं 

मुक्तिहेतरपितु सडुच्ितमिलयस्याथैस्य स्वधमौननुष्टाने पापभ्रासषिवचनसामध्येरक्षण लिङ्ग गमकमियथः । शशादस्य 
सञच्चयपरस्वे रिङ्गवद्वाक्यमपि प्रमाणमिलयाह--कर्मण्येवेति 1 तत्रैव वक्यान्तरसुदाहरति--कर कमेति । ननु 
ध्न हिस्यास्खवौ भूतानि" इत्यादिना प्रतिषिधल्वेन हिंसादेरनथदेतुस्वावगसात्तदुपेतं वेदिकं क्मीधमौयेति नानुष्टातुं 

शक्यते, तथाच तस्य मोक्षे ज्ञानेन ससुच्चयो न सिथ्यतीति सांस्यमतमाशङ्खय परिहरति-हिंसादीति । आदि- 
शब्दादुच्छिषटभक्षणं गदते । यथोक्तशङ्का न ॒कतेव्येलयन्नाकाङ्कगपूकं हेठमाह--कथसित्यादिना । सखवशब्देन 

क्षत्रियो विवक्ष्यते । युद्धाकरणे क्षत्रियस्य प्रयवायश्रवणात्तस्य तं भ्रति नित्यत्वेनावर्यकतेष्यस्वभ्रतीतेयवोदिरहिसायुक्त- 
मतिक्रूरमपि कर्म नाधमोयेति हेस्वन्तरमाह-तदकरणे चेति । अवचायौदि्हिंसायुक्तमतिक्ूरमपि युद्धं नाधमोयेति 

ब्रुवता भगवता श्रौतानां हिंखादियुक्तानामपि कर्मणां दूरतो नाधमेष्वमिति स्पष्टमुपदिषटं भवति सामान्या 

व्यथैहिंसानिषेधार्थत्वास्करतुविषये चोदितर्हिंसायास्तदविषयस्वा्छुतो वैदिककमोनुषानालुपपत्तिरिवयथेः । ानकममेसमु- 

चयात्कैवस्यसिद्धिरिप्युपसंहठैमितिशब्दः । यत्तावद्रह्यक्ताने सेतिकरेच्यताकं  स्फरुसाधकं कारणस्वादिलयनुमानं 

तदषयति--तदसदिति 1 नहि छक्तिकादिक्ञानमन्ताननिद्त्ती स्वफरे सहकारि किंचिदपेक्षते, तथाच व्यमि चाराद्- 

सारकं करणत्वमिल्यथैः । यत्त॒ गीताश्षाखे समुच्यस्यैव प्रतिपाद्यतेति प्रतित्तातं तदपि तिभागवचननिरुढमियाह-- 

्ञानेति । सांख्यडुद्धियोगडुदधिशचेति इद्धिद्धयै तत्र सांख्यु्याश्रयां ज्ञाननिष्ठां व्याख्यातुं सांख्यरब्दाथमाह-- 
अदोच्यानिदयादिनेति 1 (अश्चोच्यानिलादि सधर्ममपि वचाचेक्ष्यः इयेतदन्तं वाक्यं याचद्धविष्यति तावता 

३ नीरुकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी > । 

मीष्मादीनन्वशषोचः कथमेते गुरो मया हन्तव्याः; कथं वा तेरविनाहं जीविष्यामीति शोकै कृतवानसि । एव 

मूढोऽपि त्वै प्रज्ञावादान्. प्रज्ञावतां देहादन्यमात्मानं जानां वादान् शब्दान् (नरके नियतं वासः; तन्ति 

परितसे येषाम् इत्यादीन् भाषसे प्रं नठु प्र्ाबानसि । तत हेतः--गतासूनिति । गतासून्. गतप्राणान्देहा- 
थ मधुसूदनीभ्यार्या । 

कथं भीष्ममहं संख्ये इत्यादीन्भाषसे वदसि नतु जया तूस्णीभवसि । अतपरं किमलुचितमसतीति , सुचयिलुं चकारः । 

तथाचाथमे धमैलभरान्ति्भमे चाधमलघ्रान्तिरसाधारणी तवातिपण्डितस्य नोचितेति भावः । अज्ञाव्ता पण्डितानां वादा- 
न्भाषसे परं नतु बुध्यस इति वा भाषणापिश्षयाडुशोचनखय प्राक्षार्लादतीतलनिवेशः 1 भाषणस्य तु तदुत्तरकालतेना- 

व्यवदितलाद्वेमानलनिदशः । छन्दसेन तिइल्यखयेनाजुसोचसीति वतमानं व्याख्येयम् । नयु बन्धुिच्छेदे रोको नाु- 
चितः बसिष्ठदिभिरमहाभगेरपि कतलादिव्यारक्याद--गताखनिरिं । ये पण्डिताः विचारजन्यात्मत्वज्ञानवन्तसे गत- 

७ अभिनवगृष्ताचायंड्याख्या ) 

त्ति । तथाहि । आत्मा हामी । नानाद्सरीरेड संचरतः कास्य श्रोच्यता । नच देहान्तरसंचारपव शोचता । एदि यौबनादाष्- 

भन्गार् १ 



९२ जआनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच््छाकरमष्ययुता-श्रीमद्भगवद्वीता । [ अध्यायः २ 

१ श्रीमच्छांकरभाव्यम् । 

यावत् 'खधर्ममपि चाचे्ष्य' इव्येतदन्तेन अन्येन यत्परमाथोततखनिरूपणं छतं तत्सा ख्यं तदि- 
षया घुद्धिसत्पनो जन्मादि षड्धिक्रियाभावाद्कतौत्मेति भकर्णार्थनिरूपणाद्यया जायते सा सांदय- 
वद्धिः, खा येषां क्ञानिनामुच्चिता भवति ते सांख्याः, पतस्या बुद्धजन्मनः प्रागात्मनो देदादिव्यति. 
रिक्तत्वकतेत्वभोक्खत्वाद्यपेश्चो धमो घम विवेकपृ्वैको मोक्षसाधनायुष्ठाननिरूपणलक्चषणो योगः, तदि- 
षया बुद्धि्यीगवुद्धिः, सा येषां कर्मिणासुचिता भवति ते योगिनः । तथाच भगवता विभक्ते ढे 
बुद्धी निर्दिष्टे “पपा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्टणुः इति । तयोश्च सांख्यवुद्धयाश्नयां 
ज्ञानयोगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति "पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता" इति, तथाच योगवुद्खया्नयां 
कर्मयोगेन निष्ठां विभक्तां च वक्ष्यति "कर्मयोगेन योगिनाम्? इति, प्वं सांख्यवुदधि योगबुद्धिं चायिलय 
दधे निष्ठे विभक्ते भगवतेवोक्ते ज्ञानकर्मणोः करतैत्वाकरैन्वेकत्वनेकत्वबुद्धयाश्न ययोरेकपुरुषाधरयत्वासं- 
भवं पयता । यथेतद्धिभागवचनं तथेव दितं चातपथीये ब्राह्मणे "प्तमेव प्रनाजिनो लोकमिच्छन्तो 
ब्राह्मणाः प्रबजन्ति' इति सर्वकर्मसंन्यासं विधाय तच्छेषेण “कि परजया करिष्यामो येषां नोऽय- 
मात्मायं लोकः" इति । तन्नैव च श्राग् दारपरि्रहास्पुरष आत्मा पार्तो घर्मजिक्षासोत्तस्काङ लोक 

* अननन्द एग्एर्न्चाखू्न्रा 1 

अन्येन यर्परमार्थेभूतमात्मतर्वं भगवता निरूपितं तद्यथा सम्यक्ख्यायते अकारयते सः वैदिको सम्यग्बुद्धिः संख्या 
तया प्रकाडयत्वेन संबन्धि परछ्तं तत्वं सांख्यमिलथैः । सांख्यक्नब्दार्थमुक्त्वा तसरशारिकां बुद्धि तद्वतश्च सांख्या- 
श्व्याकरोति- तद्विषयेति । वदिषया उद्धिः सांस्यञुद्धिरिति संबन्धः । तामेष प्रकटयति-आत्मन इति । "न 
जायते न्नियते वाः इलयादिभ्रकरणाथैनिरूपणद्वारेणास्मनः षङ्ावविक्रिया संभवात्द्ुटस्थोऽसाविति या बुद्धि रत्प्यते 
सा सांख्यबुद्धिः तद्पराः संन्यासिनः सांख्या इत्यथैः । संप्रति योगबुद्याश्चयां कर्मनिशं व्याख्यतुकामो योगक्ष- 
ब्दाथैमाह--पतस्या इति । यथोक्तजुद्यस्पक्तै निरोधादेवानुष्ठानायोगात्तस्यासक्निवतैकत्वात्पर्वमेव तदुष्पत्तेरास्मनो 
देदादिष्यतिरि्तव्वाद्पेक्षया धर्माधर्म निष्टप्य तेनेश्वराराधनसूपेण कर्मणा पुरषे मोश्चाय युज्यते योग्यः संपद्यते 
तेन मोक्षसिद्धये परंपरया साधनी भूतम्रागुक्तथमौनुष्टानात्मकफो योग इत्यथः । अथ योगबुद्धिं विभजन्योगिनो विभ- 
जे--तदिषयेति 1 उक्ते उद्धिद्रये भगवतोऽभिमति द्दौयति- तथाचेति । सांस्यबुद्याभया ज्षाननिष्टेलेतदपि 
भगवतोऽभिमवमिलयह- तयोश्चेति । ज्ञानमेव योगो ज्ानयोगस्तेन हि बरह्मणा युज्यते ताद्स्म्यमापदयते तेन संम्या- 
सिनां निष्ठा निश्चयेन स्थितिस्तास्पर्येण परिसमा्िस्तां कर्म निष्ठातो व्यतिरिक्त निष्ठोर्मभ्ये निष्कुष्य भगवान्वक्ष्यतीति 
योजना । "लोकेऽस्मिन्द्रिनिधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् दलेतद्राक्यसुक्ताथविषयमथेतो- 
ऽजुवदति--पुरेति । योगबुच्याश्रया क्मेनिषठेयन्नापि भगवदुमतिमादद्चयति- तथाचेति । कमैव योगः कर्मयो- 
गस्तेन हि इुद्धिद्ुद्धिद्वारा मोक्षहेवत्तपनाय पुमान्युज्यते तेन निष्ठां कर्मणां क्षाननिष्ठातो विरुक्षणां कर्मयोगेनेलयादिना 
वक्ष्यति भगवानिति योजना । निष्ठाद्वयं इुद्धिद्धयाश्चयं भगवता तिभज्योक्तमुपसंहरति--पव मिति । कया पुनरनुप- 
पत्या भगवता निष्ठाद्वयं विभज्योक्तमिलयाशङ्खयाह--ज्ञानकर्मणोरिति । क्म हि कवृस्वायनेकव्वुच्याभयं, ज्ञानं 
युनरकवीतवेकत्वडुच्याश्र्ये, तहु भयमित्थं विरूढसाघनसाध्यत्वाक्नेकावस्थसेव पुरषस्य संभवति, अतो युक्तमेव तयोविंभाग- 
वचनमिलथैः । भगवदुक्तवि भागवचनस्य मूरुत्वेन शतिसुदहरति-यथेति । तन्न क्ञाननिष्ठाविष्यं वाक्यं पठति-~ 
एतमेवेति । प्रक्ृवमत्मानं निल्यविक्षपिसव भावं वेदितुमिच्छन्तच्चिविधेऽपि कर्मफञे वैवृष्प्य भाजः सर्वाणि कमौणि 
परित्यज्य श्ञाननिष्ठा भवन्तीति पञ्चमरूकारस्वीकारेण संन्यासविधिं विवक्षित्वा तसैव विधेः रोषेणा्थैवादेन किः भरज- 
येद्यादिना सोक्षपरं ज्ञानयुक्तमिलय्थः । ननु फरूमावारप्रजाक्तेपो नोपपद्यते पुत्रेणेतल्धोकजयस्य बाक्यान्तरसिद्धत्वा- 
दिस्याशाङ्खय विदुषां प्रजासध्यमनुष्यरोकस्यात्मव्यतिरेकेणाभावादास्मनश्चासाध्यत्वादषेपो युक्तिमानिति विवक्षि 
व्वाह~--येषायि तति । इति क्षानं दक्वितमिति रोषः । तस्मिन्नेव बह्यणे कर्मनिष्ठानिषयं वाक्यं दृ्चयति-- तन्नेति । 

& नी टकण्डव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

्ानुशोचयन्ति प्रत्युत निदरन्त्येव । एतेन प्राण एवेषटो नतु देहः । तथाच श्रुतिः ्राणो ह पिता प्राणो माता 
४ भभुसुदनीव्याश्या । 

श्राणानगतप्राणांश्च बन्धुखेन कत्पितान्देहाच्नायुरोचन्ति । एते खता. सर्वोपकरणपरियागेन गताः किं कुर्वन्ति क्र तिष्टन्ति 
एते च जीवन्तो बन्धुविच्छेदेन कर्थं जीविष्यन्तीति न व्यामुद्यन्ति । समाधिसमये तत्मतिभासाभावात्, व्युत्थानसमये 
तत्मविभासेऽपि गृषालेन निश्वयात्. । नहिं रचुत्वसाक्षात्कारेण सपंभरमेऽपचीते तक्निमित्तभयकस्पादि संभवति, नवा 



तीरकण्ठी-मधुसृदनी-माप्योक्कपंदीपिका-घ्रीधरी-जभिनवगुप्तव्यास्या । ४३ 

१ श्रीमच्छांकरभाप्यभ । 

अथसाधनं पुर, द्विप्रकारं च वित्त मावुपं देवं च, तत्र मादपं वित्ते कर्मरूपं पिदरोक्प्राधि- 
साधन, विद्यां च दैवं वित्तं देवलोक्रप्राप्िसाघनं, "सोऽकामयत दतयचिद्याकामवत एव सवोणि 
कर्माणि श्रोतादीनि दक्षिनानि, तेभ्यो उत्थाय प्रव्रजन्ति" इति व्युत्थानमान्मानमेव राकमि- 
खतो ऽकामस्य विहितम् । तदेनद्धिभागवचनमनुपपन्ने स्यात् यदि श्रोतकर्मक्ञानयोः समुचयोऽभिपरेतः 
स्याद्धगवतः । नचाज्ञुनस्य प्रश्न उपपन्नो मवति "ज्यायसी चेत्कर्मणस्तः इत्यादिः, एकपुरुपादुदेयत्वासं- 
भवं बुद्धिकर्मणोर्भगवता पृवैमयुक्तं कथमङ्ुनो ऽश्रुनं बुद्धेश्च कर्मणो उथायस्त्वं मगवल्यभ्यारोपयेन्खरषेव 
ज्यायसी चे्कर्मणस्त मता चुद्धिरिति, किच यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां सषुचय उक्तः स्यात् अज्ञुनस्या- 
पिस उक्त पवेति "यच्छुय णतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, इति कथमुभयोषरूपदेरे सत्यन्यतरविषय 
पव पश्चः स्यात् , नहि पित्तप्रश्चमाधिनोे वेयेन मधुरं शीतलं च भोक्तव्यमित्युपदिष्टे तयोरन्यतरः 
त्पित्तप्रह्मनक्रारणं बृहीति प्रश्रो भवति । अधाङ्जुनस्य भगवदुक्तचचनार्थं विवेकानवधारणनिमित्तः 
प्रश्नः करष्येत, तथापि भगवता प्रश्नानुरूपं पतिवचनं देयं, मया बुद्धिकर्मणोः समुच्चय उक्त" ~मर्थ- 

२ आसम्दगिरिनव्यास्या । 

पराह्तर्वमतष्यदेरतिस्वैनारत्वं, स च प्ह्मचारी सन्गुरसमीपे थथाविधि बेदमधीयार्थक्तानाथ धर्मनिन्ञासां कृष्वा तहु. 

तरकार स्मोकश्रयप्राक्िसाधनं पुत्रादिन्रयं “सोऽक्रामयन जाया मे सयात् हयादिना कामितवानिति श्रुतमिसय्थः । नितं 

विभजते--दि प्रकारमिति । तदेव प्रकारदरूप्यमाह--मायरुपमि ति । मासुपं वित्तं व्याच््े-कर्मरूपमिति । 
सस्य फरुप्यवसायिस्वमाह---पितृलोकेति । दैवे धितं विमजते--चिद्यां चेति । तस्यापि फरूनिष्टत्वमाह-- 
देवेसि । कर्म॑निष्ाविप्रयस्येनोदाहतश्चुनेखास्पयैमाह---भवि दयति । अक्षस्य कामनाचिरिषटस्येव कर्माणि “सोऽकामयत 
त्यादिना दक्षितानीयधैः । क्ञाननिष्टाषिपयस्वेन द्षितश्चतेरपि ताष्पर्य दशेयति--तेभ्य इति । कर्म॑सु विरक्तस्यैव 

संस्यासपूर्विका क्ाननिष्ठा पागुदाहतश्चुला दरदिनेलयशैः । अनस्परमेदेन क्षनकर्मेणोभिन्नधिकारस्वस्य श्ुतत्वात्तन्मूरेन 

भगवतो विभागवण्वनेन शाखस्य सश्युचयपर नं प्रतिज्ञातमयवाधिनमिनि साधितम्, किच समुच्चयो कज्लानल्य श्रतेन 

स्पार्देन चा कर्मणा विवक्ष्यते, यदव प्रथममत्राद--तदेतदिति । सयुचयेऽभिप्रेते प्रश्राजुपपति दोपान्तरमाह~--न- 

चेति नामेवानुपपात्त प्रकटयति--पकपुरुषेति । यदि सञ्चरः साचर्थो भगवता विवक्षितस्तदा जानकर्मणोरेकेन 
धुरषेणानुयस्वमेय तेनोक्हमश्रैनेन च शुनं तत् कथं तदसंभवमनुन्तमश्वनं च मिथ्यैव श्रोता भगव्रलारोपयेत् । नेच 

तदुारोपादने किमिति सं कर्मण्येवानिक्रुरे युद्धलक्षणं नियोजयसीति ब्रक्नोऽवकंर्पते । तथाच पक्नालो चेनया दष्टभ 

वक्श्रोः शान्नापतया ससुश्वयोऽभिप्रेनो न भवनीति प्रतिभानीयधैः । किंच सञुच्यपक्ते कमापेक्षया बुद्धेज्यायस्सवं 

भगवता पूषमटुशमङनेन चाश्वुतं कथमय तसिज्नारोपयितुमर्हेति ततश्वानुवादवचनं श्रोचुरयुचितमिव्यह--युद्धे- 

प्रेति । इतश्च समुदः शषास्य्थी न संभवद्यन्यथा पश्चमादराव जनस्य पश्नालुपपत्तरियाह--कि्चेति । नु स्वा" 

न्पल्युकतेऽपि सञुश्वयेना तनं भ्नयुकतोऽसािति तदीयप्रश्नोपपत्तिरिव्याशद््ाह--यदीति । पतयो; क्मेतस्यागयरोरिति 

यावत् \ ममु कसापिक्षया कमेत्यागपू्ेकस्य स्वानख प्राधान्याततसय प्रेयस्त्वात्तदविषयप्रश्नोपपत्तिरिति वचे्ेदयाद--नदीति। 

तयेव सुष्वये धुरयाथसाधने भगवना दरभिते सद्यन्यतरगोचरो न प्रश्रो भवतीति शेपः । सञ्चये भगवतो क्तेऽपि 

सदक्षानादुजनस्य अक्नोपपस्सिरिति शङ्कते--अथेति । अश्ताननिमितते ्रश्रमङ्गीहृयापि प्रता चे--तश्वा पीति । भगवतो 

आन्दयभावेन पूर्वापरालुसम्धानसंभवादिष्यथः । अभावुखूपस्वमेव प्रतिवचनस्य प्रकयतति--मयेति । व्यावसंम॑शमा- 
३ नीख्कण्टव्यासन्या ( चहुधरी ) । 

प्राण आचार्यः इत्यादिः । अतएव संप्राणानेतान् अवगणयन्तं नरं पिवादिदहन्ता त्वमसि धिक्त्वामिति वदन्ति 

उतकरान्तपाणान् दष्टन्तमपि चैयं॑वदन्तीति लोकवेद्रसिद्धिः । तम्मात. आन्मा वेहादन्यः चेतनत्वात्. व्यतिरेकेण 
% मभुसृदनीव्यर्व्या ॥ 

पितोपरतेन्ियम्य कदाचिदधद तिक्तनाप्रतिमयैऽपि तिक्तार्थिलया तत्न ग्रद्रतिः संभवति मधुरलनिश्चयसख बलवत्त्वात्, 

एवमात्मखरूपाकशनमिबन्धनलाच्छोच्य्मः्थ तल्मवसपन्ञानेन तदश्चनेश्यनानति = नन्कार्थमूत" गोच्यभ्रमः कथमवतिषरतेति 
५ भाप्योत्कपदीपिका) 

प्राणिसाधारणयो्मोटयोषकः उप॑दयमानलान् । तथाच स्प्राणिनामिति नाः यकारैमधवोक्तलात्. अनं निपित्तीकरय लोकार्थमेव 

भगवतोपदेशः छत हति भाप्यङ् द्धिः खेन च स्थापिनल्यात्, अशुद्धान्तःकरणानां ठु योगनिशेक्तान्तःकरण्दिद्रार ज्ञानभूमिकारो- 

णार्थ “धम्यादि युकाष्डयोऽन्यनतियमस्य न विदत" दद्यादिनेति लोक्रऽस्मिभिति श्योकस्थसतयन्धाविसेधव्िति दिक्! अद्योच्यान्शो- 

कानान्सद्ूतलात्परमा्थसूयेण निल रोचितयानसि मावा उुद्धिमतां वादान् "किं नो रञ्येन^ "कथं मीप्ममहम्'यावीनि 



9 आनन्दगिरिव्यास्थासंवलित-धीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । { ध्यायः २ 

१ ओमच्छांकरभाप्यम् 1 

मिस्थं त्वं आान्तोऽसीति, नत पुनः प्रतिवचनमनवरूपं, पृण्ादन्यदेव दवे निष्ठे मया पुरा परोक्तं दति वन् 
युक्तम् । नापि स्मातंनैव कर्मणा बुद्धेः ससुश्चयेऽभिय्रते विभागवचनादि सर्वमुपपन्नम्, किच क्षत्नियर 
युद्धं स्मा कर्म खधर्समिति जानतः "तक्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि" इल्युपाकर्मोऽनुयपश्नः 
तश्साक्चीताद्ाख हषन्मात्रेणापि धतेन सातेन वा क्मेणात्मक्ञानस्य समुश्यो न केनचिह शयितुं श 
कयः 1 यस्य त्वज्ञानाद्रा गादिदोषतो वा कर्मणि भ्रचुत्तस्य यज्ञन दानेन तपसा वा विशुद्धनस्वस्य कषान 
सुत्पन्ने परमार्थतस्वविषयसेकमेतेदं सर्व ब्रह्माकते चेति, तस्य कर्मणि कर्मभरयोजने च निश्रसऽ 
रोकसंग्रहा्ं यलपूर्वं यथा प्रचृत्तिस्तथेव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत्पच्तिरूपं ख्यते न तत्कर्म येन युद 
समुच्चयः स्यात्, यथा भगवतो वासुदेवस्य श्चाच्रकर्मं चेश्ितन ज्ञानेन समुश्चीयतेपुदपा्धसिडखमे तद्ध 
्त्फखाभिखन्ध्यदहंकाराभावस्य तुद्यत्वाद्धिदुपः । तवचित्तु नाहं करोमीति मन्यने नन तत्फन्यमनिस 
न्यत्ते, यथाच खगीदिकामार्थिनोऽधिदोजादिकामलाधनाचुष्टानायाहितञ्चेः काम्य प्ाञ्चि्ोत्रातर 
भ्रुत्तस्य सामिरृतते विनष्टेऽपि कामे तदेवाच्चिहोघा्दुति्तोऽपि न तच्काम्यम्चिरो्रादि भवति 
तथाच दद्चेयति भगवान् छ वन्नपि न करोति न छिप्यते" इति तत्र तत्न । यश्च पूर्वः पूर्वर र्त 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

द्दौयत्ति-नत्विति । प्रतिवचनस्य प्रक्ष'ननुरूपत्वमेच स्प्टयति--पृष्रा दिति । भरौतेन कमणा सयुश्वयो क्षानस्येनि प 
भ्रतिक्षिष्य पश्चान्तरं परतिक्चिपति- नापीति । श्चतिस्थलोक्तीनकर्मणोर्चमागवचनमादिश्चब्दगहीतं बुद्धस्यायरण्यं पदर 
मादौ प्रश्नो भगवस्परतिवचनं सर्वमिदं भरौतेनेव स्मार्तेनापि कर्मणा बुद्धेः सुचये बिरुदं स्याद्रि्यभेः । दिनीयः 
श्चासंभवे हेत्वन्तरमाह-किंेति । सञुचयपक्चे भ्षप्रतिवचनयोरसंभवन्नेदं गीतान्नाखं तन्परमित्युपमटरनि -- तस्स 

दिति । वि्ुद्धबह्यास्मज्तानं सरफरूसिद्धौ न सहकारिसपेक्चषमन्ञाननिवृत्तिफरन्वाद न्वादितस्वश्षानयेन् , अथवा अन्ध 
सहायानपेश्चेण ज्वानेन निवल्यैते अक्ञानात्मकत्वाद्रल्लसपदिवदिति भावः । नु (कयौदिद्रम्तथासक्तन्िकरीपुर्या कसे भदे 
हति वक्ष्यमाणत्वात् कथं गीताशाखे समुचयो नासि तन्राह--यस्य त्विति ! चोदनासूत्राचुलारेण चिधिगाध्नुष्टस 
कर्मणो धमेव्वाद्यापारसान्नरसखय तथास्वाभावात्तस्वविदश्च व्णाश्रमाभिमानद्यन्यस्याधिकारप्रतिपरयर नावाद्यागद्रकन) 
नामविद्याङेशतो जायमानानां कमी भासत्वात् कर्वादिद्रानिलयादि वक्व न समुष्वयप्रापकमिति भावः । वा द्दशः, व्रि 

यस्तु निविदिषाचाक्यख्थसाधनान्तर सं्रहाथः । सांसारिकं क्तानं व्यावर्तयनि-प्ररमार्थति । तदद्ानिसयनि--पवः 
मिति । प्रदत्तिरूपमिति रूपमरहणमाभासस्वप्रददौनार्थं कमीभाससयु्चयस्तु यारच्छिकस्यान्र मोक्षं फलययनीनि शेषः 
किंच हानिनो यागादिप्रवरत्तिन त्तानेन तत्फलेन सञ्चीयते फराभिसन्धिविकलप्रवृतित्वागहारविषुर्रयूसिन्यादा भग 
वत््द़ृत्तिवदियाह-यथेति । देतढयखासिद्धिमाहङ्य परिहरति--तच्यविदिति । दरम्थं बह्मवफमिनि सम्यानं 
विद्वान् प्रबत्ति तरफरं वा नैव स्वगतत्वेन परयति रूपादिवद् द्यस्य दर टुधर्मैरवायोगान् किन् कार्यकरणसमधानगनस्येनैः 

भ्ष्यादि प्रतिपद्यते, ततस्तस्वनिदो व्याख्यानभिश्चारनादाबहंकारस्य तृष्याद्विफल्वयभिमन्पेश्वाभासपन्वाम्नानि.् हेद् 
यमिदयथेः । नच ज्ञानोदयास्पागवस्थायामिवोत्तरकारेऽपि प्रतिनियतपरवरप्यादिदर्मनास्न स्यद्ानिषठदकूष्यामुशाभान 
त्वमिति तत्राह-~-यथाचेति । सखगादिरेव काम्यमानतवात्कामस्तदुधिनः स्वगादिकामस्यासमिोश्रादरपेिनस्वग) तर 
साधनस्यानुष्ठाना्थमञिमाधाय व्यवस्थितस्य तस्पिश्नेव काम्ये कर्मणि अवृ्तस्यार्धक्ने नापि हुन कामे विनर तय 
वाभिहोन्नादि निर्वेतेयतो न तत् कास्यं मवति निखकाम्यविभागस्य म्बाभाविकस्वाभावान् कामोपवम्धानुपवन्पधटेम 
स्वात्; तथा विदुषोऽपि विध्यधिकाराभावाध्ागादिप्रदर्तीनां कमौभासतेलयधंः । विद्रस्पकृनीनां कर्माभामल्यमिन्यष 
भगववयुमतियुपन्यस्यति-- तथाचेति । ननु बिद्धद्यापारेऽपि कमेदब्दरधरयोगदर्दनान्. त्यापारग्य समभागश्वानु 
पपत्तेः सञुच्यलिद्धिरिति तत्राद--यश्चेति । ज्ञानकर्मणोः ससुश्विलेव संसिदधिहनुष्वे पनिप्न कुन। विभन्याभजानरमिि 

३ नीखकण्टष्यष््या ( अनुधरीः) । 

धटबत् । देयो न चेतनः दक्यत्वात् घटवत् । यदि देहशतनः म्बात् पतेति त जनयसुपदन्येत, नभा 
४ मभुमूदनीय्यास्या । 

भावः ॥ वसिष्ठादीनां प्रारन्धकमैभावव्यात्तथा तथालुकरणं न ॒सिष्टाचारनयान्यपामयुधरकगामापदथा, गुनु 
५ आप्योत्कयद्पिद्या। 

वचनानि च भाषसे तदेतुभयसुन्मत्तचटितमिदखयभियायः यन पण्डिता आन्मन्ञाः सनामस्मःरनगन। तनम्. नन्नुधायान् 
६ श्रीपरीन्यार्या । 

तानां वादान् सब्दान् (कथ नीप्पमष्् संख्यः रल्यादीम्येवन मामे नयु पण्टितीरत्ि । सां + रमु ्रादन्मिनपूनन त्यम जवन 



नीरुकण्ठी-मधुसूढनी-माप्योक्कपेदीपिका-धीधरी-जमिनवगुपर्व्यास्यायुता । ७५ 

श्रीमच्यकरभाम्यस । 

"कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इति तन्तु परविभज्य विज्ञेयम्, तत्कथम्, यवि ताघत्पूचं 
जनकादयस्तच्विदोऽपि परत्त्तकर्माणः स्युस्ते ोकसंग्रहार्थं श्शुणा शुणेषु वतेन्तेः इति ज्ञानेनैव 
संसिद्धिमास्थिताः, कर्मसंन्यासे प्राप्तेऽपि कर्मणा सहैव संसिद्धिमास्थिता न कर्मसंन्यासं ऊतवन्त 
इत्येषोऽर्थः । अथ न ते तस्वविषद् ईैश्वरसमर्पितेन कमणा साधनभूतेन संसिद्धि सत्वघ्ुद्धि ज्ञानो 
त्पत्तिखक्षणां वा संसिद्धिमास्थिता जनकादय इति व्याख्येयम् । एनमेवार्थं वक्ष्यति भगवार्सत्व- 
श्ये कमं कुवेन्तीति, “खकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्ध विन्दति मानवः" इत्युक्त्वा सिद्धि पाप्तस्य च 
पुनक्षाननिष्ठां वक्ष्यति “सिद्धि धाघ्तो यथा बह्यः इत्यादिना । तस्माद्धीताख केवलादेव त्वज्ञानान्मो- 
क्षप्राक्तिः न कर्मससुद्छितादिति निधितोऽ्थः । यथा चायमर्थस्तथा प्रकरणशो विभज्य 
त्न तत्न द्कशषयिष्यामः 1 तत्रैवं धर्मसंमूदचेतसो महति शोकसागरे निभञ्चस्याञ्जनस्यान्यत्रा- 
त्मक्षानादुद्धरणमपदयन् भगवान्वाञ्देवस्ततोऽजेनयदिधारयिपरसत्मल्लानायावतास्यन्नाह--अरो. 

२ आनन्द्गिरिव्या््या 1 

एरछति-- तत्कथमिति । नच्र किं जनकादयोऽपि तच्वबिदः धचरत्तकर्माणः स्युरा्ोखिदतत्वषिद् इति विकल्प्य प्रथं 
प्रयाह--यदधिति | तविय कथं प्रवरत्तकर्मत्वं कर्मणामरकरंचिक्करत्यादिलयाश््यषह--ते खोफेति । तेषायुक्तप्रयो- 
जनार्धमपि न प्रवृत्ति यर्वत्राप्युदरामीनन्वादियाश्चद्ाह--गुणा इति । इन्द्रियाणां विष्रयेषु प्रवर्िष्ारा तख- 

विदु प्रद्त्तरू्मस्वेऽपि जनेनव तेषां मुक्िरिष्यह--क्षानेने ति 1 उक्तमेनाथं संक्षिप्य दद्रोयति-कमति । रर्मेणे- 
घ्याद बाधितानुद्ष्या प्रदृष््ाभासो गृह्यते । दिनीयमनुवदति--अथेति) तच्र वाक्याथ कथयति-हैश्वरेति । विभज्य 
निशेयष्वं वाक्वारथस्योक्षमु“स॑हरति-- इति व्याख्येयसिति । कर्मणां चित्तञ्द्धिद्वारा ऋ्ानहेतुस्वभिष्युक्तेऽ्थ वाक्य 
शोषं भरमाणयति--पतमेतेति । प्योगिनः कथं ऊर्यन्तिः इस्यादिवाक्यमथरनोऽनुवदति--सच्त्रेति । स्वकर्मणेदययादी 
साक्षादव मोक्षष्ेतुरवं कर्मणां वक्ष्यनीत्याशवाद --स्वकमणेति । सकमीनुानादीश्वरप्रसादद्वएरा ्षननिष्टयोर्यता 
खभ्यते नतो ज्ञाननिष्ठया सुक्िम्नन न साक्षान्कर्मणां सुक्तिटतुनेयन्र स्फुटी भविप्यनीलयभैः । तसक्तानोत्तरकारु कमा- 
सेमघे फलटितमुपसणरनि- तस्मादिति । ननु यद्यपि गीताशणश्ञं चच्तरज्ानप्रधानमेकं वाक्यं तथापि तन्मध्ये श्रूयमाणं 

कस तवरङ्कमङीकमन्यं परकरणध्रामाण्यादिनि ससु्यसिद्धिग्नवाद--य्रथाचेति । जधशचब्देनात्मनानमेव केयरं कव- 
प्यदेमुरिनि गद्यते । इतिदनामभिपाचं प्रह्याणयाय सखाभिप्रे्तः शाखाः श्रमर्थितः । सप्रत्यश्नोच्यानियस्मासप्ाक्तनयन्थ- 

संदर्भस्य प्रागुक्त ताप्पर्चमनृश्नोच्यानिलयादेः स्रधर्ममपि चवेक्ष्येले तदन्तस्य सञ्ुदायस्य तास्य॑माह-- तन्नेति । 

ग्र हि शा श्रीणि काण्डानि, अष्टादशसंः्याकानामध्यायानां पद्गतनिवयसुपादाय चैविध्यात्, तत्र पूर्वपद्भास्मकं 

पू्काण्डं स्वंपदराधं विप्रयीकरोनि, मध्यमपद्कुरूपं मध्यरमकाण्डं तत्पदार्थं गोचरयति, अन्तिमषङ्करुक्षणम- 
स्तिमि काण्डं पदराधयोरक्यं वाक्याथैमधिकरोनि, तञ्ज्ञानसाधनानि तत्र तन्न प्रसङ्कादुपन्यस्यन्ते तञ्जानख 

तद्धीनण्यान् । तरवक्ञानमेच ्त्रनं कवस्यमाधनमिनि च स्त्र विगीतम् । एवे पूर्वोक्तरीत्या गीताज्ञाखार्थ परिनिश्चिते 

सनीनि यावन् ! धं संमूढं कर्मव्याक्रमन्यविधेकविकटं चेलो यश्य तस मिध्याक्षानवतोऽदहंकारममकारवतः श्ोका- 

एयसागरे हुरत्तारे परविदय छिदयतो यद्मपपैक्यरश्षणवाक्यारथज्ञानमादमह्वानं वदतिरेकेणोदधरणासिद्धेम्ममतिभक्तमति- 

जिग्धं शोकागुखुतमिच्रन्मभगवान्यथोक्तकानार्य तमदधैतमचनारयन् पदार्थपरिश्लोधने प्रववैयन्नादौ त्वंपदार्थं सोधयितु- 

मश्षोष्यानिस्यादिवाग्थमाहेनि योजना । यस्थाज्ञानं तस्य अमो यस्य मस्त्य पदा्थपरिशोधनपूर्वकं सस्यम्त्तानंः 

जाभयादुदेनीति क्नानाधिकारिणमभिमेयाह--यशोच्यानित्यादीति । यत्त कश्चित् “भरमा चा भरे दव्यः हइ्या- 
दारमथाथारम्यदुवौनविधिवाकयाधमनेन श्टोकेन व्याचष्टे खयं हरिरिन्युक्त तदयुक्तं, तियोग्यतेकाथैसमवेवश्रेयःसाध- 

नताया या परानिमतनियोगस्य चा विष्य्थसयात्ाप्ननीयमानसय कदपनाहेस्र भावान् ! नच ददौने पुरुषतश्नत्वरदिते बिधेय- 

३ नीलकण्टष्यारव्या ( चनुधरी) 

नाङनात्मनात् मन्वानो मृ एवासीलयर्थः । यत्त प्रजानां पण्डिताना अवादान् वक्तुमयोग्यान्. भाषसे इति 
५ मधुमद्नीय्या्या । 

ए्रःयमानस्थादोङिगव्यवहारस्यय नद्रायारलात् अन्यथा निषीवनदिर्यवुष्रनम्रसमादिति दृष्यम् । यस्मदेवं तस्मात्त- 

५ मप्यारकरपवरपरिका। 

अहो कथमेते शना ¶तै मरिप्यस्तीनि चिन्ता न कुन्तलं । यतु परज्ञान चण्ठिनानामवादान्वक्तुमयोम्यान्भापस दति तदुपेक्ष्यम् 

+ मीश्कण्ट,, 



४६ आनन्दगिरिव्यास्यासंबकित-ध्रीमच्छांकरभाष्ययुता-भीमद्धगवद्रीता। [ अध्यायः २ 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
नचैव नभविष्यामः सव वयमतः परम् ॥ १२॥ 

भीमच्छांकरम्यसम् । 

च्यानिदयांदिः। न रोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः सहृत्तत्वात्परमार्थरूपेणं च निव्यत्वात्, तानो. 
ख्यानन्वरोचोःऽयदरोचितवानसि ते ध्चियन्ते मन्निमित्तमहं तेविनाभुतः किं करिष्यामि राज्यसखखादि- 
नेति । त्वं प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादांश्च वचनानि च भाषसे क्हदितन्मोव्यं पाण्डिद्यं च विरुद्धमात्ममि 
दशयस्युन्म्तं इवेत्यभिप्रायः । यसाद्तासुन्गतध्राणान्शतान्. अगताखूनगतप्राणाज्जीवतश्च नानुशो- 
चन्तिं पण्डिता आत्मन्ञाः। पण्डात्मविपयथा बुद्धियैषां ते हि पण्डिताः । 'पाण्डिद्यं निर्विद्य इति श्चुतः । 
परमार्थतस्तु निद्यानरोच्यानञुरोचस्यतो भूढो ऽवीद्यभिप्रायः।॥११) कुतस्ते शोच्या यतो निद्याः। कथं 
न त्वेव जातु कदाचिदहं च नासं किं स्वासमेवातीतेषु देदोत्पत्तिविनाशेषु नित्य एवाहमासमित्यभि- 
१, ५5१5४यफ दक ठठ करकककककककष्काकण्क्कङकयः 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ! 

यागादिनिरक्षणे विधिरपपधते कृलयान्तभभूतस्याहौथेत्वात् तव्यो न विथिमचिकरोतीयभिभेय व्याच न शोखय। 
देति । कथं तेषामक्षोच्यघ्वमिव्युक्ते भीष्मादिश्ष्दवाच्यानां वा शोच्यत्वं, तत्पदलक्ष्याणां वेति विकल्प्याद्यं दुषयति- 
संदंत्तत्वादिति । ये_ भीष्माविशबदैरच्यन्ते ते शचतिस्सयुदी रिताविगीताचारवस्वान्न शोच्यतामश्चवीरन्नितयथः ! 
द्वितीयं भत्याह--पर माति । अरजते रजतडद्धिवदरतेच्येषु शोच्यङ्ुच्या आन्तोऽसीव्याह-तानिति । अनुशोच 
नप्रकारमभिनयन्भराल्तिमेव प्रकटयति--ते भ्रियन्त इति । पुत्रभा्यादि्रयुक्तं सुखमादिशब्देन गृह्यते । इत्यनुदो- 
चितवानसीति संबन्धः ¡ बिरुडाथौभि धायिस्वेनापि आन्तस्वम॑नख साघयति--त्वं प्रक्ञावतामिति । वचनानि 
“उत्सन्नङकरुधममाणाम्' इलयादीनि । किमेतावता फएरितिमिति तदाह-- तदेतदिति । तन्मौव्यमरोच्येषु शोच्यद्ि- 
त्वमेतत्पाण्डिलयं बुद्धिमतां वचनभाषिस्वदरिति यावत् । अदचैनख पूर्वोक्तप्रान्तिभाक्त्वे निमित्तमास्माल्ानमिलयाह-- 
यससादिति । नु सुक््मबुद्धिभाक्सवमेव पाण्ड्यं न त्वास्मज्त्वं हेत्वभावादिलयाशद्याह- तेषटी ति । पाण्ड्यं पण्डि- 
तभावमात्म्तानं निविद्य निश्चयेन रुढ्ण्वा (बात्ये न तिष्ठासेद्” इति इहदारण्यकशुतिथुक्ताथीयुदादरति-पाण्डिस्य- 
मिति । यथोक्त॑पण्डिल्यराहिव्यं कथे ममावगतमिलाशङ् कार्यदर्शनादिलयाह--प्रमार्थंतसत्वति । थखादिलय- 
सयपेश्चितं दशंयति--अत इति ॥ ११ ॥ निलत्वमरो च्यते कारणमिति सूचितं विवेचयितुं मश्चपूर्वकं प्रतिजा* 
नीते--ङ्त इत्यादिना । निलत्वमसिद्धं भरमाणाभावादिति चोदयति-कथमिति । अत्मा न जायते भायभाव- 
छन्यत्वान्नरतिषाणवदिति परिहरति--नत्वैवेति । फिंचास्मा निलयो भावत्वे सल्यज्ञातत्वाग्यतिरेकै घटवदि्ञ्चुमाना- 
न्तरमाद--नचेवेति । यत्त॒ कैश्चिदात्मयाथात्म्यं जिज्ञासितं भगवानुपदिक्षति नत्विलादिना शछोकचतुष्येनेत्यादिष्ठ 
तवुसत्, विशेषवचने हेत्वभावात्, सर्त्रैवास्मयाथाक्यग्रतिपादनाविरोषादिवयाशयेन "पदच्छेदुः पदाथोक्तिविरहो 

३ नीलकण्डव्याख्या ८ चतुरी ) 
ताकिंकव्यास्यानं तत् अदहौथे घनो दुरकसत्वात् विरेषाभ्याहारसपषतवान्नोपेश्यम् ॥ ११ ॥ ननु देहादन्योऽपि 
देहनारोन नदयतां कोशकार इव कोरानारेनेति तवराह-नत्वेवाहमिति । त्वमहमिमे च से अनाद्योऽन- 
न्ताश्च स इत्यर्थः| जातु कदाचित् अह् न आसं इति न अपितु आसमेव | तथा समपि नासीरिति न अपि- 
त्वासीरेव । इमे जनाधिपाः राजान इत्युपलक्षणं सर्वख जन्तुजातख । नासन्निति न॒ अपित्वासन्नेवेति योजना । 
जअनावित्ावनन्ताश्ेत्याह- नचेति । न मविष्याम इति नैव किंत स्वे मविष्याम एव । नल देहस्यानात्मत्वे 

= मधुसुदनीव्याख्या । 
मपि' पण्डितो भूला शोकं माकाषौरिखयभिभ्रायः ॥ ११ ॥ सक्ञेे्येकोनर्िंशातिश्छोकैः अशोच्यानन्वरोचस्लम्" इयस्य 
निवरणं क्रियते, सधरमेसपि चवेश्य' इायष्टभि. च्ोकैः । ्ञावादां शच भाषसे" इय भोहदवयस पथक्मयल्ञनिरा- 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 
अारथे धो दुरंमलात., विशेष्याध्यादारसपिक्षलाशरेति ॥ ११ ॥ तेषां नियलाच्छोकानदेतामाह--नेति । जातु कदाचिदहं 

६ भीधरीव्याख्या 1 
इपि बरन्धुद्यीना एते कथं जीविष्यन्तीति नायुशोचंनित ॥ ११ ॥ अशोच्यत्वे देतमाह~--नत्वेचेति । यथाऽहं प्ररभेश्वरो जातु कदान्नि- 

७ अभिनवगुपाधार्यभ्यारूवा । 
पि शोच्यता भवेत् ॥ ९१॥ एथमधदयम।इ--नदयेषाहमित्यनेन, देहिनोऽखिकित्यनेन चं । नहोवाहेमिति । अहे हि पवन -नरादभित्यनेः ्िनोऽसिवित्यनेन च । नदोबाहमिति । अदं हि नैव नासं अपितु नासं अपितु 

9 नष्येवाहं जातु नासः इत्यभिनवंगुत्ताचार्यपाड , ̀  



नीर्कण्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-ध्रीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । ४७ 

ीमच्छांकरभाप्यम् | 

परायः । तथानं त्वं नाती; दि स्वा्तीरेव, तथाच नेन जनाधिपा नासन त्वासन्नेव, त्था न चेवं 
नभविष्यामः किंतु भविष्याम पव च} सर्वै वयमतोऽसादेहविनाशात्परमुत्तस्काङेऽपि तनिष्वपिं 
क्ेषु नित्या आत्मखरूपेणेव्य्थः। देदमेदाल्स्या बहुवचनं नार्ममेदामिप्रायेण ॥ १२॥ तत्न कथमिव 

7 + 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

वाक्ययोजना? इति त्रितयमपि व्याख्यानाङ्गं प्रतिपादयति-नत्विव्यादिना । नन्वात्मनो देहोस्पत्तिविनादयोरूप- 

त्िविनाशप्रसिद्धेरूकमनुमानद्वयं प्रसिद्धि विरुडवया कारालययापदिष्टमिष्टमिति नेयाह-अतीतेण्विति । “चराचरव्य- 

पा्रयस्तु खात्" इति न्यायेनात्मनो जन्मविनाश्प्रसिदधेरोपाधिकजन्मादिनाशाविषयत्वान्निरुपाधिकस्य तस्य जन्मावि- 

राहिल्यमिति भावः । यच्यपि तवेश्वरस्य जन्मराहियं तथापि कथं ममेलाश्खयाह-- तथेति । तथापि भीष्मादीनां कर्थ 

जन्माभावसतनघ्राह--तथाच नेम इति । हितीयमनुमानं प्रपञ्चयज्ुत्तराधं व्याचष्--तथेद्यादिना । नु देहोत्पत्ति- 

विनाह्योरास्मनो जन्मनाश्ाभवेऽपि महाखगमहाभ्रख्ययोस्तयाधिविस्फुलिङ्गदषटास्तश्चया जन्मविंनाक्ावेष्टव्याविद्या- 

शङ्क्य भ्ना्मा श्रुतेः इति न्यायेन परिहरति-िष्वपीति । "यावद्विकारं लु विभागो लोकवत्" इति न्ययेन भिज्ञ- 

स्वादधिकारित्वभास्मनामलुमीयते भिन्नप्वं च बहुवचनग्रयोगपरमितमिसाशङ्खयाह- देति ॥ १२ ॥ नच पूर्वं देहं 

विहायापू्यं॑देहसुपाददानसख बिक्रियावच्वेनोः्पत्तिविनाशवस्वविभ्नमः सखुद्धवेदिति तङते ~ तत्रेति । भशोच्यस्व- 

& नीलकण्टव्याख्या ( चतुरी ) 

कथ तत्पीडयार्यं पीड्यत इति चेचक्षवत्तदभिमानमात्नादिति ब्रूमः । यदाहि यक्षः परशरीर विशति तदा तत्पी- 

डया देहपतिर्मं बाध्यते । तख तदानीं देहाभिमानाभावात् । यक्षस्तु जाध्यतेऽभिमानस्खादिति छोके भ्रतिद्धम् । 

करिच प्राचीनक्मन्यतिरेकेण जीवनं नोपपद्यते । कतहानाङ्ृताभ्यागमग्रसङ्गात् । दृक्षादिष्वपि प्राक्षमौस्तीत्यनुमे- 

यम् । स्थावरजीविकः प्राक्घमपूिका जीविकात्वात् पाकःदिक्ियापूरवैकाखद्।दिजीविकावत. । अपचि क्रियावेचिन्या- 

तकाश्वैचिच्यं वृष्टं घटशरागोद्छनादिषु तद्वदिहापि सखदुःखादिवेचि्यं प्ाह्मतरैचिन्यादयुमेयम् । तथा सदो 

जातस भोवत्सख सनपानादौ पर्तर्भन्तुमात्रख सरणात्रासश्च प्राभवीयाचुमवजनितसंस्कारजन्यो भोजनादिपदृतति- 

्रोच्छरसादिवदिलयतोऽसि प्राचीने कम । अप्वि कौठिकशासप्रिद्धमेतत् । यथा देवदत्तः खशरीरे कण्टकवेषेन 

खिद्यते एवं शच्रुङतायां देवदत्तप्रतिमायां कण्टकेन विद्धायां देवदत्तो व्यथते । तत्र न्यथाहेतुनान्तरं धातुवेषम्यं 

नापि बाहं कण्टकवेधादि किंतु केबठं प्रा्नमैमात्रम् । एवंच बीजाङ्करन्यायेन कर्मतजन्यसंस्कारपरम्परयाऽनादिः 

संसार इति न, देहनाशादात्मनाशोऽसीति न भीष्मादयः शोचनीया । जत्र पू्वसिञ््ोके आत्मनो देहादन्यत्वसुक्तं 

गतासून् देहानिति विरोषणेन । अत्र वु सक््मशरीरविरिष्टसखात्मनो व्यवहारद्श्या नित्यत्व साधितमिति भेद; ॥ १२॥ 

४ मधुसुदनीव्याख्या 1 

कर्तव्यलात् । तत्र स्थूकशषरीरादात्मानं विवेक्तुं नियं साधयति । तुशब्दो देहादिभ्यो व्यतिरेक सूचयति । यथा अह- 

मितः पूर्वं जातु कदाचिदपि नासमिति नैव, अपितु आसमेव, तथा लमप्यासीः, इमे जनाधिपाश्वासन्नेव । एतेन प्रागभा- 

वाप्रतिमोभिलं दितम् । तथा सवै वथं अदं लं इमे जनाधिपाश्वातःपरं नभविष्याम इति न अपितु भविष्याम एवेति ्व॑सा- 

अतियोगिमुक्तम् । अतः कालत्रयेऽपि सत्तायोगिलादात्मनो नियत्वेनानिदयादाद्रैशक्षण्यं सिद्धमिखरथः ॥ १९ ॥ ननु देष 

५ माव्योत्कषेदीपिक्ता । 

नासमिति न किंलासमेव । तथा लवं नासीरिति न अपिल्लासीरेव । तथेमे जनाधिषा- नासचतिति न किंलासनेव । तथा नच 

भविष्याम इति न किंतु भविष्याम एव । अतोऽस्मदिहविनार दुत्तरकारेऽपि त्रिष्वपि करेषु निलः । भात्मखस्पेणेदर्थः \ खस 

मध्ये गणनमालैक्यामिप्रायं, बहुवचनं ठु जीवसेदामिभायेण देहमेदायुदत्या तत्तदेहाभिमानिनां जीवा
नामपि मेदान्ञद् परमार्थत 

आत्ममेदाभिप्रायेेति । तथाच शारीरकभाष्यं “मेदस्तूपाधिनिमित्तकः मिथ्यज्ञानकस्पितो न पारमार्थिकः इति बोध्यम्. ॥१२॥ 

& भरीधरीन्याख्या । 

हीलानिग्रहस्याविभौवे तिरोभावेऽपि नासमिति नव, अपितु भासमेव अनादित्वात् । नच त्वं नासः नाभू अपित्वासीरेद । इमेव 

जनाधिपाः नृपाः नासन्निति न, अपितु आसन्नेव मर्दनात् तथातःपर इतउपयैषि नमविष्वामो न स्थास्याम इतिच चेव, 

भषितु खास्याम एव । जनामरणद्त्यत्वादरोच्या शयः ॥ १२ ॥ नन्वीश्वरसख तव् जनादिद्वत्यलं सलमेवं जीवानां दु जन्मभरणे 



४८ जनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-श्ीमच्छंकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता। [अध्यायः २ 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं थोवनं जरा । 
तथा देदान्तरपापि्धीरस्तत्र न सुद्यति ॥ १३॥ 

भीमच्छांकर भाष्यम् । 

निय आत्मेति दष्रान्तमाह--देहिन इति । देदो.ऽस्यास्तीति देही तस्य देहिनो देहवदात्मनो ऽसिन्धतेमाने 
देहे यथा येन रकारेण कौमारं ङमारभावो बाध्याचस्था, यौवनं युनो भावो मध्यावस्था, जरा वयो. 
दानिर्जाणौवस्येदये तास्तिश्लो ऽ वस्था अन्योन्यविरश्चणास्तासां भथमावसानाह्ञे न नादो दहिवीयावस्थो- 
पजनने नोपजननमात्मनः कि तद्यैविक्ियस्येव दवितीयद्तीयावस्थापरातिरात्मनो खषा यथा, तथा 
तद्वदेव देहादन्यो देहान्तरं क्स्य भाषिददान्तरपा्िरविश्ियस्येवात्मन शत्य्थः । धीरो धी्मास्तत्र्वं 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

परतिक्तायां लिलयत्वे हेत कृते सतीति यावत् ! अवस्थाभेदेः सलयपि वस्तुतो निक्रियामावादात्मनो निखष्वसुपपन्मि- 
युत्तर्छोकेन दृ्टान्तावष्म्भेन प्रतिपादयतीव्याह--हछएान्तमिति । न केवरमागमादेवात्मनो निल्यस्वं किंस्ववस्थान्त- 
रवजन्मान्तरे पू्ेसंस्काराुदृत्तेश्रतयाह--दे दिन इति । देवस्वं तस्िश्नहंमसाभिमानभाक्तवम् । तासामिति निधारणे 
पष्ठी । आत्मनः शरुनिस्दत्युपपत्तिभिर्निलयत्वन्नानम् । धीमानिलयन्न धीर्वेवक्ष्यते । पर्वं सतीति । त्वतो धिक्रि- 

२ नीखकण्टश्यारूया ( चतुर्धरी ) 

यद्यप्येव तथापीषटदेहवियोगजः शोको भवल्यतेत्याशङ्कयाह देहिन इति । देहो स्थूरसुक्ष्मौ विचेते अख स देही 
चिदात्मा तम्ब यथासिन् स्थूख्रीरे कोमारा्वस्थासु देहमेदेऽपि एक एवाह बार आसमिदानीं बृद्धोऽखीत्य- 
मेदप्रत्यभिहनादक्यं बाटादित्रीरेभ्योऽन्यत्व॑च व्याचृत्तेम्योऽुदत्तं भिन्नं कुसुमेभ्यः सूत्रमिवेति न्यायात् । एषं 
देहान्तरप्रािरपि स्थूरच्छरीरादन्येषां लिङ्गशरीराणां सूक्ष्माणां स्थूलशषरीरादकारिणां प्राप्तिः । अयमर्थः यथां 
एकमपि स्थूलं शरीरं कामारा्वस्थामेदाद्नेकरूम एवै नित्यमपि लिद्भदारीरं प्राणिकर्मभेदात्सुरनरतिर्यगायवस्था- 
भेदादनेक मवति । ततशो्तन्यायेन स्थूलादिवत्मक्ष्मादपि शरीरादात्मा विविक्त एव । एवच शोकादिधर्मिणो 

७ मधुसूदनीन्याख्या । 

मात्र चैनन्यविशिष्मात्माः इति लोकायतिकाः ! तथाच स्थूलोऽहं गौरोऽहं गच्छामि चेयादिप्रयक्षप्रतीतानां मामाण्यमनपो हितं 
भविप्यति, यन" कर्थं देहादान्मनो व्यतिरेक , व्यतिरेकेऽपि कर्थं वा जन्मविनाशश्चन्यलं जातो देवदत्तो टतो देवदत्त इति 
रनीतेर्देदजन्मनानाभ्ां सहात्मनोऽपि जन्मविनादोपपत्तेरियाशद्याह-देटा स्वे भूतभवि्यवर्तमाना जगन्मण्डलव्- 
तिनोऽस सन्तीति देदी । एकस्यैव विभुतेन सर्वैदेहयोगिलात्सर्यत्र चेष्टोपपत्तन प्रतिदेदमात्ममेदे अमाणमस्तीति सूचयितुमे- 
कवचनम् । स्वे वयमिति बहुवचनं ठ पूर्वतरदेदभेदानुदरत्या न लात्मभेदामिघ्रायेणेति न दोषः ! तख देहिन एकैव सतो- 
ऽसिन्वर्तमाने देहे यथा कामारं यौवनं जरेव्यवस्थाघ्नयं परस्परविरुद्धं भवति नतु तद्धेदेनात्मभद-, यएवाहं बाल्ये पित. 
रावन्वभूवं सएवाहं वार्धके प्रणपुनुभवामीति दृढतरम्रलयभिज्ञानात्, अन्यनिष्ठसंस्कारस्य चान्यत्रालुसन्धानाजनकलात् ) 
तथा तनव भ्रकारेणाबिछृतस्यैव सतं आत्मनो देहान्तरग्रापिरेतस्मदिहादयन्तविलक्षणदेहप्ापि खरे येोगश््े च तदेह- 
मेदाचसन्धनेऽपि स॒ एवाहमिति प्र्यमिज्ञानात् । तथाच यदि देह एवात्मा भवेत्तदा कौमारादिभेदेन देहैः भिद्यमने भरति- 
सन्धानं न स्पात्, अथतु कौमारायवस्थानामखन्तवैलकष्येऽप्यवस्थावतो देहस “यावस्रयमिज्ञं वस्व॒स्थिति. इति न्याये- 
क्यं न्नूयात्तदापि खप्रथोगेश्वयेयोदेहधर्मभेदे अ्रतिसन्धानं न खादित्युभयोदाहरणम् । अतो मरूमरीचिकादाबुदकादिघु- 
रिव स्थूर्योऽहमिव्यादिबुद्धेरपि भ्रमलमवदयमभ्युपेयम्, बाधस्योभयत्रापि तुल्यात् । एतच न जायते इत्यादौ प्रप- 
चयिष्यते । एतेन देदाब्यतिरिक्तो देहेन सहोत्पयते विनदति चेति पक्षोऽपि प्रत्युक्तः । तथ्रविस्थाभेदे म्रयभिज्ञोपपत्ता- 
चपि धर्मिणो देद्य भेदे प्रयभिज्ञानुपपत्ते । अथवा यथा कौमारायवस्थामरापिरनिृतस्यात्मन एकैव तथा देहान्तर. 

५ भष्योत्कपदीपिका । 
तत्र इष्टान्तमाह--देहिन इति । देदोऽस्यस्तीति देही आत्मा तख यथासिन्देदेऽवस्था्रयमेकसैव तथा देहान्तः तनरै्व 
सति भ्रीमानात्मनिलयलक्ञानवान्न मुह्यति न मोहं भापरोति । नैनयेतेषां शोकानां वादिमतान्याराङ्कानवतारणं माष्यक्राराणां न्यूनतेति 

६ श्रीधयीन्याख्या । 
प्रसिद्धे तत्राद~--देहिन इति । देहिनो देहाभिमानिनो जवस यथाऽसिन्स्थूरदेहे कोमाराधवस्या देहनिबन्भना एव नतु खतःपूवौ- 

७ अभिनवशगुक्ताचार्यब्याख्या । 
आसम् । एवं त्वमी च राजानः । देदिनोऽसिक्नित्ति । अ,कारान्तरे च सति यदि शोच्यता तरि म वव च पजान । दिनवननिति । अ,कारनतरे च_उति यदि शोष्यता तदि कौमायोदनावातौ किमिति न किमिति न 

१ मधुसूदनम 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योत्कषदीपिका-धीधरी-अभिनवगुप्तव्या्यायुता । ४९, 

मा्रास्पास्तु कौन्तेय रीतोत्णसुखदुः खदा; । 
आगमापाथिनोऽनिलयास्तांस्ितिक्चसख मारत ॥ १४ ॥ 

१२ श्रीसष्छांकरभाल्यम् । 

सति न सुदति न मोदधमापथते ॥.१३॥ य्यात्मविनाश्निमिन्तो मोदो न संभवति न्य भातमेति 
२ आनन्द्गिरिव्याख्या । | 

याभावान्निल्यलवे समधिगते सतीलर्थः ॥ १३ ॥ आत्मनः ल्यादिभमिते नित्यत्वे तदुस्पत्तिनिनारमयुक्तशोकमोहाभ- 
वेऽपि प्रकारान्तरेण क्रोकमोहौ शखातामिलयाशङ्कामनूधथोत्तरस्वेन शछोकमवतारयति-यद्यपीलयादिना । क्षीतोष्णयो- 

३ नीठकण्डन्याख्या ( षलुधेरी ) । 

लिङ्गाद्पि विभिन्नख तव इष्टवियोगजः शोकोऽपि न युक्तः । अतएव तत्र॒ तस्सिन्विषये धीरो न यद्यति । आभि- 
मानिकी शोकमोहौ देहहयाभिमनत्यागाद्धीरं न बाधेते । अतस्त्वमपि धीरो भवेति भावः । पूर्वश्ठोकयोगतासुनिति 
वयमिति च बह्रुवचनसुपाधिभेदामिग्रायम्, अत्र तु देहिन इलेकवचनसुपधेयविदात्मेक्याभिभ्रायमिति जेयम् । 
तथाच श्रुतिरकखात्मन ओपाधिकं मेदमाह--शयथा ययं ज्योतिरात्मा विवखानपो भिन्ना बहुधेकोऽलुगच्छन् । उपा- 

धिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रष्वेवमजोऽयमात्माः इति । क्षेत्रेषु वक्ष्यमाणटक्षणेषु स्थूटसूम््मदेहहयात्मकेषु । 

"टको देवः सर्वभूतेषु मूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्म" इतिच । एकत्वाच विभुत्वमप्यख सिद्धम्. । तेन देहावी- 

नामनित्यानामविभूनां च परामिमतमात्म्वं प्रत्याख्याते वेदितव्यम् | १३ ॥ नुं आत्मनो लिङ्गशरीरादन्यत्वेऽप्यहं 

दुःखीत्याचनुभवादुःखादिधमीश्रयत्वं दुवीरम् । ततश्च मीष्मादिबन्धुवगेनारो सति दुःखसंबन्धो भवययवेत्याराङ्वाह-- 

माज्नास्पद्यौ इति । मीयन्ते विषया आभिसता मात्रा इन्दियदृत्तयः । यद्वा दंश प्रज्ञामात्राः वागादयः; दश 
¢ मधुसुदनीन्याख्या । 

आपिरेतस्मादिहादुत्कान्तौ । तत्र स एवाहमिति प्रयभिज्ञानामावेऽपि जातमात्रख हषशोकभयादिसंप्रतिपत्ते. पू्ै्सस्कार- 

जन्याया दर्चनात् । अन्यथा स्तनपानादौ श्रदृत्तिनं स्यात् । तस्या इष्टसाधनतादिज्ञानजन्यलस्याद्टमाचजन्यलस्य चाभ्यु- 
पगमात् । तथाच पूवीपरदेदयोरल्मक्यसिद्धिः 1 अन्यथा छतनाशृता्यागमप्रसन्नादित्यन्यत्रे विस्तरः । इतयोः पुण्य- 

पापयोौगमन्तरेण नाच्च कतनाश-, अकृतयोः पुण्यपापयोरकस्मात्फक्दातृलमकृताभ्यागम ॥ अथवा देहिन एकस्यैव 

तव यथा क्रमेण देहावस्थभोसत्तिविनाशयोर्च मेद. निखयचात्, तथा युगपत्सर्वैदेहान्तरप्ा्िरपि तवैकस्येव विथुलात्, मध्य- 
मपरिमाणते सावयवल्रेन नियलायोगात्, अणुत्े सकल्देहव्यापिसुखायनुपलच्धिप्रसङ्गात्, विभुवे निश्चिते सर्वैर दष्ट- 

कार्यलात्सर्वदारीरेष्वेक एवात्मा लमिति निधितोऽथः । तत्रैवंसति वभ्यचातकमेदकल्पनया लमधीरलान्सुद्यसि धीर 

विद्रा सुद्यति, अदमेषा हन्ता एते मम वध्या इति मेदद्दौनाभावात्.। तथाच विवादगोचरपच्चाः सरव देह्य एकभोक्तृ्यः 

देदला्वेदेवत् इति । श्रुतिरपि “एको देवः सर्वभूतेषु गूढ" सर्वव्यापी स्वेभूतान्तरात्मा' इदयादि । एतेन यदाहुः 

द्ेहमात्रमात्मा" इति चार्वाकाः, "इन्दरियाणि मनः प्राणश्च" इति तदेकदेशिन' क्षणिकं विज्ञानम्” इति सीगता , देदातिरिक्तः 

स्थिरो देहपरिमाणः इति दिगम्बरा , (मध्यमपरिमाणस् निखयलाजुपपत्ते' निलोऽणु * इत्येकदेशिन., तत्सवेमपाङ्ृतं भवति 

निललविभुलस्थापनात्. ॥ १३ ॥ नन्वात्मनो निले वियुले च न विवदामः, रतिदेहमेकलं ठु न सहामहे । तथाहि 

चुद्धिखखडु खेच्छदवषप्रयलधमौधर्मेभावनास्यनव विदोषयुणवन्तः अतिदेदं भिन्ना › एवं निद्या विभवश्वात्मान.* इति वैरो- 
५ माभ्योक्कर्षदीपिका 1 

चेच \ “नाजुोचन्ति पण्डिता”, शधीरस्वच्र न सुह्यति", ^तांसितिश्षख भारत" य॑ हि न व्यथयन्देते" इतिवाक्यदेषाणां सत्त्वात् 

छोकनिवारणायात्मनियलव्याख्यानख शब्दार्थलादात्मानियलवादी मूख इत्येवमादीनां तेषामश्नवणात्, आत्मनो नियलादिवर्णनेन 

वादिमतनिराकरणसाथतिद्धलात् , शारीरकभाष्ये कुमतानां खेनैव खण्डितखाच तथाऽनवतारणे न्यूनताया अभावात् ॥ १३ ॥ 

नन्वात्मनो निदयलात्तन्नाश्निमित्तसोकमोहामावेऽपि खखवियोगदु खसंयोगक्षीतादिभाषिनिमित्तौ तौ इुवौराविरिचेत्तत्राह- 

माजास्पर्चा इति ! मीयन्ते आमि्विंषया इति मात्राः इन्द्रियाणि तेषां विषै. स्परीः संयोगाः । यदवा स्यन्त इति 
2 भओधरीन्याख्या । 

वसानाक्चेऽवस्थान्तरोखत्तावपि स एवादमिति भलमभिशानात्तथेवेतदेहनाश्चे देदान्तरप्ाधिरपि लिन्नदेहनिबन्धना । नु ताचतास्मनो नाद्यः । 

जातमात्रस्य पूर्संस्कारेण सन्यपानादौ भद्रतरं नात् । अतो धीरः धीमास्तज्र तयेदेदनाश्योयच्योने सद्यति आत्मिव शृतो जातश्चेति 

न मन्यवे १३ ॥ ननु गतानागतानह न रोचामि कितु तद्वियोगादिदुःखभाजमात्मानमेवेति चेत्तत्राद--मान्नारपश्षी इति । मीयन्ते 

७ अभिनवगुप्राचा्येच्याख्या । 

दतेष्यते 1 थो धीरः स न शतोचति । धैथे चैवच्छरीरेऽपि यस्यास्वा नालति तेन सुकरं १ अतस्त्वं धै्यंमन्विच्छ ॥ १२॥ १३ ॥ अधीरास्तु मात्रा 

सचब्दवाच्यैर्ैये कताः स्पकौ इन्दरियद्वारेणात्मनः संबन्धासत्छ्ृता याः इितोष्णछुखाधवस्था अनिलाः तास्वपि शयोचन्ति नत्वेवं भीया 

(+ * १ प्री 2 \थे 



५५० अआनन्दगिरिव्यास्यासंबलित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्गवद्वीता । [ अध्यायः २ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । ू 

विज्ञानतस्तथापि रीतोष्णसुखदुःखप्रा्िनिसिन्तो मोहो टोकिको दयते । खुलवियोगनिसित्तो 
मोहो दुःखसंयोगादिनिमित्तश्च रोक इययेतदञ्जैनस्य वचनमाशाङ्याद--मात्रास्पदो इति । माचा 

८ (ऋ । + + 9 9 (मि, आ ह ^ 1 ०, शि = त म कक 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या ! 

स्ताभ्यां सुखदुःखयोश्च भराक्षिं निमित्तीङलय यो मोहादिश्यते तस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां दद्यमानत्वमाधिलय रोकरिकवि- 
रोषणम् । जशोच्यानिलयत्र यो विद्याधिकार सूचितस्तस्य 'तितिष्चुः समाहितो भूत्वा" इति श्वुतेसितिष्चुत्वं विरोषणमिह्ये- 
पदिद्यते । व्याख्येयं पददुषादाय करणच्युरपत्या तयेन्दियत्रिषयस्वं दशैयति- माजा इदयादिना । षष्ठीसमासं दशे- 

३ नीरकण्डव्याख्या < चजुधेरी ) । 

सूतमा्ाः नासादयः कौषीतकिग्रसिद्धा इन्द्ियविषयरूपा भाह्याः । तासां सपशः परस्परं विषयविषयिभावेन संबन्धा 
इति व्याख्येयम् । यष्टा माता प्रमाच्ा सह सशाः विषयेन्द्रियसंबन्धाः । सदश्चब्दख तद्वाचित्वं 'स्पर्शन्करत्वा 
बहिबाह्यान्? इत्यत्र दृशम् । तज स्पदापदेन तटतोर्बिषयेन्द्रिययोरपि लाभः । तेन प्रमातुः प्रमाणद्वारा भमेयेण सह 
संबन्धाः सर्वे शीतोष्णादिवदागमापायिन उत्पत्तिविनाशरीख अतएवानित्याश्च तद्वदेव सुखदुःखदाश्च । अतस्तान् 
तितिक्षख सहख । हे कोन्तेय भारतेत्युत्तमवश्यत्वेन भीरत्वमख सूचयति । प्रमातृत्वादिरन्थौ हि सुधिसमाधि- 
मरहावेरादिष्वभावाज्नामत्लमादा भावाच्र कादाचित्कतया आत्मनि प्रतीयमानोऽपि रजनूरगादिवन्मिथ्यामूतः सन्न 
तद्धमत्वं समजते । यद्धि यत्रामेदेन कदाचिदद्धाति कदाचिन्न तत्त्राध्यस्तं रज्वामिव सर्पः । प्रमाजादिश्च प्रतीवि 
प्रत्यगमेदेन कदाचिद्धाति अतो मिथ्येति निश्चितम् । तेन प्रतीचि प्रमातृसंबन्ध एव नासि । सत्यमिथ्यावस्तुनो- 
वासवसंबन्धायोगात् । प्रमावृधर्माणा दुःखादीनां तु प्रनीचि संबन्धो दूरपितएव । कथ त्वात्मनि दुःखित्वपरत्ययः । 
तत्तदुपाधितादात्म्याभ्यासादिति ब्रूमः । अतएव जाग्रति दष्टं दुःखं खमे नाचुवत॑ते, खभद्ट वा जाग्रति न दस्यते । 

४ म घुसूदनीव्याख्या । 

षिका मन्यन्ते । इसमेवच पक्षं तार्किकमीमांसकादयोऽपि' अतिपन्नाः । सांख्यास्तु विप्रतिपद्यमाना अग्यात्मनो गुणवत्त्वे अ्रति- 
देहं मेदे न विभ्रतिप्न्ते । अन्यथा सुखदु-खादिसंकरप्रसङ्गात् । तथाच भीप्मादिभिन्नसखय मम निलये विभुखेऽपि खखदु-खा- 
दियोगिलाद्धीष्मादिबन्धुदेदविच्छेदे सुखवियोगो दु-खसंयोगश्च स्यादिति कथं शोकमोहौ नानुचिताविद्यजञुनाभिग्रायमाराङ्य 
लिङ्गरारीरविवेकायाह-- मीयन्ते आभिर्विपया इति मात्रां इन्दियाणि तासां स्पा विपयैः संबन्धासत्तद्धिषयाका- 
रान्त*करणपरिणामा वा ते आगमापायिनं उत्पत्तिविनादावतोऽन्त.करणसेव शीतोणादिद्रारा सुखद खदा नतु निलयस 
विभोरात्मन. । तस निगुणलान्निर्विकारलाच्च । नहि निलयस्यानिलधमश्रयलं संभवति, धर्मध्सिणोरमेदात्संबन्धान्तरा- 
नुपपत्तेः । सक्षय साक्षिधर्मलादुपपत्तेथच । तदुक्तम्--“नते स्यद्धिक्रियां द खी साक्चिता का विकारिण । धीविक्रियासह- 
वाणां सक्ष्यतोऽहमविक्रिय- \" इति । तथाच उुखठु खायाश्रयीभूतान्त करणमेदादेव सर्वव्यवध्थोपपत्तेनं निर्विकारसख सर्व- 
भासकस्यात्मनो मेदे मानसस्ति, सद्धूपेण स्फुरणल्पेण च सर्वत्राञ्चगमात्. । अन्त.करणस्य तावत्सुखदु खादौ जनकलमु- 
भयवादितिद्धम् । तत्र समवायिकारणलसेवाभयर्दितलात्तदेव कन्पयितुसुचितं नतु समवायिकारणान्तरानुपश्थितौ निमि- 
तखमाच्रम् । तथाच "कामः संकल्पः" इद्यादिश्रुति “एतत्सर्व मन एव इति कामादिसर्वैविकारोपादानलममेदनिर्देशान्मनस 
आहः । आत्मनश्च खप्रकाराज्ञानानन्दरूपलसख श्वुतिभिर्बोधनान्न कामाय्यश्रयखम्, अतो वैरोषिकादयो ्रान्येवात्मनो विका- 
रिं मेदं चाङ्गीकृतवन्त इल्यर्थः । अन्तःकरणस्यागमापायिल्लात् दर्यलाच नियदभूपात््वत्तो भिन्नस्य उखादिजनका यें 
माच्ास्पशोस्तेऽप्यनिद्या अनियतरूपा, एकदा खुखजनकसयैव इीतोष्णदेरन्यदा दु खजनकलदनात् । एवं कदाचिहु ख- 
जनकसाप्यन्यदा सुखजनकलददोनात् । शीतोष्णग्रहणमाध्याप्मिकाधिभौतिकाधिदेविकञुखटुः्खोपटक्षणार्थम् ! शीतसुष्णं 

प भाव्योत्कर्षदीपिका । 

स्पशं विषयाः मात्राश्च स्पराश्च ते शीतोष्णसुखडु खदा. । त्वगिन्द्ियतद्विषयसंबन्धख तयोवीऽनियतयखढु खशीतोष्णदातृलमप्य. 
स्तीयभिप्रेय नियतरूपाभ्यां खुखडुःखाभ्यां अनियतसुखदु खप्रदयोः शीतोष्णयो एरथग्यहणम् । यत उत्पत्तिविनारारील अतएवा- 
निलयाः । अतएव तान् सहस । तेषु हषे विषादं च मा कर्षौरिय्थं । ल्ली खभाववत. खखादिदानेतान् भरतादिपुरुषधौरेयसखभाव- 

६ भीधरीन्याख्या । 

ज्ञायन्ते विषया जाभिरिति मात्रा इन्दियड्रत्तय* तासां स्पशः विषये. सवन्धाः ते शीतोष्णादिप्रदा भवन्ति ते तागमापाभित्गदनित्या 
असिराः अतस्तरासितिक्स्व सद स्वे । यथा जलातपादिसंपकोस्तत्तत्कालकृताः सखभावत. रीतोष्णादि अयच्छन्ति एवमिषटसंयोगवियोगा 

७ अभिनवगुक्ताचार्यव्याख्या । 

इत्याह --मात्रास्यशो दति ! अथवा मात्राभिरिन्ियेरेषां स्पशो नलु साक्षात्यरमात्मनः । आगम उत्पत्तिः अपायो भिनाकः। एत दयुक्ताः 1 तां सि 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषंदीपिका-श्रीधरी-मभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ५१ 

थं हि न अ्यथयन्येते पर्षं परुषषम । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽग्धतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 

१ श्रीमनच्छांकर भाष्यम् । 

आभिर्मीयन्ते शब्दादय इति धो्ादीनीद्दियाणि, माच्ाणां स्पशाः शचाब्दादिभिः संयोगास्ते रीनो- 
ष्णसखुखदुःखदाः रीतमुष्णं सुखं दुःखं च प्रयच्छन्तीति । अथवा स्पृद्यन्ते इति स्पशा विषयाः 
दराब्दादयः, मात्राश्च स्परौश्च दीतोष्णसुखदुःखदाः रीतं कदाचित् सुखं कदाचिहुःखं तथोष्णम- 
प्यनियतस्रूपं खखदुःखे पुनर्निंयतरूपे यतो न व्यभिचसर्तोऽतस्ताभ्यां पृथक शीनोष्णयोग्रहणम् । 
यस्मात्ते माच्रास्परादयः आगमापायिन आगमापायशीखास्तस्मादनित्या उत्पत्तिविखयरूपत्वात् । 
अतस्ताञ्शीतोष्णादींस्तितिकश्चख प्रसहस् । वेषु हषविपादं मा कार्वारित्य्थः ॥ १४ ॥ रीतोष्णादीन्स- 
दतः कि स्यादिति श्टणु-यं हीति यंहि परुषे समदःखलसखखं समे दःखसुखे यस्यतं खमदुःखद्ुख 

भोज मकम हि जलभार 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या 1 

यनू मावभ्युत्पस्या स्पशशब्दा्थमाइ-माजाणासिति 1 तेषाभथक्रियामादरयति--ते दीतेति । संप्रति श्च्द्- 
हयस करमैव्युत्पच्या शब्दादिबिपयपरत्वसुपेत्य समासान्तरं दद्ैयम् विषयाणां काय कथयति--अथवरेति । नु 

शीतोष्णप्रदत्वे सुखहु.खप्रदस्वस्य सिद्धत्वात्किमिति शीतोष्णयोः सुखदुःखाभ्यां पएथक्मरहणमिति तत्राह--हीत- 

सिवि' ! दिषयेभ्यस्तु पृथद्कथने तदेन्तभूतयोरेव तयोः सुखढुःखहेत्वोरानुद्त्यप्रातिदल्ययोरपलक्षणार्थम् । अध्यासं 
हि श्ीतथुष्णं वा आनुकूल्यं प्रातिद्धल्यं वा संपाद्य बाह्या बिपयाः सुखादि जनयन्ति । ननु विषयेन्द्रिय संयोगस्यास्मनि 

सदा सस्वात्तश्पयुक्तशी तादेरपि तथात्वात्तक्निमित्तो हषविषादौ तस्िन्नापन्नाविल्याशद्योत्तराधं व्यच््े--यस्मादित्या- 

दिना । अच्र च कौन्तेय भारतेति संबोधनाभ्यासुभयङरूञचद्धस्येव चिद्याधिकारिष्वमिल्येतदेव धोल्यते ॥ १४ ॥ 
अधिकार विशोषणं तितिष्चुस्वं नोपयुक्तं केवरस्य तस्य युमथौहेतुस्वादिति शङ्ते--रीतेति । विवेकवेराग्यादिखदहितं 

तन्पोक्चहेतुक्ञानद्वारा वदधैम्रिति परिहरति--श्छण्विति 1 त्ितिश्चमाणख विवक्षितं खाभसुपरूम्मयति--य हीति । 
ॐ नीलुकण्डव्याख्या ( चनुधरी 3) । 

तथाच शरुतिः “स यत्तत्र पश्यति पुण्य च पापं चानन्वागतस्तेन मघत्यसङ्गो हयं पुरुषः इति । "कामः संकल्पो विचि- 

कित्सा, इत्यादिश्रुतिरेतत्सरव मनएतेति अभेदनिदेशात्कामादिसर्वविकारोपादानत्यै मनस एवाह । तसात्खम इवा- 

त्मनि दुःसखित्वप्रतीतिजान्तिरेवेतीष्वियोगजनितां ता॒तितिक्चखेति भावः ॥ १४ ॥ तितिक्षाफरं प्रत्यक्षमेवे्याह-- 

यं हीति 1 एते मात्रास्यश्चः प्राग्वयाख्यातरीत्या तरिविधा अपि ये जाति खमेऽसंप्रज्ञातसमाधो चा न न्यथयन्ति 
 मधुसूदनीध्याख्या । 

च कदाचित्युखं कदाचिहु-खं खखदु खे तु न कदापि विपययेते इति एदरदेशः । तथा चालन्तास्थिरान् लद्धिन्नख विकारिणः 
खखडुःखादिप्रदान्भीप्मादिसंयोगवियोगरूपान्मात्ास्पशस्लं तितिक्ष, नैते मम किंचित्करा इति विवेकेनोपेश्षस । डुःखितादा- 

त्माध्यासेनात्मानं दुःखिन मा ज्ञासीरियर्थः । कौन्तेय भारतेति संबोधनद्वयेनोमयङुकविद्युद्सख तवाज्ञानमयुचितमिति सूचयति 

॥ १४ ॥ नन्वन्त.करणस खुखडु खायाभ्नयल्े तस्यैव क्त्वे भोक्तलेन च चेतनलमभ्युपेयम् , तथाच व्यतिरिक्ते तद्धासके 

भोक्तरि भानाभावान्ञाममान्रे विवादः खात्, तदथ्युपगमे च बन्धमोक्षयो्वेयधिकरण्यापत्तिः अन्त करणस्य खखदु-खाश्न. 

यतेन बद्धलात्, आत्मनश्च तद्यतिरिक्तस्य॒युक्तवादिवयाशङ्कामजनस्यापनेठ॒माद भगवान्-यं खभ्रकारत्वेन खतएवं 

प्रसिद्धं “अत्रायं पुरुष. खर्यज्योतिर्भवतिः इति शरुते" । पुरुषं पूणैत्वेन पुरि शयानं “स वा अर्यं पुरुषः सर्व पूष पुरिदायो 
५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

मारि सोद योग्योऽसीति संबी धनाशयः \ अत्र संबोधनद्वयेनोभयकुल्छयद्धस्यैव वियाधिकारिलं सूचर्यतीत्येके 1 उत्तभर्वरयतेन 

शरीरलमयंन्ये \ उभयङुलखवि्चदधस्य तवात्माज्ञानमनुचितमिति केचित । अयं पक्ष उभयङुल्छ्द्धिमाचदिवात्मज्ञानं यदि स्यात्तर्हि 

सम्यक्! अथवा म्रथमपक्षानुरोधेन व्याख्येय । भाष्यकृद्धिस्तु सुगमलात्संबोधनासिप्रायवर्णनं न सर्वत्र क्रियत इति बोध्यम् ॥१४॥ 

तितिक्षायाः फलमाद--यमिति। समे खखदु.खे यख तं धीरं धीमन्तं नियात्मज्ञानवन्तं निव्यात्म्ञानदेते रीतोष्णादयो न चाल- 
& श्रीधरीव्याख्या 1 

अपि सुखदुःखादि प्रयच्छन्ति तेषां चाखिरत्वात्सहन तनं धीरस्योचित नतु तन्निमित्तदष विषादपारवदयमिलयथैः ॥ १४ ॥ त्मती- 

कारभयज्ञादमि तत्सहनमेोचित मदाफक्तवादित्याद--यमिति । एते मातरास्पद्ौः यं पुरुष न व्यथयन्ति नाभिभवन्ति । समे छख 

७ अभिनवगुसाचार्यव्यारूया 1 

तिशवस्व सहस्व ॥ १४ ॥ नल यतएवागमापायिन एते सर्वे दशाविद्दोषास्तत एव इोच्यन्ते ! मेधम् ! तथाहि कोऽयमागमो नाम 1 उत्पत्ति" 
` __ ____ ___-----~-~~~~ 

१ माष्यटीकाच्रत., > नीरकण्डः, & मधुसूदन.“ 



५२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवछित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः रे 

१ श्रीमश्छांकरभाप्यम् । ू 

खुखदुःखप्रा्तौ दषविषादरहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्यात्मद्रनादेते यथो- 

२ आनन्दमिरिष्याख्या 1 

ह्ैविषाद्रहितमिलयत्र शमादिसाधनसंपन्नत्वयुच्यते-धीमन्तसिति । निलयानियनिवेकभागित्वमेत्बोभयं वेरार्या- 
देरुपरक्चषणम् । नित्यात्मदरीनं व्वमथन्लानं साधनचतुष्टयवन्तमधिकारिणमनृद्य स्वंपदाथक्लानवतस्तस्य मोश्चोपयिक- 

३ गी खकण्डग्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

सारथ्यान्न प्रच्यावयन्ति । पुरषं पूरुं जष्टासु वसतीति पुरुपसम् । पुरश्च कर्मेन्द्रियाणि खदु पच्च तथा प्राणि जनि- 

न्द्रियाणि मनञदि चतुष्टयं च । प्राणाद्धिश्चकमथो वियदादिकं च कामश्च कम च तमः पुनरमी पूः ॥° इति 
४ भशुसूदनीव्याख्था । 

नेतेन किंचनानाद्रतं नैतेन किंचनासंगृतम्ः इति श्वुतेः । समदु खसुखं समे दु खसे अनात्मध्मैतया भाखतया च यस्य 
निर्विकारस्य खर्यज्यो तिषस्म् । खखदु खम्रहणमरोषान्त-करणपरिणाभोपलक्षणार्थम् । “एप निलयो महिमा ब्राह्मणस्य न 
कर्मणा वधते नो कनीयान्" इति श्रुत्या व्रद्धिकनीयसवारूपयो. खखदु"खयोः अतिषेधात् । धीरं धियमीरयतीति व्युत्पत्या 
चिदाभासदारा धीतादात्म्याध्यसिन धीप्रेरकम् । धीसाक्षिणमिदयर्थं । "स धीरः शरो भूवेमं लोकमतिक्रामति" इति श्रुत. । 
एतेन बन्धभ्रसक्तिदैरिता । तदुक्तम् "यतो मानानि सिभ्यन्ति जाग्रदादित्रयं तथा । मावाभावविभागश्च स॒ ब्रह्मासीति 
बोध्यते' इति । एते सुखडुःखदा मात्रास्पर्शः हि यस्मान्न व्यथयन्ति परमाथतो न बिकुवैन्ति, सर्वविकारभासकलन [नका- 
रायोग्यलात. सुयो यथा सर्वलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चा्षुषैबाह्यदोषैः । एकस्तथा रार्वभूतान्तरात्मा न लियते स्ेकट् भन 
ब्य * इति श्रुते" । अतः स पुरुष. खखरूपभूतव्र्मत्मेक्यज्ञानेन सर्वदुःखोपादानतदज्ञाननिन्र्युपलक्चिताय मिगिखताठपर- 
कञ्प्रकाशपरमानन्दरूपाय अग्रतलाय मोक्षाय कल्पते । योग्यो भवतीदयर्थ- । यदि ह्यात्मा खाभाविक्रवन्धाश्चय स्यान। 
साभाविकथमौणां धर्मिनिदृत्तिमन्तरेणानिचततेन कदापि सुच्येत । तथाचोक्तम् आत्मा कादिहपशरेन्मा कारीन्तरिं सुपा- 
ताम् । नहिं खभावो भावानां व्यावततोष्ण्यवद्रवेः ॥* इति । आगभावासदकततेर्युगपत्सर्ववि्ेषणणनिदृतधगिनिगतरना-नरीय- 
कलदरोनात्. । अथात्मनि बन्धो न खाभाविकः किंतु बुद्याघुपाधिच्रतः .आत्मेन्द्ियमनोयुत्तं भोकतेलयाहर्मनीपिण ° टनि 
श्चुतः । तथाच धर्मिसद्धावेऽपि तिष्या युक्ल्युपपत्तिरितिचेत् हन्त तर्हिं य॒ खधर्ममन्यनिष्रतया भासयति म उप्राि- 
रिखभ्युपगमादुद्यादिरपाधिः सधरमेमात्मनिष्ठतया भासयतीदयायातम् । तथाचायातं भागे बन्धसारलाभ्युपगमात्,, 

५ भाष्योत्कषद्ीपिका । 

यन्ति थ्यते मानरास्पां इति वक्तुमुचितं तथापि शीतादिकमद्वा न व्यथयन्ति श्टयतो भाष्यकृद्धिरेतच्छन्येन शीतादीनामेव 
परामशः कृतः । स साधनचतुष्टयसंपन्नो निद्यात्मदर्ननिष्ठोऽशतलाय मोक्षाय समर्थो भवति । पुरपं न व्यथयन्ति लं वु पुस्पर्मन 
इति सूचयनाह--पुरुषषेमेति । अत्र केचिद्रंभैयन्ति 1 नन्वात्मनो नित्यवे विभुवे च न पिवदामः । प्रतिःदमेकयं न न 
सदामहे । तथाहि उद्धिखदु.लेच्छद्वेष्रयलधमाधर्मभावनाख्यनवविशेषगुणवन्तः प्रतिदेहं भिन्ना एव निलया विनवधान्मान,' 
इति वैशेषिका मन्यन्ते 1 इममेव पक्षं तार्किकमीमांसकादयोऽपि भतिपन्नाः। सांख्यास्तु विप्रतिपद्यमाना अप्यात्मनो गृणवरत्र प्रतिं 
मेदे न विरतिपयन्ते । अन्यथा सुखडु सादिसंकरप्रसङ्गात् । तथाच भीष्मादिभिनसय मम निले पि भुदेऽपि सुखटुःयादिगोगि- 
लात मीष्मादिबन्धुदेहविच्छेदे छखवियोगो दु.खसंयोगश्च खादिति कथं शोकमोहौ नानुचितावियजञंनाभिप्रायमाशङ्कय टि. सरीरयि- 
येकमाह-माजेति । मात्रास्य उत्पत्तिषिनाश्चवतोऽन्तःकरणसैवं शीतादिद्रारा खंखडुःखदा नतु निद विभोरान्मनः 1 नथा- 
चान्तःकरणमेदान् सांख्योक्तः संकरप्रसङ्गः। वैशेषिकादयश्च भरान्यैवात्मनो विक्रारिलं मेदं चाद्गीकृतवेन्त इद्धः । अन्त.करणन्या- 
नि्यलाददयलाच्र निद्यदमूपलात्त्वत्तो भिन्घ्य खलादिजनका ये मात्रस्परशसतिऽप्यनिव्यासांस्वितिक्षख शते मम किचिन्कर दति 
विवेकेनोपेश्षख । दुःखितादात्म्येनात्मानं दुःखिन मा ज्ञासीरिखथैः । नन्वन्त.करणसय खाया्रयले तस्व. कर्लादिना चैननघम- 
भ्युपेयम् । तथाच तव्यतिरिकते तद्धासके भो्तरि मानाभावान्नाममानने विवादः खात्तदभ्युपगमे च बन्धमोक्षयोवर्याधकरण्यापर्चिः 
अन्तःकरणस् खंखादाश्नयलेन बद्धलात् आत्मनश्च तव्यतिरिक्तस्य सुक्तलादिलयाराङ्कामर्जुनसापनेतुमाद--य सिति । मं स्वपर 
करखेन सतएव प्रसिद्धं युएष पूण॑लेन पुरि शायानं समे खखटु खे अनासधर्मेतया भाखतया च यन्य नं धीरं भियं परग्यतीति 
वयुत्यत््या चिदाभासद्वारा धीतादात्म्याध्यासेन धीम्रेरकं धीसाक्षिणमिदयथं. । एतेन बन्धथरसक्तिदक्षिता । एते मृग्वदु मदा मा्रास्पशा 
यसान्न व्यथयन्ति परमार्थतो न निकु्बैन्ति स युरुषोऽमृतलाय मोक्षाय योग्यो भवतीयथः । यतः सर्वधमासमर्गिणाऽम्या- 
तमन उपाधिवरशात्तत्संसगिलप्रतिभासो बन्धः खरूपन्ञानेन खरूपाज्ञनतत्का्यबुद्याघयुपाधिनिवृत्या तनिमित्तनिसिलश्नमनिवृक्तौ 

७ अभिनवशुताचार्यन्याख्या । 
रिति चेते. सापि को । असत अत्मिष्ठामः सो इति स्वसत् । असरस्वभादता दि निभ्स्वभावना । निरात्मो निःस्वभावः कथ सस्वमावीकर्य [शि रररे ------ 



नीश्कण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कपदीपिका-श्रीधरी-जभिनवरुपतव्याख्यायुतां । ५३ 

१ श्रीमद्नकःरमेप्य१ । 

क्ताः छीतोप्णाद्रयप स निस्यानियस्वरूपदरोननिष्ठो डन्दसदिष्णुरखतस्वायास्रतभावाय मोक्चायेदयर्थः। 
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२ आनन्दगिरित्थाख्या । 

वाक्या्थज्ञानयोग्यतामाः--ख नियेत्ति ॥ ९५ ॥ अधिकारिविशेपणे तितिश्चुतवे देस्वन्तरपरत्वैनोत्तरश्टोकमवतारः 

३ नीटकण्थथ्याश््या ( चजुधंरी ) । 

प्रसिद्धाः ! यद्वा स्थूलमक्ष्मोपाधिमभ्ये एव इतगसामन्तमीबादत् पूरिति तमएव प्राह्यम् । तेन कारणोपाधेरप्यात्मनो 

पिधित्तल दर्भितम्  पुरषर्पभेति त्मप्येतदुभविह योग्योऽसि सरवपुरुषश्रष्ठत्वादिति सूचयति । उपाधित्रयत्यागा- 

देव समे टुःसुते य तम् | नदि समाधिस्थख सुखाय दुःखाय वा सीतोष्णस्पर्शा भवत इति युक्तमख समदुःख- 

मुसस्वम् । धीरं ध्यायिनं योगिने न व्यथयन्ति । मोऽग्तत्वाय मोक्षाय कल्पते योग्यो भवति ॥ १५ ॥ मनु सि- 

% मभुमटनीच्यास्या 1 

हि सफटिकिमणा जपाकुमुमापधाननिमित्तौ लोहितिमा राय", अनत रावसंसारधर्मासंसर्मिणोऽ्यातमन उपाधिवशासत्संसर्भि- 

लप्रतियाना वन्ध । स्वलन्पक्तानेन तु स्वरूपाज्ञानतत्काथबुच्यायुपायिनिक्रर्या तन्निमित्तनिखिलधरमनिटत्तौ निग्टनिखिल- 

भाद्ोपरागनशर गुदधम्य स्वप्रका्परमानन्ठनया पूर्णस्यात्मनः खत एव केवस्यं मोक्ष इति न बन्धमोक्षयोर्वैयधिकर- 

ण्यापर्तिः । अनार "नाममात्र वित्रादः' दव्यपास्तम् , भाखभासकयोरेकलादुपपत्तेः । दु.खी खव्यतिरिक्तभाखः भाखलात् 

ध्रटृचरत् ̀  दव्यनुमानात् , भासस्य भामचलाद्नात् एकव भास्यते भासकरे च क्तक्मविरोधादात्मन. कथमिति चेत् । न । 

तस्य भासकलमात्राश्युपगमान्.। अद् दु सनीत्यादिघ्रत्तिसरिताहंकारभासकलेन तस्य कदापि भाखकोटयवप्रवेशात्. । अतएव 

शुभी न स्वातिरिक्तभारकरपिश्षः भासकलात्. दीपवत्. इत्यनुमानमपि न । भाखल्ेन खातिरिक्तभासकसाधकेन 

्रतिरोधात् 1 नागक्रल्ल च भानकरणलं खप्रक्ाशभानरपलं वा । अगि दीपसेव करणान्तरानपेक्षतेऽपि खातिरिक्तभान- 

पिक्षलं दु.भिनौ न ्याहन्यते । अन्यथा रान्तस्य साभ्यवेकस्यापत्त । द्वितीये लसिद्धो देतुरियधिकवर्तया भाख- 

खहेनुरेवे विनयं वुद्धितरस्यनिरिक्त नामान भयुपगमान् । युद्धरेव भानस्पेतिचन् । न । भानस ॒सर्वदेशाकाललुस्यूततया 

भेद कधर्मदन्यतया च विमानः स्मनन्य चानियपरिच्छन्ननेकष्पतु द्धि परिणामात्मकलानुपपत्ते , उत्पत्तिविनासादिभ्रतीतेधाव- 

दयन वविपवगनरपविपयतवायुषप्रः । अन्यथा तत्तञ्डानोत्पनिविनाशमेदादिकन्पनायामतिगोरवपत्तरिदायन्यत्र विस्तरः । 

थात श्ुतिः नि दधु लविपरितेपो धिथतसयिनारिलातर, (आक्रादावन्सर्वगतश्च निलय ”; (मदद्धुतममन्तमपारं विज्ञानघन 

यः, 'वदेयद्रमपरतैमनपरमनन्मरमयाच्चमयमा्मा वरद र्वजुभः' दद्यादा विभुनिदयखश्रकाशज्ञानरूपतामात्मनो दशयति । 

7लनाथिद्यानिनणाद्र युपाधन्यतिरेकः सिद्धः । अवोऽसलोपाधिमिबन्धनयन्धश्रमसखय सलयत्मज्ञानाभिषततौो सुक्तिरिति 

सर््रमवयदाम् । पुरपर्पभैति गतोधयन्स्वधवादाय्नन्यल्पलेन पुस्पं परमानन्दरूपरलचेन चात्मन ऋषभं सर्बदेतपेक्षया 

प्र्रलमजानमन शोचसि भत खम्वर्मनानददिवं तव शोकनिद्रत्तिः सुकरा (तरति शोकमात्मवित्" दति श्रुतेरिति 

तूलयति । भत्र पुर्पमिलयक्रव यनन साग्यपश्चो निराफनः । ‡#" पुच्पवहुलाभ्युपगमात् ॥ १५ ।॥ नजु भवतु पुरुषेकलं 

५ भाप्योर्कधदरीपिका 1 

निशरृष्रनिणिदनाद्योपरगतया छद्धस खचप्रक्यपरमानन्द्तया पृणखात्मन- खतएव कैवल्यं मोक्ष इति न वन्धमोक्षयोरवेयभि- 

करण्यापत्तिः । अतएव नाममात्र धिचाद् दद्यपासम् । साखयमभासकयोरेक्चानुपपत्ते. । पुरुप्भेति संबोधयन्खप्रकाशचैतन्य- 

कषदचन पुम्यं परमानन्दर्पनान्मन पमल सरवतपिश्षया ्रष्मजाननेव शोचसि । अत॒ खखरूपनज्ञानदेव तव शोक- 

तिगतिः सुकरा "रति दो कमात्मविन्' दति श्रुतेरिति सचय तीति । अत्रेदमवधेयम्--शीतोष्णदवार खुढटुःखदा इयसंगतम
् । सषा 

माग्रासयदभां सगाद्व करीनोष्णयेद्वारलाभावात् । करीतोप्णम्रहण त्रिविधखखदु.खोपरक्षणाथ सीतसुष्णं च कदाचित्युखं 

कदाचिद मुमु येनुन क्दानचिर्िपरीन इति तश्रौः एथटनि्दश दनि सखपरपन्थविरो धाचर । रीतोष्णद्धाय संखटु-खदा इयस्य 

कषीतोष्णद्वारा साक्षान मुग्दु दा दृदयं दति यदि किद्रयाततर्हि भाष्य एवाद्यार्थसान्तमावः । तस्मात्त शीतं नि न्वे सुखं च 

दुः च प्रयच्छन्तीति नाप्यकृघयास्यानमवड । एतनागमापायिनोऽन्त"करणसलपासतम् । वाक्यार्थस्य सदपि सम्यकसंभवे विशे 

प्याध्याहारानैचविवयान् 1 तिदिक्षसेति व्राक्य्चपस्य मुश्र्थद्यागापत्तश्च । एतनोत्तरण्कन्याख्यानमप्यपास्तम्। 
च पुषमिखेतावतेव 

निवहि सम द्यादिधपणद्धयस्यानर्थकयापततशच) वन्धग्ररकिरपि पुरिपु तादाग्याभ्यासं 
कृत्वा दत इ्यर्थकन पुरुषदाब्देनैव रुभ्यते। 

एवेन सुषदः षत्रधर्मलस्य बथमाणलावास्य व्याव्यान्याकन प नागवठ न्यूनता न दाद्रनीया 1 एवमन्येषामपि मूरतद्धाध्यब- 

हिताः कल्पनाः सम्यग्वि्वाय निराकतैव्याः । अस्माभिस्तु विसरभयान्नोद्धाव्य निराक्रियन्ते ॥ १५॥ शी तोप्णदेः प्रतीयमान 

७ अनिनयगुक्ताचार्यव्याख्या । 

शस्य । असीरं {टि ज नीरीकु शम्यम् ! समभाचान्तरापत त्वाद् । तथाच कां शि स्वभावो आवाम श्यावर्तेतोष्ययववरवेः" इति 
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नासतो विद्यते जावो नाभावो विद्यते सतः । 

उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्दिभिः ॥ १६ ~ 
१ भ्रीमर्काकरभाष्यम् । 

कल्पते खमर्थो भवति ॥ १५॥ इतश्च रोकमोदावङ्त्या रीतोष्णादिखहनं युक्त यस्मात् नासत दति । 

२ आनन्द्भिरिव्यार्या । 

थति--दइतश्चेति । इतश्ब्दाधमेव स्फुटयति-यस्मादिति । यतः शीतादेः शोकःदिहेतोरनाप्मनी नासि घस्तु-वं 

ॐ नीर्कण्डव्थाख्या ८ चतुधरी ) । 

समाध्यादौ व्यक्तोपाधेरात्मनः समदुःखसुखत्वेऽपि सोपाधिकदशायां तप्नायःपिण्डस्य द्ग्धृत्वमिव तस्य ॒दुः जित्व दुरा 

रम् । उपाधिश्च मूटगरक्तेव्यीपिकाया मा्रारूप इति तत्सत्वे तु न निमूरोच्छेदमहंत्यतः सोऽमृतत्वाय कदत दल- 

नुपपन्नमित्याराङ्गयाह- नासत इति । प्रमा्रादेरागमापाथित्वेन कादाचित्कत्वात् रज्युरगादिवत् असतः भावः सत्ता 

कालनयेऽपि नासि } अयमर्थः--ग्रमाचादिर्मूखाज्ञानेन चिदात्मनि कल्पितः । मूटाज्ञानस्य चात्मज्ञानेन निच्रत्ता क, 

णामावान्न पुनः प्रमाचादयुद्धवोऽस्तीति निष्पत्यूह्मशृतत्व जानास्सिष्यतीति । नन्वप्रतीतिमाजालमाचदेमिध्यासोपरयमे 

आत्मनोऽपि संस्यादावम्रतीयमानत्वाविरदोषान्मिभ्यात्वमस्तु } उभयोवा सत्यत्वमस्तु इत्याशद्कयाह-नाभावा विद्यत 
« मशुसूदनीव्याख्या 1 

तथापि तख सद्यसय जडद्र्यरूप- सदय एव संसार । तथाच हीतोप्णादियुखटु-खकारण सति तद्धोगस्याधदयनाचाः्य्यन्य 

च ज्ञानाद्विनाच्ानुपपत्तैः कथं तितिक्षा कथं वां सोऽ्रतलाय कव्पत इति चेत् । न । कृत्लसयापि दैलश्रप~स्मामाः 
कल्पितल्ेन तज्ज्ञनाद्िनादोपपत्ते । छक्ता कत्पितस्यं रजतस्य ॐक्तिन्ञागेन षवनारावत् । थं पुनरान्मानाःमनां 

अतीदलयविरोषे आत्मवदनात्मापि सयो न भवेत्. अनात्मवदात्मापि मिथ्या न भवेत् उभयोस्वुस्ययोगक्षेमलादिदागनम 
विरोषमाह भगवान् । यत्कालतो दरतो वस्तुतो वा परिच्छिन्नं तदसत् यथा घटादि जन्मविनागश्नीटं प्राद्राटनं 
परकाठेन च परिच्छिद्यते ध्व॑सम्रागभावप्रतियोगिलात् कादाचित्कं कारुपरिच्छिनमित्युच्यते । एवं उेगपरिच्छिनमपि (दय 
मूतत्वेन सर्वेदेशादृत्तिलात्.1 कारपरिच्छिज्स्य देरापरिच्छेदनियमेऽपि देरापरिच्छिन्नलनाभ्युपगतस्य परमाण्वादरना५५.. 
काटपरिच्छेदानभ्युपगमदिदापरिच्छेदोऽपि प्रथगुक्त' । सच रकिविदेददरत्तिरलयन्तामाव । एवं सजातीगभेदो निजानीत भः 
खगतमेदश्वेति चिविधो मेदो वैस्तुपरिच्छेदु । तथां वृक्षस्य वक्षान्तराच्छिखद पचपुपादथ मद । अथवा तानलरनेत 
जीवजगद्धदो जीवपरस्परभद इश्वरजगद्धेदो जगत्परस्प्ररभद इति पचविधो वस्ुपरिच्छेद" । काल्दसार्णागव्टिननम्मा वा धला- 
देस्ताकिकैरवस्तुपरिच्छेदाभ्युपगमास्पथदिर्देरः । एवं साख्यमतेऽपि योजनीयम् । एनादसस्यासत' सीनाप्णद्र करश्च 
स्यापि प्रपश्चस्य भावः सत्ता पारमार्थिकत्वं खान्यूनसत्ताकताददापरिच्छेदचून्यत्वं न विदयते न सभवति, परटलावद्चनार 
परिच्छिन्नलापरिच्छिन्नवगोरेकचं विरोधात् । नहि दद्य किचित्वनित्कठे दशे वस्तुनि या न निपरिष्यने स्वैत्राननुगमान, 
नवा सदतु क्चिदेरे काले वस्तुनि वा निषिध्यते स्वैत्रा्गमात्, तथाच सर्यघानुगते सदस्तुन्यननुगनं व्यिषागि वन 
कठ्पितं रज्ञुखण्ड इवानुगत व्यभिचारि सपधारादिकमिति भावः । ननु व्यभिचारिण. कल्पिननत्रे सद्रस्पि ऋत, 
स्यात्तसयापि वुच्छव्यादृत्तत्वेन व्यभिचारिलादियत आह-नाभावो विद्ते सत दति । नदधिक्रपकमदय्र- 

५ भाष्योरकर्थलीपिका । 

तेऽपि बाध्यल्ेन मिथ्यालात् , तद्धिपययेणात्मनः सल्यलाच्र रोकमोदावकृला रीतोप्णादिमहनं युक्तमिलर्- मेति । अगन 
विचारेण बाध्यलापपूर्वमप्यवि्यमानखय चीतादः सकारणस्य प्रलयक्षादिपरमाणर्निरूप्यमाणसयापि नाव परमा्धनना न निने । ग्न 
नासत. एन्य नरबिषाणवुस्यस्थास्िखग्रसद्गाभावादप्रसक्तप्रतिषेध इति प्रत्युक्तम् । विमत शीनादि अना्विकमामाणकः न 
क्तिरूप्यवत्। धर्मिाहकख प्रयक्षदेस्ताच्िकामाण्यायोधकलद शनात्, तद्धिषयख रीतादरनिर्वाच्यम्यायन) चान परता 

£ श्रीधरीव्याख्या । 

दुःखे यस्य तम् । स तेरविषिप्यमाणो धसजञानदारा असतत्वाय मोक्षाय कद्पते योग्यो भवतति ॥ १५ ॥ नल नथापि वाना 
मपिदुःसहं कथं सोढन्यम् › अलन्त तत्सहने च कदाचिदेहनाद्चस्यापि सभवादिलयाश्धय तरविवारतः स ना सनगरा 
नाद--भेति । अप्तः अनात्मधभैत्वादविचमानस्य रीतोष्णादेरात्मनि भाव सन्तान विचने। नथा सतः म॑त्यभावस्यामनोालनाना 

४ अभिमवगुसाचाय॑ग्याख्या । 
॥ ६५ ॥ जथ सत्त एवात्मा म उच्यक्तिः तडा र्यास्मनोऽस्य जात्वप्य मावाक्नियतवेलागमे का प्रोच्यतां । एयमपायोऽपि सनोऽलशो चः । 
असत्तावद्सदुवे । सत्स्व भावस्यापि कथमसत्तास्व मावः। द्वितीये क्षणेऽसावसत्स्व माव ठत्तिचेन् आयेऽपि तथा स्यादिभि न कश्चिद्वावः स्याने । 
स्व भावस्माव्यागात् । अथ सुद्धरादिनास्य नाहाः क्रियते स यदि व्यत्तिरिक्तो भावस्य किं वरत्तं । न दत्यने इनि यत् मानास दाक्ष मावः 1 भष्य 
न्यभाभूतः पराद्तदय । अव्यतिरि्तस्तु नासाचि्छुक्त तदतत्संक्षिप्याह- नासतो चिचते इति । थन खोकरषसगदेभाद् । जअससो (निल. 



नीरकष्ठी-मधुसूदनी-माप्योतकर्षदीपिका-धीधरी-अभिनवगुसतन्याल्यायुता । ५५ 
५4 १ श्रीमच्छांकरभम्यम् । 
आसतोऽविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सक्रारणस्य न विद्ये नास्ति भावो भवनमस्तिता, नहि शीतोष्णादि 

२ आनन्दभिरिव्यारूया । 
वस्तुनश्ास्मनो निर्विकार्वेनेकरूपस्वमतो सुसुक्षोर्विंशेषणं तिनिक्षुवं युक्तमियाह-नेदयादिना । कार्यखासच्वेऽपि 
कारणस्य सस्वे नालन्तासस्वासिद्धिरित्याशङ्खय बिरिनष्टि--सक्षारणस्यति । नात दत्युपादाय पुननेकारानुकषेण- 
मन्वया्थम् । असतः शन्यखासित्वमप्रसङ्गाभावादप्रसक्तप्रतिषेधपरसक्तिरिल्याशङ्याह-- नहीति । विमतमतास्विक- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी >) 
सत इति । सद्वस्तुनः अमावोऽसच्वं कदाचिदपि न विद्यते । सुषुस्यादावपि अगुभूतथोः सुखाजानयोः सुखमहम- 
स्वाप्सं न िंचिद्वेदिषमिति उत्थाने परामरद्शनात् । तदनुभवमन्तरेण तयोः परामशीसंमवात् । अतः मतोऽसं 
नासि । दुतिरपि सुषिकेवल्ययोः प्रमात्रा्यमावै दशो नित्यत्वे चाह । शय तजन प्यति प््यन्ये तन्न प्यति नहि 
द्र्टच््ेविपरिोपो विदयतेऽविनादित्वान्नतु तद्वितीयमसि ततोऽन्यद्विमक्त यत्पश्येत्" इति ! यदि प्रमात्रादिः सत्यस्तर्हि 

% मधु दूदनीन्याख्या । 

तियोगिलं हि वस्तुपरिच्छि्लं, तच न तुच्छव्याठत्ततेन । ठच्छे राराविषाणादौ सत्त्वायोगात् मदम्यामभावो निह्प्यतेः इति 
न्यायात् । एकस्येव खमपरकारास् निस विभोः सत सवौनुस्यूतलेन स्यक्तिमेदानभ्युपगमात् घटः सन्निलयादिपरतीतेः मार्ै- 
त्मैकिकलेन सतो षटायधिकरणकमेदपरतियोगिलायोगात्, अभावः परिच्छिन्नलं देयतः कालतो वस्तुतो वा, सतः सवीलुस्यूत- 

५ आप्योरकपंदी पिका । 

दिभिस्परुभ्यमानलात्, सत्त्वेन गृहीतस्य भावस्ताचिकलं नास्तीयर्थः । नजु क्रचित्मरयक्षादेसात्तिकप्रामाप्यवेदकलदर्दीनात्तद्धि- 
षय सीतादिदरैतसय दुर्िरूपलेनानिर्वचनीयत्वं न शक्यते वक्तुम् । वेदैकदेशस्य किया्ले ब्रह्मबोधकवेदस्यापि क्रियार्थलं यथा । 
यथावा श्रोत्रादीन्िये रूपाञुपलब्ध्या चश्चुषापि तन्नोपलभ्यत इतिचे्न । शीतादिद्रैतस्य विकारस्यागमापायिलनासत््वनि्धीरणात् । 
तथाचायं प्रयोगः--विमतमसत् आगमापायिलाद्रनुरगवदिति । तथाच वाचारम्भणं विकारो नामधेय खक्तिकेदयेव स्यम्" इया- 
दिश्रुयापि विकारस्य मिथ्यात्वं बोधितम् । किंच कायं कारणान्न भिवे कुण्डलादिसंस्थानख चष्चुरादिनिरूप्यमाणसख कनकादिन्य- 
तिरेकेणानुपक्ब्ये ! ततश्चायं प्रयोगः--विमतं न कारणादस्ुतो भिन्नं कायैलात् कुण्डस्रदिवदिति । "आदावन्ते च यच्चास्ति 
वर्तमानेऽपि तत्तथा" इति न्यायात् , कायस जन्मप्रध्वंसाभ्यां प्रागूर्ध्वं चादुपलम्चे कारणादव्यतिरेकाच । सर्वः रीतादिविकारोऽमत् 
कारणव्यतिरेकेणानुपरन्धे कुण्डलादिवदिति सर्वस्यापि कारणस खसखकारणाव्यतिरेकेणासुपखभ्यमानख का्यकारणपरम्पराधमा- 
धिष्ठाने कल्पितत्व सिध्यति । नलु कायैकारणविभागविदहीनस्य वस्ुनोऽमावात्कायैकारणपरम्पराया असत्त्वे सर्वाभावप्रसङ्ग इतिचेच् । 
सर्वत्रानुश्त्तव्याढत्तसदसद्वदधिद्वयोपलन्ध्यानुश्त्ते च व्यादृत्तानां कल्पितखात्, अकद्पितख सर्वैमेद विकत्पाधिष्ठानस्याकायेकारणस्य 
वस्तुनः सिद्धेः! तथाच यदयब्यावृरत्तेष्वुकत्त तत्ततरमार्थसत्. यथा रजतादि धाराखलुगत. छक्यदेरिदमंदा , विमतं सत् अव्यमिचा- 
रिलादिद्मरवत्, यव्यादृत्तं तम्मिभ्या यथा रजतादिधारा, विमतं मिथ्या व्यभिचारिात् रजतादिधारावत् , इयलमानद्रयेन सतोऽ- 
कत्पितिल्रमसतः कस्पितत्वं च सिद्धम् । नजु नेदमयुमानद्वयसुपपद्यते सर्व॑मिभ्यालवादिनो बिभागाभावादयुमानादिन्यवदारायुपपत्ते- 
रिति चेन्न सदसद्धिभागख बुच्यायत्ततवात् , बुद्धिद्रयाधीने विभागे स्थिते सलयदुमानादिव्यवहारोपपत्तेः। नन्वद्वैतवादिनसतव बुद्धद्वया- 
भावात्तदधीनः सदसद्विभागः कथं सेत्खतीति चेत् सर्वत्र व्यवहारदशायां कल्प्रितख सदसद्विमागख हेतुभूतवुद्धिद्यस्य सवैख्पल- 
भ्यमानलात् । नन्वेवमपि सतः सामान्यरूपतया विरोषाकाह्वाया सामान्यविद्येषरूपे द्वे वस्तुनी सखातामितिचेन्न  सोऽयमियादि- 
सामानाधिक्ररण्यवद्धटः सन्निलादिसामानाधिकरण्यस्येकवस्तुमिष्ठलाद्रस्तुभेदे घटपटयोरिव तदयोगात् । ननूत्तसामानाधिकर- 
ण्सैकवस्तुनिष्ठलं न वाच्यं नीलमुत्पलमितिवद्धमेधर्मिविषयतया तस्य ुवचल्वादितिचेन्न । नील्ेत्परमिति सामानाधिकरण्यस्य 
धर्मेधर्मिविषयसख गौणलात् 1 तदयेश्षयालुतते व्यात्तं कल्पितमिति एेक्यनिष्ठसयेव सुखयस्येचिदयात् 1 तथाच सन् घटः सन् पटः 
सन्दस्ती स्वः सन् गौरिखेवं दुधिद्धयमुपरुभ्यते तयोश्च इच्ो्टादिवुदव्यभिचरति षटयदिरविकारख व्यमभिचारिल पूर्व दितं 
नतु सद्दधिव्यैभिचरति घटे नेऽपि पटादौ तदशनात् । एतेन घटे नष्टे षटबुद्धो व्यभिचरन्सयां सदद्धिरपि व्यभिचरतीति अतयक्तम्। 
तस्माद्धयादिजुदधिविषयोऽसत् व्यभिचारात् रलूरणवत्, सद्ुद्धिविषयस्ु नासत् अव्यभिचारादिद्मावत् । ननु यथा घटे विने 
स्द्धिः पटादौ दद्यते तथा घटबुद्धिरपि धटान्तर इतिचेन्न । धटबुद्धः परादावदशानात् । नु नष्टे घटे सद्धदधिरपि तत्र न स्यत 

इति चेन्न । यतो घटादिनायो व्यकतिना्े जातेरिव बिेष्यस्य विशेषणीमूतसत्तामिव्यज्कस्याभावाद् सद्द्धरप्यदशैनं नतु तखा वि- 

षृयस्य सत्ताया अभावादददयीनम् । नचु द्वयोः सतोरेव नीलोत्पल्यो रिरेषणविरे्यलद्रेनात् सद्धटयोरपि विशेषणिरशेष्यलाभ्युप- 
गमे द्वयोः सत्वाबदयं भावाद्धयदिकत्पितलालुमानं सामानाधिकरण्यदुद्धिबाधितं, घटदे. कल्पितलरभ्युपगमे तस्याभविन समानाधि 
करणलस्यायुक्तलादिति चेन्न ! यतः सामानाधिकरप्यवुद्धिः पदार्थदथभानमपेक्षते न दयोः सत्त्वम् । मरीच्यादावन्यतरस्याभावेऽपि 
सदिदयुदकमिति सामानाधिकरण्यद्नात् । तस्माद सीतोष्णदेद्धन्स्य च सकारणस्य सत्त्वेन किपितस्य वलवुतोऽसतो भावः 



५६ जनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमहगवद्रीता । {अध्यायः २ 

१ भीमच्छांकर्भाप्यम् ॥ 
ॐ प, क्ति + 

सकारण प्रमाणेनरूप्यमाणं वर्तसद्कवति, विकारो हि सः, विकास्य व्यभिचरति, यथा घडा 

२ आनन्द्णिरिव्याख्या 

मप्रामाणिकस्वाद्रज्लुसपेवव्, नहि धर्मिग्राहकस्य भलक्षादेस्तच्वावेदकं भासाण्यं कदष्यते विषयस्य दुर्निरूपत्वादतोऽनि 
वाच्यं द्वैतमिल्यथः । कथं पुनरध्यक्षादिविषयस्य शीतोष्णादिद्ैतख दुर्निरूपत्वे नानिर्वाच्यत्वं तत्राह--विंकारो दीति । 
ततश्च विमतं मिथ्या ागमापायिव्वास्छंमतिपन्नवदिति फटितमाह-विकारश्येति । वाचारम्भणश्रुतेद्ध॑तमिभ्या- 
त्वेऽनुभ्ाहकत्वं दरोयितुं चकारः । किंच कार्य कारणाद्धिन्नमभिन्नं चेति बिक्प्याचं दूषयति-यथेति । नरूप्य- 

३ नीखुकण्डवयाख्या ( चुर्धरी ) । 

सतोऽर्थख सुषुप्यादावदशर्म सानिध्याभावाद्रा द्रष्टरग्लोपाह्वा वन्तः यम् । नाद्यः । आत्मनि दष्नष्टखभावसान्यत्र 

सद्धावकल्यनायोगात् । नान्त्यः । उदाहृतया शरुत्येव तन्निषेधात् । तसदुभयोरपि सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन घा साम्यं 
दुर्वचम् । ननु सत अकाशादेः कविद्पि देर कले चाभावो य॒चपि नासि तथापि सत एव ॒परमाणेर्दशान्तरेऽभा- 
योऽस्ति, प्रागसतोऽपि धटदेमीवश्च दृष्टः, तत्कथमुच्यते “नासतो विते मावो नाभावो विधते सतः हत्याशङ्कब विद्ध 
दनुमवेन निरखति-उभयोरपीति । अन्तो याथात्म्यम् । यथा खम नमःकुम्भरनुरगादयो नित्यत्वानित्यत्थ- 

% मश्ुस्दनीन्यास्या । 

सन्मात्रस्य न विद्यते न संभवति पूर्ववद्धिरोधादियर्थः । ननु सन्नाम किमपि वस्तु नस्येव यसं हराकालवस्मुपरिष्छेदः 
प्रतिषिध्यते । किं तर्हिं स्तवं नाम परं सामान्यं यद्ाश्रयत्वेन द्रव्यगुणकर्मसु सब्यवहार. । तदेकाधयसेबन्येन सामान्यवि- 

सोषसमवायेषु । तथाचासतः आगभावग्रतियोगिनो घटादे सत्त्वं कारणव्यापारात् सतोऽपि तस्याभावः कारणनाराद्धवये- 
वेति कथमुक्तं “नासतो विधते भावो नाभावो विद्यते सतः इति, एवं प्रपते परिदरति-उभयोर्पीदयघनं । उभयो- 
रपि सदसतोः सतश्वासतश्वान्तो मयादा नियतरूपलं यत्सत्तत्सदेवं यदसत्तदसदेवेति दष्टो निधितः श्ुतिस्खतियुक्तिभिर्वि- 
चारपूर्वैकम् । केः  तत्त्वददिमिर्वस्वुयाथात्म्यदशंनकीकै्ब्ह्यविद्धि", नतु कुतार्धिकिः । अतः कुताकिकाणा न विपयैयानु- 
पपत्तिः । वुब्दोऽवधारणे । एकान्दरूपो नियम एव टो नलनेकान्तरूपोऽन्यथाभाव इति तत्त्वदरदि भिरेव टो नातत्व- 
दर्शिभिरिति वा । तथाच श्चुतिः (सदेव सोम्येदमथय आसीदेकमेवाद्धितीयम्ः इत्युपक्रम्य शटेतदत्म्यमिदं स्वं तत्सं स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहरन्ती सदेकं सजातीयविजातीयखगतमेद्ूल्य सदयं दशयति, "वाचारम्भणे विकारो 

५ भान्योक्कर्षंदीपिका । 

परभार्थसत्ता न विधते । जन्मध्वं साभ्यां मरागूध्वं च वस्वन्तरे देान्तरे चाञुपरुन्धेः । तथा परमार्थसतः अविनारिनोऽबाध्यस्ात्म- 
नोऽतत्तवविद्धिरल्ञातलादविद्यमानकल्पस्थाभवोऽवि्मानलं परमार्थतोऽपत्ता न संभवति सर्वत्राव्यभिचारात् चिविधपरिच्छेदद्यून्य- 
लात 1 इत्थं भाव्यकृद्धि" सदसतोः साध्यं परिच्छिनपरिच्छिन्नलयोर्दैतुलं च बोधितम् । केथिक्तु- परिच्छिनस्यासतः सीतदेः 
प्रपद्य भावः सत्ता पारमार्थिकत्वं खान्यूनसत्ताकताद्दापरिच्छेदश्यूल्यत्वं न वियते सतः सर्वानुस्यूतसन्माव्रसाभावः परिच्छिन्नत्वं 
न विद्यते इति व्याख्यातम् । परिच्छिन्नत्वं च चिविधं तच्रायन्ताभावप्रतियोगिललक्चणं देदात. परिच्छिन्नत्वं, ध्वं सप्रतियोगिललक्षणं 
कालतः परिच्छिन्न, अन्योन्याभावग्रतियोभिखलक्षणं वस्तुतः परिच्छिन्नलम् । मन्वात्मनोऽप्याकादावत्काप्यसमवेतलात्समवायसं- 
बन्धेनालयन्तामावप्रतियोभिलं तस्िन्नतिव्या्घं, आकाश्चादेश्व यावन्मूर्तसंयोगिलनियमात्संयोगसंबन्धेन तसिन्नव्याप्तं च, अमूतैनिषट 
तिविशेषणदाने खात्मन्यतिव्या्तिस्तदवस्था, सर्वसंबन्धिखामवविवक्नायां सर्वसंबन्धद्य्ये परमातमन्यतिन्याप्ति. । सर्व संबन्धिन्यज्ञा- 
नेऽव्यािशव । ध्वेसप्रतियोगिलमप्याकासादावव्यप्तं वेषां परै्िलयलाभ्युपगमात् , अन्यो्याभावप्रतियो गित्वं चात्मनि व्यसिचारि तस्य 
जडनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगिलादन्यथासखय जडलपत्तेरितिचेन्न । अलयन्ताभवेऽन्थोन्याभावे च ्रतियोगिसमसत्ताकलविशोषणेनात्म- 
न्यतिव्या्षिवारणात् अज्ञानाकाचादौ खखसमानसत्ताकान्योन्याभावालयन्ताभावम्रतियोगिलस्वेनाव्यास्यभवात्। अविद्याकारादेव्या- 
वहारिकस्य पारमा्थिकाभावपक्षे खान्यूनसत्ताकेतिविशेषणं देयम् । अतएव आतिमासिकरजतदेव्याबदहारिकाभावभ्रतियोगित्वेऽपि न 
साधनवैकल्यम् । ष्वंसम्रतियोगित्वं च नाकारादावव्याप्तम् "तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकारः संभूत." इति श्युतिसिद्धत्वेन तस्यानुमत- 
लात्। “आकादवत्सर्वगतश्च निय." इयत्रात्मनिदशनत्वं तु खसमानश्टीनसर्वगतत्वेनाभूतसंष्टवस्थायित्वेन चेति रश्व्यम्-इवि 
तन्रोदाहृतन्याख्या सदयं ज्ञानमनन्तं बह्म" इति श्रुतौ जह्मणोऽपरिच्छिनलबोधकस्यानन्तपद स्य प्रथदनिदैशात् ब्रह्म सत्यमपरिच्छि्न- 

लवात्, जगदस्य परिच्छिन्नलादिलयनुमानद्रये हेतत्वेनोभयोनिदैदादप्रसिद्धार्थकल्पनात्मकेन हेतुसाध्ययोरेक्यापत्तिरूपेण च दोषेण 
अस्ता यदि भाष्यानुरोधेन योजयितुं राक्या तर्हिं निदुष्टेति दिक् । मनु सर्वेषामेव कुतो न निय इत्यारा् सर्वेषां तत्त्वदरिलाभावात्त- 
त्वदर्दिनां लस्येव निर्णय इलयाह-उभयो सिति । उभयोरत्मानात्सनोः सदसतोरपि दृशोन्तः सत्सदेवासदसदेवेति निर्णयस्तत्व- 

9 मधुसूदनः, 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कपंदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगु्तव्याख्यायुता । ९७ 

१ श्रीमच्योफस्भाप्यम् । 

दिसंस्थानं चक्षुषा निरूप्यभाण सच्यतिरेकेणाजचपटन्धेरसत्तथा स्वो विकारः कारणव्यतिरेकणा- 
लपरव्येरसज्न्मप्ध्वंसाभ्यां प्राग्व चाठुपङन्धेः, कार्यस्य धटादेर्मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य ख 
तत्कारणव्यतिरेकेणानुपखन्धेरसच्वे, तदसत््े सवाभावगप्रसङ्ग इति चेन्न । सर्वत्र वुद्धिदयोपरन्धेः 
सष्टुद्धिरसद्वुद्धिरिति यद्धिषया बुद्धिनं व्यभिचरति तत्सत् यद्विषया व्यभिचरति तदसद् इति 
सदसद्धिभागे बुद्धितन्न स्थिते, खवेत्र द्वे बुद्धी सवरूपरुभ्येते समानाधिकरणे न नीरोत्पख्वव् 
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२ आनन्द्गिरिव्यासख्याः । 

माणमन्तर्बषिश्चेति शोषः । निमवं कारणास्च तश्वतो भिद्यते कायैस्याद्वटचदिग्य्थः । इतोऽपि कारणाद्धेदेन नास्ति 
कार्यम् “भादाचन्ते च यन्नासि वर्भानेऽपि तत्तथा इति न्यायादित्याह--जन्मेति । यदि कार्यं कारणादभिक्षं तदा 

तस्य भेदेनासच्चे पूर्वसादबिरहोपः । ताद्ारम्येनावस्थानं तु न युक्तं तस्यापि कारणव्यत्िरेकेणाभावास् । कार्यकारणचि- 
भागविधुरे वस्तुनि कायैकारणपरम्पराया विन्नमस्वादिलयभित्रेल्याह--मरदादीति । कार्यकारणविभागविरहीनं वस्त्वेव 

नास्तीति मन्वानश्वोदयति--तदसनव इति । भनुद्रत्तव्यादृत्तबुद्धिद्रयदरीनादयुद्त्ते च व्यादृत्तानं कल्पितत्वादक- 
दपि स्वैमेदकल्पनायिष्टानमका्यकारणं वस्तु सिध्यतीति परिहरति-न स्यैश्र ति । संप्रति सतो वस्तुत्वे पमाण- 

मनुमानसुपन्यखति--द्धिषयेति । यग्यादृ्तेष्वनुत्तं॑तस्सत् यथा सर्प॑धारादिष्वञुगतो रस्वावेरिदमंसः । विमतं 
सश्यमव्यभिनचारित्वारसंप्रतिपश्चवदिद्यर्थः ॥ व्या्रत्तखय कल्पितये पमाणमाह~--यद्धिषयेद्यादिना । यययादुततं 

तन्मिथ्या यथा सर्पधारादि, त्रिमद मिथ्या व्यभिचारित्वारसंप्रतिपश्चवदित्य्थः, इद्यनुमानद्वयमयुलय सतोऽकलिपि- 
तस्वमसवश्च कदिपतत्वं स्थितमिति शेषः । ननु नेदमनुमानद्रयञुपपथते समसदैतवैतथ्यवादरिनो वेभागामावादुनु- 
मानादिष्यवष्टारातुपपत्तेसत्राह--खद स दिति । उक्ते विम्य जुद्धिद्धयाधीने स्थिते सलयनुमानादिव्यवहारे निर्वहति 
प्रातिभासिकनिभागोन चियो गास्परमार्थस्यैव सद्ेसस्वे केवरन्यतिरेका मावादिचयर्थः । कुतः सदसद्विभागस्य डद्धिदया- 

पीनत्वं बुद्धिषिभागस्यापि तन्राभावात्तन्राह--सयेजति । व्यवहारभूमिः सक्तम्यथैः । इअुद्धिबिभागस्यापि करदिपत- 
सखव भोध्यधिभागप्रतिभासहेतुतेति भावः । उद्धिद्धयमनुरुण्य सदसद्धिभाये सतः सामान्यरूपतया चिदोपाका्कुयां 
सामान्यनिकेषे $ घस्तुनी वस्तुभूते स्यातामिति वेत्तन्रह-समानाधिक्ररण दति । पदयोः सामानाधिकरण्यं 
वुश्योरपचर्थते, सोऽयमिति सामानाधिकरण्यवद्वटः सन्निलादि सामानाधिकरण्यमेच्वस्तुनिष्ठं वस्तुभेदे घटपटयोरिव 
तदुयोगादिदयभः । नीरमुखखमितिवदर्म धभिविपयतया सामानाधिकरण्यस्य सुवचस्वाश्न षर्सदेक्यविषयत्नमिति चेशे. 
त्याश्--न नीलेति । नहि सामान्यविरोषयो भेदेऽभेदे व तद्धाचो भेदाभेदौ च विरद्धावते जातिव्यक्त्योः सामा 

३ नीरकण्टव्यास्यः ( षलतुधमे >! 

सत्यत्वासत्यत्वादिधमेपिततया निश्चिता अपि प्रबोधेन बाध्यन्ते तद्धसलाग्रद्टा अपि ते तच्लक्ञानेन बाध्यन्ते । भयु 
जामद्वासनावशात् खवसगतनभभादौ निलयस्वादिनिश्वयो भ्रम इतिचेत् अनादिकाल्दृत्तप्राग्भवीयसंस्कारवशात् जाभन्न- 

भादात्रपि स रम एवेति वुच्यम् ! नु खखू्यसदेव् रजतादिकं शत्तयादावध्यखते नत्यसत् शगरश्चङ्कादिकम् । गगना- 
% मश्ुखदनीष्यास्या । 

नामपेयं गृिकेत्येव सलयम्' हदयादिश्वतिस्तु विकारमान्रसय व्यभिचारिणो वाचारम्भणलेनाद्रनलं ददायति, (अनेन सोभ्य 
छुतरेनापोमूल्मन्विच्छद्धिः सोम्य श्न तेजोमूखमन्विच्छ तेजता सोम्य खग्रेन सन्मूख्मन्विच्छ सन्मूत्॒ सोम्येमाः घवौः 
प्रजाः सदायतनाः सतप्तिष्रः" इति शति सर्वेषामपि विक्राराणां सति कन्पितलं दरयति । सच्वं च न सामान्यं तत्र भाना- 
भावात् । पदार्थमाचसाधारण्यान्सत्पदिति म्रतीदया द्रन्ययणकर्ममायष्त्तिसच्वस्य खानुपपादकस्यक्रत्पनात. भेपरीदयस्यापि 
मूवचलात् एकरूपम्रतीतरेकशूपविपयनिर्वह्यलेम संबन्धमेदस्य खष्मस्य च कन्पयितुमनुचितलात्. विपयस्यानसुगमेऽपि 
प्रतीदयद्चेममे जातिमात्रोच्छेदध्रमतात्ः । तसदेकमेव सद्वस्तु खतः स्फुरणरूपं ज्ाताज्ञानावस्थामासकं खतादव्म्याध्यासेन 
सर्वश्र सथ्यवद्ारोपपादकं सन्घ इति प्रतीयां तावत्द्यक्तिमाचाभिन्नत्वं घटे विषयीकरतम्, नतु सत्तासमवायित्भ । 
भमेद्तीतेभदधटितसंबन्धामिनीद्यलात्. । एवं द्रव्यं सद्वणः सजिलयादिघ्रतीरया सवाभिन्नलं सतः सिद्धम् । दरन्ययुणमेदा- 
तिथ्याचनतेशु धर्मिषु सतत्वं नाम धर्मः कन्प्यते किंदु सति धर्मिणि दरव्यायभिन्ञल्लं लाघवात्, तच्च वास्तवं न संभव्- 

तीदयाध्यासिकमिखयन्यत् । तदुक्तं वादिककोरैः “सत्तातोऽपि न भेदः स्य्रव्यलदेः ऊतोऽन्यतः । एकाकारा हि संवित्तिः 

सव्यं सद्धणस्तथा ५१ दद्यादि । सत्तापि नासतो मेदिका त्याप्रतिद्धेः । द्रव्यलादिकं तु सद्र्मला्ने रतो मेदकमिद्यर्थः । 
अतएव चटाद्धिश्नः पट दयादिप्रतीतिरपि न भेदमाधिका धटपरतद्धेदानां सदभेदेनैकयात्. । एवं यश्चैव न मेदप्रहस्त्रच 

७ अभिनवशुपाष्वारयव्यास्या । 

ारिनः प्रीरीष्ष्य भ जा । अमवरत्मवसयाशिः परिणामिरवात् । निखससश्च परमासन नास्ति कदाचिद्धिगाशाः 1 अपरिणामभर्मत्वात् । 
अण० न+ ¢ 



५८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्वीता। [ अध्यायः र 

१ श्रीमच्छांकरमाष्यम् । 

सन् धटः सन् पटः सन् हस्तीयेव सर्वै्र । तयोचख्योधेटादिवुद्िव्यभिचरति, तथाच 
दितं, न तु सदहद्धिस्तस्माद्वरादिवुद्धिविषयोऽखन्, व्यभिचारात्, न तु सद्धदधिबिषयोऽव्यमि- 
चारात् । धटे विने धटवुखधो व्यभिचरन्त्यां सद्वद्धिरपि व्यभिचरतीति चेत् न, पटादावपि 
सद्ुदधिदश्षेनात् । बिशेषणविषयैव सा सदुद्धिरतोऽपि न _विनदयति । अथ सदुद्धिवद्वटबुद्धिरपि 
घद्यान्तरे द्यत इति चेन्न । पटादावदशोनात् । सहुद्धिस्पि नष्टे धटे न दद्यत इति चेन्न, 
विरेष्याभावात् सद्ुद्धिर्विंशेषणविषया सती विशेष्याभावे विरोषणायुपपन्तो किंविषया 
स्यात् । नच पुनः सद्ुद्ध्विषयाभावादेकाधिकरणत्वं घटादिविरशेष्याभावे न युक्तमिति चेन्न, सदि 
दसुदकमिति मरीच्यादावन्यतराभाचेऽपि सामानाधिकरण्यददौनात्। तस्मादेदादेदैन्दस्य च सका- 
[0 0 किणो नेनिक्ते कनति 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

नाधिकरष्यं नीरोष्पकुयोरिव न गौणं किंतु व्यादत्तमनुवृत्ते कल्पितमियेकनिष्टठमिय्थैः । सामान्यविदोषयोरक्तन्यार्य 
शुणयुण्यादावतिदिक्लि--एवसिति । तुल्यौ हि तत्रापि विकल्पदोषाविति भावः । सामानाधिकरण्यानुपपत्या 
ढे वस्तुनी सामान्यविरोषाविति पक्षं॒प्रतिक्षिप्य विरोषाणएव वस्तूनीति पक्षं भरतिक्षिपति-तयो- 
रिति । दधिव्यभिचारादोभ्यव्यभिचारेऽपि कथं व्याच्रत्तानां विरोषाणामवस्तुतवमिलयाशङ्याह~~तथा- 
येति । धिकारो हि स इल्यादाविति शोषः । न चेक वस्तु सामान्यविशेषास्मकमेकस्य दरूप्यविरोधादि- 
त्यभिप्रेय सामान्यमेकमेव वस्तु॒तद्धुद्धेरव्यभिचाराद्, बोधस्यापि सतस्तथाव्वादिलयाह--नत्विति । व्यभिच्- 
रतीति पूर्वेण संबन्धः । विहोषाणां व्यभिचारित्वे सतश्वाव्यमिच्चारित्वे फषितसुपसंहरति--तस्मादिति । भसश्वं 
कल्पितस्वम् । तच्छब्दाथमेव स्फोरयति--व्यभिचारादिति । सह्ुद्धि विषयस्य सतोऽकद्पितत्वे तच्छब्दोपात्तमेव 
हेठमाह--अव्यभिचारादिति । सहुद्धिव्यमिष्वारद्वारा बोध्यस्यापि व्यभिचारात्तदव्यभिचारित्वहेतोरसिदिरिलि 
शङ्कते--घटे विनष्ट इति । सङुदधेर्धटमात्रबुदधिवद्यरटवियत्वामावान्न घटनारो व्यभिचारोऽसीति परिहरति-- 
न, परादा विति । सदुदधेरघरबिषयत्वे निरारम्बनत्वायोगाद् विषयान्तरं वक्तव्यमिलाशङ्खयाह - विरेषणेति' 
सलोऽकदिपतत्वहेतोरब्यभि चारित्वस्यासिद्धियुदधलयय विरोषाणां कद्पितत्वहेतोव्यैमिचारिष्वस्यासिद्धि शङ्ते--स- 
दिति। यथा सडुद्धिवैटे नष्टे पादौ दष्टस्वादव्यभिचारिणी, अब्यभिचारः सतो दक्शिवस्तथा घटबुद्धिरपि धटे ने 
घटान्तरे दृष्टेलव्यभिचाराद्टे व्यभिचारासिद्धौ विरोषान्तरेष्वपि कल्पितव्वहेतोव्यभिचारो न सिध्यतील्थेः । घटञ्ु- 
डेधेटान्तरे दृष्टत्वेऽपि पटादावदृष्टस्वेन व्यभिचारात् परादिविसोषेष्वपि व्यभिचारितसिद्धिरिव्युत्तरमाह--पटाग््ा- 
विति । वि्ेषाणामेवं व्यभिचारित्वे सतोऽपि तदुपपचरव्यभिचारिव्वहेतुसिद्धितादव्ण्यमिति शकते-सट्रुद्धि- 
रिति । घटादिनाशदेशो तदुपरक्काकारेण सत्वाभानेऽपि नासत्वं धटाद्यभावाधिष्टानतया भानादिष्याह-न वित्ते- 
ष्येति । यथा सर्वगता जातिरिल्यत्र खण्डसुण्डादिष्यत््यभावदेरो गोत्वं व्यज्जकाभावान्न ध्यन्यते न गोत्वाभावात् 
तथा स्वमपि धघटादिनारो व्यङ्गशाभावान्न भाति न स्वरूपाभावादिद्युक्तमेव प्पञ्चयति--सदित्यादिना । सभ- 
तियो गिकचिरोषणत्वव्यभिचारेऽपि स्ररूपाव्यमि चारादयुक्तं सतः स्वमिति भावः । दयोः सतोरेव विरोषणविरोश्य- 
स्वदश॑नाद्रटसतोरपि विरोषणविरोष्यत्वे द्वयोः सस्वशरवयादटादिविकल्पितत्वानुमानं सामानाधिकरण्यभीवाधितमिति 
चोदयत्ि--पकेति । अनुमवमयुखत्य बाधितविषयत्वमुक्तानुमानख निरस्यति- नेत्यादिना । धरादेः सदि कच्ि- 
तत्वाजुमानस्य दोषराहिल्ये फङितमुपसंहरति--तस्मादिति । प्रथमपादव्याख्यानपरिसम्राप्तावितिदाब्दः । नु नेद् 

३ नीरकण्ठव्याख्या ८ चतुर्घरी ) । 

दिकं तु त्वद्रीतया सखस्ेण जसद्पि कथमात्मन्यध्यखत इतियेन्न । अभ्यासे हि पूवीनुभवमाचमपेक्चते नत्वनुभूतस स्वरूपेण सत्वमपि । दपणप्रतिनिम्बिते गगनेऽपि नेस्याध्यासदैनात् । नच गगने नैल्यं खरूपेण सत्यमसि जथनचान्य- ाध्यसते । तसात् अ्रमपरम्परायाः संभवात् । खमदरुभिरिवासामभिरदृ्टमपि सद्सतोर्याथातमय बद्धे शक्यमेव । 
४ मथुसूदनीध्याख्या । 

लन्धपदा सती सदमेदध्रतीतिर्विजयते, तार्किकैः कालपदार्थस सवात्मकसयाभ्युपगमत्तनैव तिनिजयते, सर्वव्यवदारोपपत्तौ ~ त्पदा्थकल्पने मानाभावत्तसव सवानुस्यूतस्य सद्रपेण स्फुरणरूपेण च सर्वतादात्म्येन म्रतीत्युपपत्तेः वि ुस्यूतलेनेकला्निसयत विस्तरेणाग्निमश्छोके वक्ष्यते । तथाच यथा कर्िशिदशे काठे वा धटस्य पदि देशान्तरे काल्म- न्तरे वा षटं, एवं कस्मिधिदेशे काठे वा घटस्ान्यत्राधटलं शक्रेणापि न शावयते संपादयितुं पदा एवं कसिशिदशे काठ वा सतो देशान्तरे कालान्तरे वा सत्त कसिथिदेशे काटे वा सतोऽन्यत्रासक्वं न शक्यसे संपादि 



नीटकण्टी-मधुसूदनी-माष्योत्कषंदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगु्तव्याख्यायुता । ५९ 

अविनादि तु तद्विद्धि येन सवेमिदं ततम् । 
विनारामन्ययस्यास्य न कथित्कतुमरैति ॥ १७ ॥ 

१ श्रीमन्छांफरमाध्यम् । 

रणस्यासतो न विद्यते भाव इति । तथा सतश्चात्मनोऽभावोऽविद्यमानता न विद्यते स्वैत्राव्यभि- 
चारादिव्यवोचाम, पवमात्मानात्मनोः सद सतोरुभयोरपि दष्ट उपङम्धोऽन्तो निणेयः सत्सदेवाऽख- 

दसदे्ेति स्वनयो्थथोक्तयोस्तच्वदरिीभिः, तदिति सवैनाम सर्वे च ब्रह्म तस्य नाम तदिति तद्धा 
वस्तसवं॑ ब्रह्मणो याथात्म्यं तद्रषटं शीठं येषां ते त्वद दिीनस्तैस्त्वमपि तच्वदशिनां ष्िमाश्चिल्य 
दोक मोहं च हित्वा रीतोष्णादीनि नियतानियतरूपाणि इन्दानि विकारोऽयमसन्नेव मरी चिजल- 
घन्मिथ्यावभास्तत इति मनसि निशि तितिक्षस्ेव्यभिभ्रायः ॥ १६ ॥ किं पुनस्तत्सत् यत् सदेव 

२ आनन्द्भिरिभ्याख्या । 

ध्यार्यानं माष्यकाराभिपरेते स्दरेतदन्यस्वयिवश्चायां शाखतद्धाष्यनिरोधात्केनापि पुनदुर्विदग्धेन स्वमनीषिकयो- 

छेक्षितस्नेतदिति धेत, मेवम्, किमिद दवेतभपञ्चस्य शुन्यत्वं किं तुच्छत्वं करं सद्िलक्षणत्वम् , नाद्योऽनभ्यु पगमाव् , 

दवितीयानभ्युपगसै तु तवैव शाख्चव्िरोधो भाष्यविरोधश्च, सर्वं हि शाखं तद्धाष्यं च द्वैतस्य सलयत्वानधिक. 

रणत्वसाधनेनाद्रैतसल्यत्वे पर्यवसितमिति जेबिद्यबदधै सतत्र तत्र प्रतिष्ठापित, तथाच अकेपादाङ्कासंमरदायपरिच्याभाव- 

दिति दषध्यम् । अभारमजावस्य कलिपतस्वेनावस्तुत्वभरतिपादनपरतया प्रथमपाद व्याख्याय द्वितीयपादमास्मनः स्वै. 

षश्पनाथिष्टानस्याकदिपतत्वेन वस्तुस्वघरसाधनपरतया व्याकरोति-तथेति । नन्वात्मनः सदात्मनो विरोषेषु विना. 

शिषु॒तद्टुपरक्ठस्य विनाशः स्यादित्याशङ्क्य विशिष्टनाशोऽपि स्वरूपानाशस्योकतत्वान्ेवमित्याह--स्ैत्रेति । ननु 

कदाचिवंसदैव पुनः स्वमापश्ते ्रागसतो घटस्य जन्मना सत्वाभ्युपगमात् › स च कदा चिद्सस्ं प्रतिपद्यते स्थिति- 

का सतो धटस्य पुननारोनासच्वाश्गीकारादेवं सदसतोरब्यवस्थितत्वाविरोषादुभयोरपि देयस्वसुपादेयल्वं वा तुर्यं 

खादिति तत्राह--पवसिति 1 तुशब्दो दष्टशब्देन संबध्यमानो दष्टिमवधारयति । नहि भ्रागसतो घटस्य सर्वमसस्वे 

स्थिते सश्छभासिविरोधादसस्वनिवृचतिश्च सच्वप्रा्या चेतमषमितेरेतराश्रयत्वमन्तरेणेव सत्वापत्तिमसस्वनिनुत्तावसस्वम- 

भवकालि मवेत् । एतेन सतोऽसत्वापत्तिरपि प्रतिनीतेति भावः । कथं र्हि सतोऽस्वमसतश्च ससव भतिभातीलया- 

शङ्ख तत्वदशीनामावादिलाह--तच्ेति 1 तस्य भावस्तस्वं नच तच्छब्देन परामरीयोग्यं किंचिदस्ति. भक्तं भति- 

नियतमिस्याशङ्ख व्याच्े-- तदित्यादिना । नलु सदसतोरन्यथार्वं केविसप्रतिपचन्ते केचिन्न तयोरूकतनिणेयमनुश्टय 

तथात्वमेवाभिगच्छन्ति तत्र केषां मतमेषितव्यमिति तत्राह~--त्वमपीति ॥ १६ ॥ ननु सदिति सामान्यं खरूपं वा । 

प्रथन्ते तस्य विङ्ोषसापेश्चतया प्रख्यदक्षायामदोषविरोषविनारो विनाशः स्यात् । नचात्मादयो विशेषास्तदापि सन्तीति 

धाश्यम् । आस्मातिरिक्तानां विशेषाणां कायत्वाङ्गीकारासर्यावस्थायामनवस्थानादास्मनस्तु सामान्यात्मनो धर्मित्ना" 

तदो षाद, द्वितीये तु रूपस्य व्यादृततत्वे कलिपितस्वाद्विनाशिस्वमनुचत्तत्वे तस्येव सामान्यतया प्रागुक्तदोषासु- 

धक्तिरिति मन्वानश्नोदयति--रि पुनरिति । सामान्यविक्ेषभावश्ुन्यमखण्डेकरसं सदेवेव्यादिश्तिभमितं सबेनिक्तिया" 
३ नीकण्डव्याख्या ( चतुधंरी ) ! 

तथाच शुतयः नेह नामासि किंचन, अीलेबोपरन्व्यः, (अतोऽन्यदार्तम् इत्याद्या अनास्मनीऽसच्ं जत्मिनश्च 

सच्चं प्रतिपादयन्ति । एवं सतो जञनेनासतो बाघात्कैवल्यं सिष्यतीति मावः ॥ १६ ॥ यखाभाबो मासि तखं संतः 

सले किं मानमित्याशङ्कबाह--अविनाशीति । तच्छब्देन परकृतं सत् परामृश्यते । येन सता इदं सवै वियदावि 
 मधुसुदनीन्याख्या । 

युक्तिसामान्यात., अत उभयोर्मियतरूपलमेव दष्व्यमिदयद्रैतसिद्धौ विस्तरः । अतः स्देव वेसु मौयाकत्पिताऽसन्िषर्था- 

ऽश्रतल्लाय कल्पते सन्मात्रदृटवा च तितिक्षप्युपपद्यत इति भावः ॥ १६ ॥ नन्वैतादरस्य सतो ज्ञानद्धेदे परिच्छिज्ञ- 
ध् मान्योत्कषैदीपिका । 

द्रिमिर्वह्मविद्धिः । तस्मात्वमपि तेषां दषटिमवलर्ग्य योकमोदौ हिल शी तादीसितिशषखेत्याशयः ॥१६॥ किं तत्सदिलाकाह्वायामा- 

ह--अविनायि चिति 1 न विनं शीकमसेति तत् जानीरहि । वुशब्दोऽसतो व्याटृत्य्थः । किं येनेदं सवं व्याप्तं निखयवलाव् 

& शओीधरीमन्याख्या । 

वरिनारे न वियते पवुभयोः सदसतोरन्तो निणैयो ट्टः । कैः, तवदर्शिभिर्वस्तुयाथास्म्यनिद्धिः ।! णवंभूतविवेकेन सदस्यः 

॥ १६ ॥ तत्न सस्लभावमविनादि वस्तु. सामान्येनोक्तं विशेषतो दकीयत्ि--भविनाशीति । येन सर्वमिदमागमापायधरमकं देदादि- 

७ अभिनबगुपाचार्यव्याख्या । 

तथाच 'जगिनाद्धी चा मरेऽबसारमाऽ्छज्छिचिधर्मा दति अनयोः सदसतोः अन्तः अति्ठापद्ं यत्रानमोर्धिंभान्तिः ॥ १६ ॥ यसच्वदर्गि" 



६० आनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [अध्यायः २ 

१ श्रीभण्छांकरमाष्यम् । 

सवेदैवास्तीत्युच्यते--भविनाश्चीति 1 अविनाशि न विनं शीखमस्येति । तुशब्दः सतो विरोपणार्थः। 
तद्धिद्धि विजानीहि । कि येन सवैमिदं जगत्ततं व्याप्त सदाख्येन ब्रह्मणा साकाद्ामाकारोनेव घया- 

द्यः विनादामदश्ैनमभावमव्ययस्य न व्येत्युपचयाप्रचयौ न॒ यातील्यव्ययं तस्याव्ययस्य न॑तत् 
सदाख्यं ब्रह्म खेन रूपेण व्येति व्यभिचरति निरवयवत्वदेदहादिषत्, नाप्यात्मीयेनात्मीयाभावाद् 
व ------------------- 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

शितं वस्तु प्रहृतं सद्विवक्षितमित्यु्रमाद--उच्यत इति । आनः सदात्मनो विनाशराहि्यविक्लाने सर्य॑जग- 
व्यापकत्वं हेतमाह- येनेति । आत्मनो विनाशाभावे युक्तिमाह--विनाद्ामिति । जस्मनो विनाशमिच्छता सतो 

वा परतो वा नाद्यस्तयेष्यते । नाथ इत्याह--अविना रीति । देहादिद्रैतमसदु'व्यते ततः सतो बिदोपणं स्वतो 
नाश्षराहिलयम् । तख ोतको निपात इलयाह--तुश्द् इति । आकाङ्कपपू्वकं विशेष्यं दशंयति--किमित्यादिना । 
निमवमनिनाश्ि व्यापकव्वादाकाडवव्, नहि प्रमितमेवोदाहरणं किंच प्रसिद्धमपीति भावः । न द्ितीय इयाद- 
विनारासिति । न खटवस्य विनाशं करतु कथिद्हतीति संबन्धः । विनाशस्य सावरोषत्वनिरवरोषस्वाभ्यां द्वैराश््यमा- 
भिलय व्याकरोति--अद श्षनसिति ! न कथिदस्याभावं करु शक्तोतीलनत्र हेतुमाह--मव्ययस्येति । ग्रह हि खरू- 
पेण व्येति खसंबन्धिना वेति बिकख्प्याचं दूषयति- नैतदिति । नहि निरवयवस्य सखरावयवापचयरूपव्ययः संभव 
तीलन्र वेधम्यैदशान्तमाह-देहा दिवदिति । ह्वितीयं निरखति- ना पीति । वदेव व्यतिरेकदष्टान्तेन स्पष्टयति-~ 

2 नीटकण्डव्याख्या ( चतुरी ) । 

ततं व्याक्षम् । घटः सन्पटः स॒न्निति सर्वख सदभेदायमवात् । यथा घटो मृत् शरावो शृदिति घटादीनां मरदभेदायु- 

भवान्मृदुपादानकत्वं तद्वत्सर्वलापि सदुपादानकत्वं बोध्यम् । नु भृद्रत्सदपि किं विकारवद्धवतीत्याशङ्कयाह--अपि- 
नाशषीति । तत् सत् अविनाशि विद्धि । अयमर्थः --पूवोवस्थापुरित्यागोऽत्र विनाशः । गृद्धि पिण्डाकारतां त्यक्त्वा 
घटीभवति अतः सा विनाशक्ञीका । विकारधाराश्रयत्वात् । ब्रह्म तु न तथा किंतर्हि रलुवत्छयमविनर्यदेव कार्या- 
कारं सवति । खकीये च सत्तास्फुरणे कार्येऽपयति । अतोऽविनारि । तथाच श्रुतयः “अजायमानो बहुधा विजायते; 
'जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्पुनः । अजायमानः जन्मास्यं विकारमरुममानोऽपि विजायते वियदादिरूपेणा- 
विभवति । तथा छोकदृश्चा जातो घटादिः परमार्थश्च न जायते । परिणाम्डुपादानखामावात् । गृदादेस्त॒ सा्र- 

। ८ भधुरुदनीन्याख्या । 

लापत्तेज्ञोनात्मकलमभ्युपेयं तच्रानाध्यासिकम्, अन्यथा जडलापत्तः । तथाचानाध्यासिकन्ञानरूमस्य सतो धालधला- 
दुत्पत्तिविनारावत्त्वं धघटज्ञानसुत्प्ञं घटज्ञानं नष्टमिति म्रतीतेश्च । एरवंचाहं घटं जानामीति प्रतीतेस्तसय साश्रयत्वं सथिधयत्वं 
चेति देलकार्वस्तुपरिच्छिन्नलात्स्फ़रणस्य कथं तद्रूपस्य सतो देशकालवस्तुपरिच्छेदश्चल्यवमिदयायक्कयाह--विनास्लो देरातः 
कारतो वस्तुतो वां परिच्छेदः सोऽस्यास्तीति विनाशि परिच्छिन्नं तद्धिरक्षणमविनासि सर्वप्रकारपरिच्छेदशयल्यं तु एवं तत् 
सद्रूपं स्फुरणं त्वं विद्धि जानीहि । किं तत्. । येन सद्रूपेण स्फुरणेनैकेन निलन विभुना सर्वमिदं दद्यजा्तं तः सत्ता- 
स्फूरतिद्यल्यं ततं चात १ सखसत्तास्फू्येध्यासेन रजुशकटेनेव सर्पधारादि खस्िन्समवेशितं तदविनादयेव बिद्धीदर्थः । क- 
समात् । यस्मात् ं परिच्छेदं अन्ययस्यापरिच्छिननसापरोक्षय सर्वानुस्यूतस्य स्फुरणरूपस्य सतः कथित् फोऽप्या- 
भयो वा विषयो वा इन्द्रियसंनिकषोदिरूपो हदव न कठुमर्हति समर्थो न भवति, क्पतसाकसिपतपरिचछदगनायोगाव 
आरोपमत्रे चेष्टपत्तेः । अहं चरं जानामीदत्र ह्यहंकार आश्रयतया भासते घटस्तु विपयतया । उत्प्तिविनाश्चयती 
काचिदहंकारडत्तिस्तु सवैतो विभ्रखतस् सतः स्फुरणसख व्यल्कतया आत्ममनोयोगस् परैरपि कानहेदुलाश्युपयमात् , 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका। 
खरूपेण देहादिवत् आत्मीयाभावात् धनादिहान्या देवदत्तवच् न व्येतीसन्ययं तस्याखाव्ययख ब्रह्मणः खखरपसय निनाशामभातं 
बाधं न कथित् ईश्वरोऽपि कठ़महेति शक्कोति । खात्मनि क्रियाविरोधात् नलु नन्वेताद्चस्य सतो श्ानदधेदे परिच्छिल्लापतता- 
नात्मकलमभ्युपे्य, तज्रानाभ्यासिकं, अन्यथा जडलापततेः । तथा चानाध्यासिकङ्ञानरूपस सतो धालर्थसादुत्पत्तिविनाश्चवस्वं धट 
ज्ञानमुत्पन्नं घटज्ञानं नष्टमिति प्रतीतेश्च । एवं चाहं घटं जानामीति प्रतीतेसतस्य साश्रयतवं सविषयत्वं चेति देश्चकरल्वस्तुषरिच्चछि- 
लातसफरणस्य कथं तदपस्य सतो दे्कालवस्वपरिच्छिननल्यलमिलयारङ्याद--अविनाचि । तरिनिधपरिच्छेदश्चलयं वु एव तत्स- 

| ‰ भ्रीधरीव्याख्यः! । 

१ मधुसूदनः, "~ 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाप्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-जभिनवगुपव्याख्यायुता । ६१ 

१ श्रीमच्छांकर माष्यम् । 

यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति न त्वेवं ब्रह्य व्येति, अतोऽव्ययस्याश्य ब्रह्मणो विनाक्तं न कथि. 
कुहलि न. कुचिदारमानं विनाशयितुं दाकतोतीभ्वरोऽपि 1. आत्मा दि रहम खारमनि च च्याः 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

यथेति । द्विविधेऽपि व्ययायोगे फरितमाह---अत इति । किंच बरह्म प्रतो न नदय्यार्मत्वाद्धवदिल्या्ट- जं 
कञथचिदिति । आ्मष्वहेतोरसिद्धिय॒दरति- आतमा दीति । वादासमयश्चुतिरत्र दीति हेत् क्रियते । अस्तु तर्हि 
सेयमेव ब्रह्मात्मनो नाशकयुहन्धनादिदक्षनाज्नेल्याह--सखात्मनीति ॥ १७ ॥ सदसतोरनन्तरप्ङ्ृतयोः खरूपान्थभि- 

३ नी लकण्ठव्याख्या ( चतुध॑री ) । 

भृदादिवनुच्छत्वात् । अत एने घटादि को चु जनयेन्न कोऽपि । कुतस्तर्हि मासत इति चेत् र्नूरगादिवदिति दत्तो 
तरमेतत् । तथा श्राणा वै सत्ये तेषमिष सत्यम्, (तख भासा सर्वमिदं विमातिः इति सतः सत्यत्वेन प्राणोपटक्षि- 
तस्य प्रपच्चख सत्यत्वं सतो भानमेव प्रपञ्चस्य भानमिति । तथाच प्रपञ्चगते सत्तास्फूती सतः सचे प्रमाणमिव्यर्थः । 
श्रुतिश्च (अन्नेन सोभ्य शुद्धेनापोमूकमन्विच्छ अद्भिः सोम्य श्चङ्ञेन तेजोमूरमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूरम- 
न्विच्छ सन्मूाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इति सतो जगदुपादानत्वं कायैलिङ्धेन द्रढयति । सतो- 
ऽविनाशित्वं च विनाशहेत्वभावादित्याह--विनाश्मिति । न व्येति नापक्षीयत इत्यव्ययम् । एतेन सर्वेविकारद्च- 
ग्यय विनाशो नास्तीत्यर्थः । अपक्चयो हि जन्मादिविकारवत एव मवतीति स एवात्र सर्वविकारेपटक्षणतया बोध्यः । 
न कश्चिदित्यनेन तदन्य विनाशहेतोरभावो दर्शितः । द्वितीयाद्वै मयं भवतिः इति श्रुतेः ॥ १७ ॥ एवं सत 
'  भधुसूदनीव्याख्या । 

तदुत्पत्तिविनाश्ेनैव च तदुपहिते स्फुरणक्ये सत्युत्पत्तिविनार्रतीत्युपपत्तेनैकसय स्फुरणस्य खत उत्पत्तिषिनाद्कल्यना- 
प्रस्वः, ध्वन्यवच्छेदेन शाब्दवद्धटायवच्छेदेनाकारावच्च । अहंकारस्तु तस्िन्नध्यस्तोऽपि तदाश्रयतया भासते, तदत्तिता- 

दात्म्याध्यासात् सपुप्तावहंकाराभावेऽपि तद्रासनावासिताज्ञानभासकसख चैतन्य खतःस्फुरणात्, अन्यथेतावम्तं कालम 
किमपि नाज्ञासिषमिति सुषुप्रोस्थितख स्मरणं न स्यात् । नचोत्थितस्य ज्ञानाभावालुमितिरियपिति वच्यम् । सुधुधिकाल- 
रूपपक्षाज्ञानादिङ्गासंभवाच्वास्मरणदेव्यमिचारितात् स्मरणाजनकनिर्विकल्पकायभावासाधकलच्र । ज्ञानसामभ्यमावसय 
चान्योन्याश्रयगस्तलात् । तथाच श्रुति" यर तन्न परयति पदयन्वै तद्रव्यं न परयति नहि द्रषटद्र्विपरिलोपो विधतेऽविना- 
सिलातः इयादिः । खषुप्ौ खप्रकासरफुरणसद्धावं तन्निद्यतया दरोयति । एवं घटादिर्विषयोऽपि तदन्ञातावस्थाभासके 
स्फुरणे कल्पितः \ य एवं म्रागज्ञातः स एवेदानी मया ज्ञात इति भ्रयमिनज्नानात् । अज्ञातज्ञापकलं हि परासाण्यं सर्वतच््र- 
सिद्धान्तः । यथार्थाजुभवः प्रमेति वदद्धिसाकिंकैरपि ज्ञातन्ञापिकायाः स्मृतेव्यौवरतैकमनुमवपदं प्रयुल्ञानैरेतदभ्युपगमात् । 
अज्ञातं च धटदिन चक्षुरादिना परिच्छियते तन्रासारमभ्यात्तज्जानोत्तरकारमनज्ञानस्यानुडत्तिप्रसङ्गा् । नाप्यनुमानेन जिङ्- 
भावात् । नहीदानीं ज्ञातलेन भ्रागक्ञातलमनुमाठं राक्यं, धारावाहिकानेकन्ञानविषये व्यभिचारात् । इदानीमेव ज्ञातं 
तु प्रागज्ञातते सतीदानीं ज्ञातलरूपं साध्याविशिष्टलादसिद्धम् । नचाज्ञातावस्थाज्ञानमन्तरेण ज्ञानं प्रति घयदेरैतुता भीतुं 

शक्यते, पूवैवर्तिाम्रहात् , धरं न जानामीति सार्वैखोकिकानुमवविरोधश्च । तस्मादज्ञातं स्फुरणं भासमानं खाध्यस्तं धटादिकं 
भासयतीति घटादीनामज्ञाते स्फुरणे कन्पितखसिद्धिः । अन्यथा धटदेजंडलेनाज्ञातलतद्धानयोरलुपपत्तेः स्फुरणं चाज्ञातं 

खाध्यत्तनैवाज्ञानेनेति खयमेव भगवान्वक्ष्यति “अन्ञनेनव्रततं ज्ञानं ॑तेन मुह्यन्ति जन्तवः इयत । एतेन विभुं 

सिद्धम् । तथाच श्चुतिः 'महद्धूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव" इति, “सद्यं ज्ञानमनन्तम्" इति च ज्ञानस्य महत्त्वमनन्तलं चं 

द्यति 1 महत्वं सखाध्यससर्वेसंबन्धिलं, अनन्तलं निविधपरिच्छेदश्यन्यवमिति विवेकः । एतेन इन्यवादोऽपि म्रत्युक्तः, 
निरयिष्नभ्रभायोगान्निरवधिबाधायोगाच्च । तथाच श्रुतिः "पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः इति सर्वैबाधा- 

वाथि पुरषं परिरिनष्टि । उक्तच भाष्यकोरः “सर्वं विनदयदरस्वुजातं पुरुषान्तं विनस्यति पुरषो विनाशद्ेखभावान्न निनदृयति" 
इति । एतेन श्षणिकवादोऽपि परासः । अबाधितम्रयमिज्ञानादन्यदन्यस्मरणाययुपपत्तेश्च । तस्मादेक सवासु 

५ भाष्योत्कषेद्धीपिका । 

दपं स्फुरणं विद्धि । किं तत् 1 येनेदं सवै ततं रजुराकटठेनेव सर्प॑धारादि खसिन्समविरितं यस्मा्िनाशं परिचछैेदमन्ययस्यापरिच्छि- 

भसास्य कोऽप्याश्रयो वा विषयो वा इन्द्ियसंनिकषीदिरूपो हेतव न कठुमहैतीवि । भाष्यङृद्धिः कुतो न व्याद्यातमितिचेन्मूल- 
्षरेरक्तशाद्खोत्तरस् घटादिज्ञानस्य व्याढृत्यात्मकस्यात्मन्यध्यस्तचेऽपि तख खप्रकारलान्न जडत्वं व्यादृत्त्यदेसत्पत््यादिसत्तवेऽपिं 

तस न तत्त्वमिखेवमादिरूपस्याप्रतीते., उत्तर्रान्तवन्त इमे देहा इत्यस्य स्थानेऽन्तवलय इमा इृत्तय इति वक्तन्यलापत्तेः \ एतेषां 
माषो मविष्यतीयडनख भमनिराकरणायात्मसंखष्टदेदायसदयत्भरतिपाद्नसयावदयकत्वेनाश्नयत्तरेय देरा्थिकलेन्ेति गद्याण । किंच 



६२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्गीता । [अध्यायः २ 

अन्तवन्त इमे देहा निदयस्योक्ताः दारीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्मादयुध्यख भारत ॥ १८ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

विरोधात् ॥ ९७ ॥ किं पुनस्तदसद् यत् खात्मसन्तां व्यभिचरतीत्युच्यते--अन्तवन्त इति । 

२ आनन्दुगिरिव्याख्या । 

चारित्वेन परमाथतया सन्निर्धारिवम्। इदानीमसनिर्दिधारयिषया पृच्छति--किं पुनरिति । असदसदेवेति नेधोरित- 
त्वात् श्रक्स्य निरवकाशत्वमाशङ्खय शून्ये व्यावत्य॑निवक्षितमसन्निधौरयिततं तख सावकाशत्वमाद--यत्खात्मेति । 

देहादेरनात्मव्मसख श्रङृतासच्छब्दनिषयतेलयाह--उच्यत इति । तेषां स्वातच्यं व्युदस्यति- नित्यस्येति । जाक 
त्रादिष्यावृस्यर्थं वििनषि--श्ञरीरिण इति । परिणामिनिलष्वं व्यवच्छिनत्ति-अनारिन इति । तस्यं भ्रलक्षाध् 
विषयत्वमाह--अध्रसेयस्येति । देशादेरवस्तुत्वादारमनश्चेकरूपत्वाद् युद खथ प्रहृत्तस्यापि तव न हिंसादिदोयस- 
भावनेयाह--त स्मादिति । मनु देहादिषु सह देरयुदन्तस्तस्या विच्छेद भावात्कथमन्तवस्वं तेषामिष्यते तश्राह--~ 

३ नीलकण्टष्याख्या ( चतुरी ) । 

आत्मनो नित्यत्वं असतो देहादेरनित्यत्वं चोक्तसुपसंहरम् एनं युद्धामिमुखं करोति--अन्तवन्त इति ! यद्यपि 
(नासतो विदयते मावः इति असतां देष्ानां कार्त्रयेऽपि सत्लं॑नासतीति परमार्थदया उक्तं तथापि तां दधिमप्रति- 

४ अधुसूदनीध्याख्या । 

स्यूतख खप्रकारास्फुरणरूपदय सतः सर्व॑भ्रकारपरिच्छेदशून्यलादुपपश्नं नाभावो विदयते सत इति ॥ १७ ॥ नयुं॑“स्फुरण- 
रूपस्य सतः कथमविनाितवं, तय देहधर्भलात्. देहस्य चानुक्षणविनाच्ार्त्ः इति भूतचेतन्यवादिनस्ताज्िरकुर्वन् , (नासतो 
विद्यते भावः इयेतद्िकृणोति । अन्तवन्तो बिनादिनः इमे परोक्षा देहाः उपन्वितापवितरूपल्राच्छरीराणि । बहुवचनार्शधू- 
सूष्ष्मकारणरूपाः निराटसू्राव्याकृताख्याः समशटिव्यश्यात्मान. सवे नियस्याविनाश्रिन एव शरीरिण आध्यासिकसंबन्धेन इारीरवत 
एकस आत्मनः खभ्रकारस्फुरणरूपस्य संबन्धिन. इदयत्वेन मोग्यत्वेन चोक्ताः श्चुतिभिर्बह्यवादिभिशवं ! तथाच तैसिरीय- 
केऽन्नमय्यानन्दमयान्तान्पन्न कोशान्कल्पयिल्ला तदयिष्ठानमकस्पितं “ब्रह्मपुच्छं अतिष्ठाः इति ददतम् । तत्न पमीछरत- 
पश्चमहाभूततत्कायात्मको विराद् मूैराशिरज्मयकोराः स्थूरसमष्टिः, तत्कारणीभूतोऽपवीकतपश्वमहाभूततत्कार्यान्मनो 
दिरण्यगभः सूज्रममूतैराचि. सष्ष्मसमष्टि-, श्यं वा इदं नामरूपं कमः इति च्रहदारण्यकोक्तत्यज्ात्मक सकमात्मकत्येन 
क्रियारक्तिमाघ्रमादाय प्राणमयकोदा उन्ती. । नामात्मकत्वेन ज्ञनराक्तिमात्रमादाय मनोमयकोद्च उक्तः ! खूपात्मक्त्येन 

तहुभयाश्रयतया क्ैलमादाय विज्ञानमयकोदा उक्वः । ततः आणमयमनोमयविज्ञानमयात्मैक एव हिरण्यगर्भा्यो ट्पशरीर- 
कोराः । तत्कारणीभूतस्छु मायोपहितचेतन्यात्मा सर्वैसंस्काररेषोऽव्याङृताख्य आनन्दमयकौश. । तेच सर्वै एकद्यवान्मनः 
शरीराणीतयुक्तम् (तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इति । तख अ्रणसयस्यैष एव रारीरे भवः शारीर आत्मा यः 
सद्यज्ञानादिलश्षणो शुदानिहितलखेनोक्तः पूरवैस्यान्नमयस्य । एवं ्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयेषु योज्यम् } अथवा 
हमे सवे देहाल्रेरोक्यवर्तिसवैप्राणिसंबम्धिन एकल्ैवात्मन उक्ता इति योजना । तथाच श्रुति- “एको देवः सर्बभूतेषु गुरः 
सर्वव्यापी सर्थैभूतान्तरात्मा । कमोध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवरो नि्यणश्च ॥° इति सर्वरारीरसंवम्धिनमेक्मा- 
त्मानं नित्यं॑विुं दद्येयति । नजु नियलं यावत्कालस्थायिलं, तथाचावियादिवत्काटेन राह नादोऽपि ततुपपन्न- 
मिलत आद-अनाद्धिन इति । देशतः कारतो वस्वुतश्च परिच्छिन्नस्याविद्यदेः कस्पितलेनानिदयदऽपि यावन्काल- 

५ भाष्योत्कपेदीपिका । 
श्यध्यस्तरजतज्ञानस्य कष्पितिखवत्सदध्यस्तषटादिज्ञानस्ाप्यभ्यस्तत्वेन कल्पितलख सद्द्धिरसद्रद्धिरिदयादिभाप्यैण अरद्ित- 
लादुक्तशाङ्कायुत्थानमिखयमिग्रेखयाचायैरेवं न व्याख्यातमिति दिक् ॥ १७॥ किंपुनस्तदसदिलयाकाष्वायामाह अन्तवन्त शति । 
नञ स्फुरणरूपख सतः कथमविनाशिल्वं तस देहधर्मत्वदेहस्य चाजुक्षणविनारिलादिति भूतचैतन्यवादिनस्ताक्िराुबैन् “नासत 
विद्यते भावः" इलेतद्विदृणोति इति ठु नत्वेदयादिना देदात्मनिवेकस्योक्तखमभिभ्रेलाचायै्नावतारितम् । अन्तस्तत्वज्घानेन याभो येषां 
विद्यते तेऽन्तवन्तः । यथा छयक्तयादिज्ञानेन छक्तिरूप्यादयो वाध्यासथा इमे भान्द प्रतीयमाना देदयाः स्थुल्दयो निद्स्याबाध्य- 
स्याध्यासिकसंबन्धेन कारणादिदारीरवतः देद्य इति सकारणस्य शी तदिरप्युपलस्षणम् । देदानेकलाद्रहुवचनम् । श्थिव्यादिवग्याव- 

दारिकनियल्लमारद्कयाह--अनारिन इति । परमार्थनिदयस्य बिदरद्धिरुक्ताः अप्रमेयस्य रूपादिरहितलात् , व्याि्रद्यामावाच् , 
2 श्रीधरीव्याख्या । 

मापायधरसकं संदशेयति--भन्तवन्त इति ॥ अन्तो निनादो विचते' येषां तेऽन्तवन्तः । निलय सर्वैकरूपख दारीरिणः शरीरवतः 
| ७ अभिनवगुक्ताचार्थन्यास्या 

भिध्ट स श निलोऽनिसो बरेलाशङ्कथाह--अविनाशि सिति । तक्षा । आदमा त्वतिनाश्ची ॥ १७५ जन्तषन्ल इति । निर्पार्परताकङ्ि 
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१ श्रीमन्छांकरभाष्यम् । 

अन्तो विनाशो बिद्यते येषां तेऽन्ववन्तो यथा सगतर्णिकोदकादौ सद्वद्धिरनुड्त्ता पमाणनिरू" 
पणान्ते विच्ड़ियते सख तस्या अन्तस्तथेमे देहाः । खप्मायादेहादिवच्चान्तवन्तो नित्यस्य रारीरिण 
पौषी पिम मीणीरौौीीीीीौीौिीणीीीी ीीीणौी मी नी नीम भमभणमखखखय् 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

यथेति । तथेमे देहाः सदह्ुद्धिभाजोऽपि भरमाणतो निरूपणायामवसाने' विच्छेदादन्तवन्तो भवन्तीति शेषः । देहस्वा० 
दिना च जाअदेहादेरन्तवत्तवं संप्रतिपन्नवद्नुमातुं शक्य मिलयाह- खपे ति । शरीरादेरन्तवस्वेऽपि प्रवाहरूपेणास्मनस्त> 
प्संबम्धस्मानन्तवत्वमारङ्याह- नित्यस्येति । प्रवाहस्य भवाहिष्यतिरेकेणानिरख्पणान्न तदात्मनः देहाद्यमावे संबर्ध. 

३ नीरकण्टव्याल्या ( ष्व॑तुर्धंरी ) । 

पथमानख नरकदिमयमनुरध्यमानख व्यवहारामिप्रायेण नित्यानित्यविमागममिप्रित्य दैहानामन्तव्वभुच्यत इति न 
दोषः नित्यत्वं काछापरिच्छेयस्वं तच व्यबहारे नभसोऽप्यस्तीत्यत उक्तं अनाशिन इति । नाशः अद्दीनं तद्वान् हि 
आकाशः “नम अत्मनि लीयतेः इति स्मृतेः । अयं तु न तथेत्यनारी । सर्वदेव प्रकशमान इव्यर्थः । एतदपि न 

धट्रादिवद्ुर्यत्वनेत्याह--अभ्रमेयस्येति । तथाच श्युतिरात्मनोऽगरमेयत्वमाहं “दतद्प्रमय भ्रुवम्" इति अप्रमयमित्य- 
« मशुसूदनीन्याख्या । 

स्थायिल्वहूपमौपचारिकं निदयत्वं व्यवहियते । "यावद्विकारं तु विभागो लोकवत् इति न्यायात्. । आत्मनस्त परिच्छेदत्रयश्च 
भ्यस्याकसिपितसख विनाराहेलभावान्सुख्यमेव दूटस्थनिखयतवं नतु परिणामिनिखयत्वं यावत्काठस्थायितवं चेल्यभिप्रायः । नन्वे- 
तायो देहिनि किचित्ममाणमवदयं वाच्यम्, अन्यथा निष्प्रमाणख तस्यालीकलापत्तः चाल्ञारम्भवैयर्थ्यापत्तश्च । तथाच 
वस्तुपरिच्छेदो दुष्परिहरः शशाख्रयोनिलात्" इति न्यायाच्चात आह--अपसेयस्येति । ̂ एक्वेवानुद्र्यमेतदषमयं ध्रुवम्" । 
अप्रमयमप्रमेयम् । नन तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभ्िः । तमेव भान्तमनु भाति सर्व 
तस्य भासा सर्वैिदं विभाति इति च श्रुतेः खधप्रकाराचैतन्यरूप एवात्मा अतस्तखय सवैभासकसखय खभाना्थं न खभाखा- 
पेश्चा कितु कस्पिताज्ञानतत्कायनिवृत्तय्थं कल्पितडत्तिविशेषपेक्षा । कल्पितस्यैव कलठ्पितविरोधिलात्. “यक्चाचुरूपो बलिः" 

इवि न्यायात् । तथाच सर्वकस्पितनिवतेकड्त्तिविशेषोत्पत््यथे शाघ्नारम्भः, तख ततत्वमस्यादिवाक्यमात्राधीनात्खत- स्ब॑दा 
भासमानलात्सर्वकल्पनाधिष्ठानलादुरयमान्रभासकलाच न तस्य ठुच्छलापत्तिः । तथाच “एकमेवाद्वि तीयं", “सदयं ज्ञानमनन्तं 
जह्य इ्यादिशाच्रमेव खम्रमेयानुरोधेन सखस्यापि कल्पितलमापादयवि । अन्यथा खप्रामाण्याञुपपत्तेः । करिपतख 
'चाकट्पितपरिच्छेदकत्वं नास्तीति प्रार् प्रतिपादितम् । आत्मनः खप्रकारात्वं च युक्तितोऽपि भगवत्पूज्यपादैर्पपादितम् । 
तथाहि यत्र जिज्ञासोः संरायविपयेयव्यतिरेकथ्रमाणानामन्यतममपि नासि तत्र तद्विरोधि ज्ञानमिति सर्वत्र इष्टम् । अन्यथा 
व्रितयान्यतरापत्तेः आत्मनि चाहं वा नाहं वेति न कलखचित्संशयः, नापि नाहमिति विपर्यये व्यतिरेकः, अमा वेति तव्खरूपघरमा 
सर्वदास्तीति वाच्यम् । तख सर्वसंशयविपयेयधर्भिलादः “धर्म्ये सर्वमभ्रान्तं भकारे तु विपर्ययः" इति न्यायात् । अतएवोक्तमू 
श्रमाणमभ्रमाणं च प्रमाभासस्तथेवे च । कुर्बेन्येव प्रमां यत्र तदसंभावना कुतः ॥° इति । प्रमाभासः संशयः 
खभ्रकाश्चे सद्रूपे धर्मिणि प्रमाणाप्रमाणयोर्विंशेषो नासीदय्थः । आत्मनो भासमानत्वे च घटज्ञानं मथि जातं नवेदयादि- 
संचयः स्थात् । नचान्तरपदा्थै विषयस्येवं संशायादिभविबन्धकलसखभावः कल्प्यः बाह्यपदार्थे छ्मेन विरोधिज्ञानेनैवं 
संरायादिभ्रतिबन्धसंभवे आन्तरपदा्थै खभावमेदकल्पनाया अनौचित्यात् । अन्यथा सर्वतिष्ठवापत्तेः । आत्ममनोयोगमा््र 
चात्मसाक्षात्कारे हेठुः । तख च ज्ञानमत्र हेतुलाद्, घटादिभानेऽप्यात्मभानं समृहालम्बनन्यायेन ताकिंकाणां प्रव- 
रेणापि दुर्निवारम् । नच चीष्ुषलमानसलादिसद्करः खोकिकलालोकिकलवर्दंदामेदेनोपपत्तेः सङ्करस्यादोषंखाचाश्चुषलदे- 
जोतिललानभ्युपगमाद्रा । व्यवसायमात्र एवात्मभानसामम्या विद्यमानलादनुव्यवसायोऽप्यपासः 1 नच व्यवसायभानार्ध 
सः । तस्य दीपवत्खव्यवहारे सजातीयानपेक्षलात् । नदि धरतज्ज्ञानयोरिव व्यवसायाचुव्यवसाययोरपि विषयलविषयिलव्य- 
वस्थापकं वैजालयमस्ि, व्यक्तिमेदातिरिक्तेवैधम्यानभ्युपगमात्, विषयलावच्छेदकसरूपेणेव तिषयिलभ्ुपगमे घटयोरपि तद्धा- 
वापत्तिरविच्येषात् । ननु यथा घटव्यवहारा्थ धटज्ञानमभ्युपेयते तथा धरज्ञानव्यवहाराथं घटज्ञानविषयं ज्ञानमभ्युपेयं, व्यव- 
हारख व्यवहतैव्यश्चनसाभ्यलादिति चेत्, काचुपपत्तिखधाविता देवानांभियेण खप्रकारवादिनः । नहि व्यवहर्तेव्यभिन्नलमपि 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

सदरास्यान्यसयानिरूपणास्ठत्तिनिमित्ताभावात्, तेन विनानुपपदययमानस्याभावात्, अभावल्लाभावात्, अक्षादिभिरपरिच्छेयस 
अथवाऽन्ञाते हि वस्तुनि प्रमाणान्वेषणा भवति, ज्ञातशवात्मा देहाद्धि्नः सवैः आाणिभिः योऽदं बल्य पितरावन्वभूवं स एव नधू- 
नजुभवामीयुसंधानद दमात् । खरे देवादिदारीरमास्थाय तडुचितान्भोगान्भुक्ला भ्ुद्धो मरुष्यदेहं प्राप्य मनुष्य एवाहं नठु देव 

७ अभिनवगुप्ताचायेव्याख्या । 
स्थूकचिनाश्षयोगिनः तद्न्यथालुपपत्तरेव ष विनादिनः प्रतिश्षणमवस्यान्वरभागिनः । यदुक्त अन्ते पुराणं दृष्टा पतिश्षणं नवत्वदानिरत- 



६9 आनन्द गिरिव्याख्यासंवरठित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-शभ्रीमद्वगवद्गीता । [ अध्यायः २ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

श्सीरषतोऽनाशिनोऽशरमेयस्यात्मनो ऽस्तवन्व इत्युक्ता बिवेकिभिरिव्यथः । नित्यस्यानाशिन इति न 
पुनस्तं, नित्यत्वस्य दिविधत्वाह्धोके नाशस्य च यथा ददो भस्मीभूतोऽददोनं गतो नष उन् 
विद्यमानोऽष्यन्यया परिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नष उच्यते त्रानाशिनो नित्यस्येति द्धिवि- 
येनापि नदनासंवन्धोऽस्यव्यर्थः । अन्यथा पृथिव्यादिवदपि नित्यत्वं स्यादात्मनस्तन्मभूदिति 
नित्यस्थानारिन इत्याह । अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य । ् तयक्लादिधमाणेरपरिच्छेद्यस्येत्यथैः । नन्वागसे- 
नान्मा परिच्छिद्यते पल्यक्षादिना च पूवैम् । न, आत्मनः खतःसिद्धत्वात् । सिद्ध ह्यात्मनि प्रमातरि 
भ्रमित्सोः धरमाणान्वेषणा भवति । नहि पूर्वेमित्थमहमित्यात्मानमधमाय पश्चात्पमेयपरिच्छेदाय 
प्रचनंते । नद्यात्मा नाम कस्यचिदपसिद्धो भवति । याद्ञं त्वन्त्यं प्रमाणमतद्धमोध्यारोपणमान्- 

। २ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

सिद्धिरियभिसंधायोक्त-विवेकिंसिरिति । षदद्वयसेकाथेत्वमाशद्ख निरस्यति--निव्यस्येल्यादिना । नित्यत्वस्य 
द्षिण्यसिध्यर्थं नाशद्वैविध्यं प्रतिज्ञातं प्रक्टयति-यथेत्यादिना । नारस्य निरवरोषस्वेन सावरोषस्वेन च सिद्धे द विध्य 
फखितमाह--तश्नेति । विरोषणाभ्यां टस्थनिलयत्वमासमनो विवक्चितमिलर्थः । अन्यतरविरोषण्मान्नोपादाने परिणा- 
मिनित्यन्वमात्मनः शङ्खेतेयनिष्टापत्तिमाशङ्खयाह--अन्यथेति । ओपनिषदत्वविरोषणमाभिलयभ्रमेयत्वमाक्षिपति--न- 
न्विति । इवश्वास्मनो नाप्रमेयत्वमिव्याह--प्रव्यक्चादिनेति । तेन चागममचत्यपेश्चया पूर्वावस्थायामास्मैव परिच्दिः- 
धते तसि्रेवातातस्वसंमवाद्, अक्तातन्ञापकं प्रमाणमिति च प्रमाणरुश्चषणादिलथैः । एतदप्रमेयसिलयादिश्चुतिमसुस्टत्य 
परिहरति- नेत्यादिना 1 कथं मानमनपेक्ष्यातमनः सिद्धत्वमिल्याशश्योक्तं बिद्रणोति--सिद्धे हीति । अरमिस्सोः 
भमेयमिति शेपः । तदेव व्यतिरेकमुखेन विगदयति- नहीति । जस्मनः सर्बरोकपमसिद्धतवाच्च तस्मिन्न प्रमाणमन्वेप- 
णीयमित्याह--नह्यात्मेति ! प्रलक्षादेरनास्मनिषयत्वात्तन्न श्वाज्ञावताया व्यवहारे संभवात्तसामाण्यल च व्याव. 
हारिकस्वाद्धिदिष्टे वद्मदृष्तावपि केवले तदप्रचत्तेः यथपि नात्मनि वव्मामाण्यं तथापि तद्धितश्चुत्या शाक्वस्यं तच 
भग्रत्तिरवस्यं भाविनीलयाशङ्ाइ -- शासं त्विति । शाखेण ग्र्गसूते बद्यणि प्रतिपादिते प्रमात्नादिबिभागस व्याद्र्तस्वा- 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चदुर्धरी > । 

स्प्रमेयमित्यर्थः । एतच्रात्मनि प्रमाणप्रसराज्जेयम् । तथाच श्रुतिः शेनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयादिजा- 
तारमरे केन विजानीयात् इति ! प्रसिद्ध्त्वख ग्रत्यगात्मत्वादेव । 'यत्साक्षादुपरोक्षाद्र्म य आत्मा सर्वान्तरः? इति 

४ मधुसुदनीन्याख्या । 
जञानविसेषणं व्यवहारहेतुतावच्छेदकं गौरवात. । तथाचेशवरज्ञानवदोभिज्ञानवस्मेयमिति ज्ञानव्र सेनेव सव्यवहारोपपत्तौ न 
सानान्तरकन नावकाशः । अलुव्यवसायस्मापि घटज्ञानव्यवहारहेुलं कं धटज्ञानज्ञानखेन किवा धटज्ञनत्ेनेवेति विवेचनी- यम्, उभयखापि तत्र सत्वात् । तत्र धटन्यवहारे घटज्ञानत्वेनैव हेतुतायाः छ्पलत्तेनैव रूपेण घटज्ञानव्यवहारेऽपि 
हेदतोपपत्ती न घरज्ञनज्ञानतवं हेवतावच्छेदकं भौरवान्मानााबाच । तथाच नानुव्यवसायसिदधिरेकसेव व्यवसायस्य व्यवसा- 

तेश्च सप्रकारज्ञानमात्रसरूपोऽप्यात्माऽबियोपटितः सन्साक्ीतयच्यते. दत्तिमदन्त.करणोप्रहित. प्रमातेल्युच्यते । तस्य चश्चरा- दीनि करणानि स चश्चुरादिद्वारान्त.करणपरिणामेन घरदीन्व्याप्य तदाकारो भवति । एकसिश्वान्त.करणपरिणामे घटाव- च्छि्यैतन्यं अन्तःकरणाबच्छि्चेतन्यं॑चैकरोीभावाप्ं भवति । ततो घटावच्छिन्नचेतन्यं॑प्रमात्रमेदात्स्वाज्ञानं नारायद्परोक्ष भवति धटंच सावच्छेदकं खतादातमयाध्यासाद्धासयति अन्त करणपरिणामश्च इत्त्याख्योऽतिखन्छ- खावच््छिसे- नैव चतन्येन भाखत इलन्तःकरणतदृत्तिघरानामपरोक्षता । तदेतदाकारत्रयमहं जानामि घटमिति भासकचैतन्यस्यैकरूप- त्वेऽपि घटंश्रति त्यपेशषलात्ममातृता अन्तःकरणतेहृतती भ्रति तु इत्त्यनपेक्षत्वात्साक्षितेति निवेकः । शद्वैतसिद्धौ सिद्धान्त- चिन्दौ च विस्तरः । यस्मदवं आगुक्तन्यायेन नियो विभुरसंसारी सर्ेदेकरूपश्वात्मा तस्मात्तनारशडया खम युद्ध भक्म्रवृत्तस्य तव॒ तस्मादुपरतिर्य गिन युक्तेति युद्धाभ्यचुज्ञया न वनाह--तस्माद्यभ्यख भारतेति । अर्जन सयं बडे भक्तस्य तत उपरतिक्ारणं शोकमोहौ तौ च विचारजनितेन गिज्ञानन बाधितानिति “भपवादापवदे उत्सस्य ५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 
इति देवक्षदीरे बाभ्यमानेऽम्बहुमास्यदस्यत्मनोऽवाभ्यमानललाच योगमाहात्म्येन सिंहादिशरीरमेदेऽप्यात्मनोऽमेदेन जञातलाच्च ! तथ इन्दियेभ्योऽपि भिन् आत्मा सवेज्ञायते योऽदहमदराक्षं स एवेदानीं "्णोमीखदमालम्बनस्य प्र्यभिज्ञानात् । बुद्धिमनोभ्यामपि सिन तयोः करणत्वेन कलश्रयलायोगात्। अहं छर इ्याद्िभलयस्ु ्रमास्पदे पुत्रादौ विकङेऽहमेव विकल इयादिप्रययवदुपपद्यते \ 



नीङकण्दी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपव्याख्यायुता । ६५ 

१ भओीमनच्छांकरमान्यम् । 

निवतेकत्वेन भमाणत्वमात्मनि प्रतिपद्यते नत्वज्ञातार्थज्ञापकत्वेन ! तथाच श्ुतिः-'यस्वाश्चादपसेक्चा- 
दहा य आत्मा सवान्तरः* इति । यस्मादेवं नित्यो ऽविक्रियश्चात्मा तस्माद् युभ्यख । युद्धादुपरमं मा 
काषीरिव्य्थः । नह्यत्र युद्धकतैव्यता बिधीयते, युद्धे भदत्त एव यसौ शोकमोदभतिवद्धस्तुष्णीमरास्त, 
अतस्तस्य कतेव्यप्रतिबन्धापनयनमाजं भगवता क्रियते । तस्मादयुभ्यखेव्ययुवादमान्नं न विधिः ॥ १८॥ 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

दुमस्यान्लत्वमपौरूषेयत्या निदौषत्वाच्चास्य प्रामाण्यमिल्यथैः । तथापि कथमस्य अलगास्मनि श्रामाण्यं तस 
स्वतःसिद्धत्वेनाविषयत्वादक्तातक्ञापनायो गादिव्यारङ्खय सतो भानेऽपि परतीचो मचुष्योऽदं कर्ताहमिलयादिना मनु 
ष्यत्वकतत्वादीनामतद्धर्माणामध्यारोपणेनास्मनि प्रतीयमानत्वात्तन्माज्निववसैकत्वेनार्मनो विषयस्वमनापयैव शाखं 
भ्रामाण्यं प्रतिपच्वे सिद्धं निवतैकत्वादिति न्यायादिलयाह-अतद्ध्मति । घटादाविव स्फरणातिशयजनकत्वेन 
किमित्यात्मनि शाखप्रामाण्यं ने्टमिल्याशङ्खय जडउत्वाजडस्वाभ्यां चिरोषादिति मत्वाह- नत्विति 1 बह्मत्मनो माना 
पेश्षामन्तरेण सखतः स्फुरणे प्रमाणमाह- तथाचेति । साक्षाद्न्यापेश्चामन्तरेणापरोक्षादपरोश्चस्फुरणाव्मकं यद्रह्य न 
च तस्या्मनोऽथौन्तरत्वं सर्वाभ्यन्तरत्वेन सर्ववस्तुसारत्वात्तमातमानं अ्याचक्षवेति योजना । अप्रमेयत्वेनाविनाशितस्वं 
भतिपाद्य फलितं निगमयति--यस्मादि ति । स्वधरमनिद्रृ्तिहेतुनिषेधे तात्पर्य दरयति-युद्धादिति । आत्मनो 
निसयत्वादिस्रूपसुपपाच युद्धकतेष्यत्वविधानाज्जानकर्मसयुचयोऽत्र भातीलयाशङ्खयाह- नहीति । युध्येति वच- 
नात्तत्करवैव्यत्वविधिरस्तीवयाशङ्खयाद-- युद्ध इति । कथं तर्हिं कथं भीष्ममहमिवयाद्ज्चैनख युद्धोपरमपरं वचनमिति 
तच्राह---दोकेति । यदि स्वतो युद्धे प्रवृत्तिस्तर्हि भगवद्वचनस्य का गतिरिलयाशङ्कयाह--तस्ये ति ! भगवद्भचनस्य 
भ्रतिषन्धनिवसैकस्वे सव्यङधैनभवृ्तेः स्वाभाविकत्वे फटितमाह- तस्मादिति ॥ १८ ॥ 'अधिनास्सि तु तद्िद्धि इत्यत्र 
पूवौधन वत्पदाथैसमथ॑नसुत्तरा्धेन निरीश्वरवादसख परिणामवादस्य वा निराकरणमादमनि जन्मादिप्रतिमानस्योपचारि- 
क्रस्वभ्रद्दनार्थमस्तवन्त इत्यादि वचनमिति केचित् ! अस्तु नामायमपि पन्थाः । पूर्वोक्तस्य मीताशाखाथस्यो्मेश्षा- 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

तेः । उक्तच श्रमाणमप्रमाणं च प्रमामासस्तथेव च । यस्मसादात्रसिध्यन्ति तदसंमावना कुतः ॥' इति । तखा- 
शुध्यख भारत । भीष्मादिदेहानां मिथ्यात्वादनित्यत्वाच्र खयमेव न्टप्रायतया हननान्निवृत््या त्वया खधर्मो न 
नारनीय इति भावः ॥ १८ ॥ न॒ भनासतो विद्यते भावः इति न्यायेनासतो माच्रादेर्भिथ्यास्वेन निःसखरूप- 
त्वात्कर्व॑त्वं न संभवति । अत; सत एव कर्तृत्वं बन्धमोक्षभाक्त्वं च वान्यम् । अन्यथाऽन्तःकरणे बन्धं 

५ मधुसूदनीव्याख्या । 

स्थितिः" इति न्यायेन युध्यसेलनुवादो न विधिः । यथा "कलैकर्मणोः कृति" इत्युत्सर्गः, 'उभयम्राप्तौ कर्मणि" इत्यपवादः, 
"अकाकारयोः चल्लीप्रयययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम् इति तदपवादः । तथाच सुयुकषोत्रैयणो जिक्ञासेखत्रापवादापवादे पुनस 

त्सगस्थितेः “कवृकर्मेणोः कृति" इयनेनेव षष्टी । तथाच "कर्मणिच' इति निषेधाप्रसराद्रह्मजिक्घासेति कर्मषष्टीसमासः सिद्धो 
भवति । कशिच्येतस्मदिव विधेमेक्चि ज्ञानकर्मणोः समुचय इति प्रकपति । तन्न । युष्यखेदयतो मोक्षसख ज्ञानकर्मसयुच्यसा- 
ध्यलामतीतेः । विस्तरेण चैतदमरे भगवद्रीतावचनविरोधेनैव निराकरिष्यामः !॥ १८ ॥ नन्वेयं "अरोच्यानन्वरोचस्वम्" 
इत्यादिना मीष्मादिबन्धुनिच्छेदनिबन्धने शोकेऽपनीतेऽपि तद्रधकवैलनिबन्धनस्य पापस्य नास्ति प्रतीकारः । नहि यत्र शोको 
नादि तत्र पापं नासीति नियमः, देष्यवाह्मणवधे शोकाविषये पापाभावध्रसङ्गात् । अतोऽदं कतौ त्वं अररक इति योरपि 

५ भाष्योक्दीपिका । 

तसादात्मनोऽन्ञातत्वान्न भ्रमाणपरिच्छेयता । नं कथं शाखसय म्रयगात्मनिं प्रामाण्यम् । तख खतःसिद्धख ज्ञातत्वेनाविषयला- 
दिदिचयेत्सव्यम् । तथापि याच्रसात्माध्यस्तसमूलकवृलायनात्मधर्मनिरासकत्वेन आमाण्यमुपपद्यते । तथाच भव्यम् "नदि पूर्वैभि- 
त्थमहभिदयात्मानं प्रमाय पश्वात्ममेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते । नह्यात्मा नाम कस्यचिदभरसिद्धो भवति । सान्नं बन्द अमाणम् । अतद्धमो- 
ध्यारोपणमान्ननिवतैकत्वेन प्रामाण्यमात्मनः प्रतिपर्ते नतवज्ञातार्थज्ञापकत्वेनः । तथच श्वुतिः यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म य आत्मा" 
इति । यस्मादात्मा नियः केनापि क्चिदपि कदापि न नद्यति देदाधानिदयला्नर्यन्येव, तस्माद्धे भारत् भरत्वंशोद्धव, त्वं 

& ओीघरीन्यास्या । 

अतयव अनाक्षिनो विनादारहितस्याप्रमेयस्यापरिच्छिन्नस्यात्मन श्मे सुखदः खादिधसका देया उक्तास्तत्वदर्दिभिः ! यस्ादेवमात्मनो न 

बिनाश्चः यन्र सुखदुः खादिप्तबन्धः तसान्मोहनजं शोकं स्यक्त्वा युध्यख । स्वधर्म मा लयाक्षीरिखथैः ॥ १८ ॥ तदेवं भीष्मादिर्ल्यु- 

७ अभिननगुषाषार्यैष्याख्या । 

भीयते इति । डनिनाि प्कलानां पथगधौनां अतिभेदः क्षणेक्षणे । वेते सर्व मामेष सौकम्याच्ु न विभाव्यते ॥ इत्ति । पथगधोसिधानभिसि । 

भअन्मार्म 
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थ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 

१ ओीमच्छांकरभाष्यम् । 

शोकमोहादिसंसारकारणनिचस्य्थं गीताशाद्ं न प्रवतंकमियेतस्यार्थस्य साक्षिमुते, ऋचावानिनाय 
भगवान् । यन्तु मन्यसे युद्धे भौष्परादयो मया हन्यन्ते अहमेव तेषां हन्तेलयेपा बुद्धिखपेव ते, क्थ --य 
पनमिति । य पनं परकृतं देदिनं वेत्ति जानाति हन्तारं हननक्रियायाः कतर, यश्चेनमन्यो मन्यते 
हतं देहहनने हतोऽहमिति हननक्रियायाः कर्मभूत, ताबुभौ न विजानीतो न क्ातवन्ताघविवे- 
केनात्मानमहप्रल्ययविषयं हन्ताहं हतोऽस्म्यहमिति देहहननेनात्मानमहं प्रत्यय विपयं यौ विजानीन- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

मान्नमूरूष्वं निराकर्तुं मननद्रयं भगवानानीतवानिति शछोकद्वयसख संगतिं दशयति--शोकमोदादीति । तत्र प्रथम. 
मच्रस्य संगतिमाह--यिति । प्रयक्षनिवन्धनत्वादसुष्या बुदधेखेषात्वमयुक्तमिल्याक्षिपति-कथमिति । परयक्ष- 
स्याज्तानप्रसूतस्वैना भासस्वात्तसटता इद्धिने भ्रमेति परिहरति-य एनसिति । “हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हत्याया- 
खचमथेतो दरौयित्वा व्यच्ट--य एनमिति । हन्तारं हतं वात्मानं मन्यमानख कथमनक्तानमियाकशङ्याद-हन्ता- 

३ नीरखकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

आत्मनश्च मोक्ष इति तयोवेयधिकरण्यं खात् । तथा येन सर्वमिदं ततमिति सतो देहायुपादानत्वं चोक्तम् ¦ 
तथाच हननक्रियां प्रत्यकस्येव क्ये कर्मत्वं चापतति त्र विरुद्धम् । खात्मनि खव्यापारायोगात् । नहि वि- 
विं दहतीति युक्तमित्याराङ्कवाह--य धनमिति । यश्च तारिकादिरेनमात्मानं हन्तारं हननक्रियायाः कर्तारं 
मन्यते, यश्च चावकादिरेन हते हननक्रियायाः कर्मभूतं मन्यते, ताबुमावपि न जानीतः । आत्मत्वमिति दोषः ! 
यसान्नायं हन्ति न हन्यते । नहि य; कतौ स॒ आत्मा, नापि देहं आत्मा, तयोः प्रागेवानात्मश्वायधारणात् । 
अयं मावः--यथायःपिण्डे बहिसंबन्धादेव द्ध्व नतु खतः, एवं भावरादयुदयसमनियतं कर्तत्वं मावादिध 
एव नात्मनः । आत्मनि तु कवृत्वप्रतीतिमाादिसंबन्धादेव । अतो मानादिविशिष्टस्यैव बन्धो न केवरुख । मोक्षश्च 
भात्रादिवियोग एवेति न बन्धमोकषयोर्वैयधिकरण्यम् । नच माव्रदेरनिःखरूपत्वमसि । सत्वासत्वाभ्यामनि्वचनीयस्य 
व्यवहारयोग्यस् अहयन्ञानेकबाभ्यसखय खभ्रमायागन्धर्वैनगरावितुल्यख तत्खरूपखाभ्युपगमात् । तसान्न कर्वुसमान्म- 
धमः । यथोक्तम् “आत्मा कर्रादिरूपश्ेन्मा कादली सक्ताम् । नहि खभावो भावानां व्यावतेतोप्णयवद्रवेः ॥: 

४ मधुसूदनीभ्याख्या । 

हिसानिमित्तपातकापत्तेरयुक्तमिदं वचनं 'तस्माद्युभ्यसख भारतः इद्याराङ्य काटकपय्तियर्चा परिदटरति भगवान्--ण्नं 
अङं देहिनमहद्यलादिशुणकं यो हन्तारं हननक्रियाया कर्तारं वेत्ति अहमस्य हन्तेति विजानाति, यश्वान्य एनं मन्यते 
दतं हननक्रियायाः कर्मभूतं देहहननेन हतोऽहमिति विजानाति, तावुमी देहाभिमानिलदिनमविकारिणमक्ारकस्वमाव- 
मात्मानं न विजानीतो न विवेकेन जानीतः शाखरात् । कसमात् । यस्मा्नायं हन्ति न हन्यते ।! कर्ता कसं च न भवती 

५ भाष्योर्कपंदी पिका । 
युभ्यखे खधम युद्धं मा दयक्षीरिल्थः ॥ १८ ॥ अहमेतेषां हन्ता मेते हन्यन्त इय्नबुद्ेश्ेपालवोधनाय छचावुदराहरति- यं इति । यत्तु नन्वेवमदोच्यानिलादिना बन्धुविच्छेदनिबन्धने शोकेऽपनीतेऽपि तद्वधकतरलनिवन्धनपापस्य नास्ति प्रतीकार. दो ा- विषयेऽपि दष्यत्राह्मणवधे पापस्य सत्त्वात् । अतः कदुमेम प्रेरकस्य तव च हिंसानिमित्तपापापत्तरयुक्तमिदं वचनं तस्मादिद्यादीन्या- 
राद्धं काठकपटितयचो परिहरति य इति तद्धिचार्यम् । ऋचि हश्रदेः पापं न जायते इति परिहदारस्मुकैः वधर्निवन्धनवन्धुविच- 
दस्यात्मनियलप्रतिपादकपूरवम्रन्येन नााभावोक्तया अरतिषिद्धत्वेन तञचिवन्धनपापस्यापि निवारितलाच्छक्काया अयुन्धानाच् । यस्मा- 

६ श्रीधरीन्यासख्या । 
निमित्तः शोको निवारितः । यच्ात्मनो दन्दस्वनिमित्ं दुः खमुक्तं "तान्न इन्तुमिच्छामि" दलादिना तदपि तद्वदेव नि(भमित्तमिलय।इ- ~ य एनमिति । एनमात्मानम् । आत्मनो हनन क्रियायां कसल कवैत्वमपि नाप्तीयर्थः । नत्र हेतुनीयमिति ॥ २९॥ न इन्यत 

७ अभिनयगु्ताचार्यव्याख्या । 
पूथगथकियाकारित्वादिसिथावत् ॥ १८ ॥ देहा अन्तवन्तो विनारिनश्च ! आत्मा सु जियः ¦ यनोऽश्रमेयः । प्रमेयस्य लु अङम्य परिणा. 
मित्य नत्वजडस चिदेकस्पसय । स भावान्तरायोयात््। एव देहा नितयमन्तवन्त इति शोचितुमश्रक्याः ¦ आरमा भित्यमविनाकी । तेन न क्ोचनादेः तन्नेणायमेकः शमग्रलययोद्ेयोरथेयोखनिना द्रिीतः अदोच्यानम्वदहोचस्त्वभिसि ! य एनमिति ! एनमात्मानं दे चयो नारं 

१ मधुसूदन,  ----------------- 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माष्योर्कषदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्व्याष्यायुता । ६७ 

न जायते धियते वा कडाचिन्नायं भरत्वाभविना वा न भूयः । 
अजो नियः राभ्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने चारीरे ॥ २० ॥ 

१ श्रीमच्छांकर भाष्यम् । 

स्तावात्मखरूपानभिक्षाविवयर्थः । यस्मान्नायमात्मा दन्ति न टननक्रियायाः कती भवतति, न 
हन्यते नच कर्मं भवतीद्यर्थः, अचिक्रियत्वात् ॥ १९ ॥ कथमबविश्िय आत्मेति दितीयो मन्रः। 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

दमरिति । हन्तृत्वादिक्ानमन्ञानमिलयन्र हेतुमाह- यस्मादिति । आत्मनो हननं प्रति कतत्वकरमैत्वयोरभावे हेत दसै- 
यति-अविक्रियत्वादिति ॥ १९॥ तदेव साधथितं न जायते प्रियते वा विपश्चिदिलयादिमश्रान्तरमवतारयति-- 
कथमिति । स्बनिक्रियाराहियप्रद्नेन देत विशदयन्मन्रमेव पठ्ति--न जायत इति । जन्ममरणनिक्रियाद्रय- 
प्रतिषेधं साधयति--नायसिति । अयमास्मा भृत्वा नाभविता, न वा भूत्वा भूयो भवितेति योजना । न केवर 
विक्रियाद्वयसमेवात्र निषिध्यते किंत सर्वमेव विक्रिग्ाजतमिल्याह--भज इति । बाच्यमभसुक्तवा बिवक्षितम्थमाह-- 

‰ नीटखकण्टव्याख््या ( चनुधरी ) 

इति । करिंच कतुस्वै रागद्ेपादिविकारवत एव संभवति तद्वंश्च दुःखीत्यात्मनोप्चुभूयमान साक्षित्वं बाध्येत । 
यथोक्तम् (नत खाद्धिक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः । घीविक्रियासहस्राणां साक््यतोऽहमविक्रियः ॥ इति । 
नच सतो देहाद्युपादानत्वेन हननक्रियाकर्मत्वं संभवति । विवर्त॑वाद्भ्युपगमात् । नघ्यध्यस्तस धर्मरधिष्ठने वि. 
कारो द्यते । यथोक्तं भाष्ये यच यदध्यस्ते सत्तत्करतेन गुणेन दोपेण वाऽणुमाच्रेणापि न संबध्यते इति | 
विघृतं चेतद्भुदधैः (नहि भूमिरूषरवती मृगवृयनठ्वाहिनीं सरितसुद्रहति । सगवारिपूरपरिपूरवती न नदी तथोषर- 
भुवं स्पृशति \° इति । एतेन कर्तृत्वक्मैत्वयोरनात्मधरमैत्वाद नास्मनश्चनिकसूयत््ादेकच्रात्मनि तदुभयविरोधोद्रावनमपि 
निरस्तं वेदितव्यम् । एवं व्वा्वाकतार्किकामिमत देहालसमक्ीत्मवादी । हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चन्मन्यते हतम् । 
उमौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ इति काठकोक्तेन मव्रण पृवीभ पराठभेदात्मठितेन परिदतौ बेदि- 
तव्यो ॥ १९ ॥ नायं हन्ति न हन्यत इल्युक्तं तत्र न हन्यत दत्येतदपपादयति तचरस्थनव दितीयेन मत्रण-- 
न जायत इति । अय आत्मा कदाचित् न जायते अभिनयो नोनयते । न वा भियते निरन्वथरो न नदयति | 
ताक्रिकाभिमतघटयत् । तत्र कमेण हे तुद्धयम्--अजो निन्य इति । अनत्वान्न जायते । नित्यत्वाच्च न वा 

५ मधुमशनीव्यार्या । 

यथः । अव्र य णन चैत्ति हन्तार दनं चेदलतावति व्कन्ये पदानामाप्र्तिवाक्याठेकारा्था । अथवा य एनं वेनि हन्तारं 
तार्िकादिगत्मन. ऋनृलाभ्युपगमात्, तथा यने मन्यते र्नं चावाकादिगन्मनो विनादिलाभ्युपगमान्, ताभी न निजा 
नीत इति यौज्यम् । वादिभेदख्यापनाय एथयुपन्यामः । अतिंदयरातिश्तरविपयतया वा एथमुप्रदेशाः । “न्ता चेन्मन्यते 
दन्तं दनश्चन्मन्यतं हनम्" दति प्रायं रातः पारः ॥ १९ ॥ कस्मादयमात्मा हननकरिश्रायाः कर्ती कर्मं चन भवति 
अविक्रियलादिद्ाह हितीयेन मनच्रेण~--जायतऽम्ति वधते विपरिणमतेऽयक्ायते विनद्यतिः दति पठभावर्विकारा 
दरति वाप्यायरणिरिति चैरक्ताः । तत्रा्यन्तयोर्मिपेध । प्रियतं न जायतं नियते चति । वाराघ्दः रामुययीर्थः । न जायते 

५ भाप्योत्कर्पदीपिका । 

देवं प्रागुन्तन्यायेन नित्यो विभुरसमारी सरवैदकर्पशान्मा तस्मात्त्ाशशदया स्वधर्मं युद्धे प्रकद्त्रतम्य तव तस्मादुपरतिनं युक्तेति 
खपूर्वोक्तिविरोधात् द्प्यव्राद्मणवधे शोफामावे देप्यलस्य हेतोः प्रापासाधकत्वन दन्तस्य वैम्यान् संघालवधनिबन्धनपापामावदया- 
प्रिम्रन्थेन त्रध्मवोधकरेन वक्ष्यमाणलाय ) नलवयिकोनविगतिः्य फस्कोच्यानन्वणोचस्वमिलनम्य विवरणं क्रियत, 'खधर्ममपि 
चायेक्ष्य' दव्यष्मिः श्वाय. "यज्ञावादाश्च भाप ट्वयम्य मोदद्यस्य ्रथरप्रयननिरार्वन्यलादिनि स्वपररय्न्थधिरध्राचदयास्तां तावत् । 
य एनमात्मानं हननण्छियायाः कनौरं यच तस्याः कमं जानाति नी दवै ददान्मदुद्धिमच्यन भान्ती न विनानीनः । यतोऽयमात्मा 
देहभिश्नोऽविकियलाद्ननख्ियायाः कता नताण्व कर्म च न मवरतीदयर्थः ॥ १९ !! (गायतंऽस्ति वधरते विपरिणमतेऽपक्षीयते 
विनदयति' इति यास्कोक्तान्पद््भावविक्रारानात्मनि निरायुर्वस्तस्याविश्ियलं साधयति--नेति । कदयचित्पद्ं सर्वैविक्ठियाप्रतिषेधः 

६ श्रीधरीध्यारन्या । 

श्येतदेव यट्भावयिकारश्च्यत्वेन द्रदयति--नेति । न नयन दति जन्पप्रतियैधः । न ध्यते चति विनादप्रतिधैधः । वादाष्दी 
७ अनिनवगुसा्वार्यय्यारथा 1 

हं अ वेत्ति सम्याश्ासम् ! अव स बषः ॥ १९ ॥ न जायने स्ियन वा कदाकिन् । एतदेष स्फुटयति--नाये भवेति ) अयमारम्ा न 



६८ आनन्दगिरिग्यास्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभष्ययुता-धीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः २ 

१ श्रीमच्छांकरभाप्यम् । 

न जायतते नोत्पद्यते, जनिलक्षणा वस्तुविक्रिया नात्मनो वितं इव्यर्थः । तथा न शचियते चा । 
वाश्चब्दश्चार्थे । न ियते चेत्यन््या विनादाखक्चषणा विक्रिया प्रतिषिध्यते । कदाचिच्छब्दः सर्यविकि- 
यापरतिषे्ेः खंवभ्यते न कदाचिज्ायते न कद्ाचिन्ध्रियत दइव्येवं यस्माद्यमान्माभूर्वा भवनक्रि- 
यामनुभूय पश्चादभविता अभावं गन्ता न भूयः पुनस्तस्मान्न ध्रियते, यो हि भूत्वा न भविता सं 
भ्रियत इच्युच्यते रोके, वाराव्दान्नदाव्दाच्चायमत्माऽभूत्वा भविता वा देदवन्न भूः पुनस्तस्मान्न 
ज्ञायते, यो ह्यभूत्वा भविता स जायत इत्युच्यते नैवमार्माऽतो न जायते । यस्मादैवं तसाद्रजो 
न 

^^ ^^ ^ ^^ ^^ ̂  
निमि ककि प, (0 येज पेज भत भे = केपि कनक) ग किह पि = पो कपे" बि किण भि 

२ आनन्द्गिरिथ्याख्या । 

जनिलक्षणेति । बिकद्पाथैव्वं व्यावतयति--तेति । निष्पज्नम्थ निर्दिंशति-नेलयादिना । संबन्धमेषाभिनयति-- 
न कदाचिदिति । अन्यविक्रियामावे हेतुत्वेन नायमिलयादि व्यच्े--यस्मादिति  उ्तमेव व्यनकि--यो हीति। 
आस्मति तु भूत्वा पुन्भवनाभावान्नासि श्रद्युरिलयर्थः । आस्मनो जन्माभावेऽपि हेतुरिरैव विवक्षित दवाह-- याद. 
घ्दादिति । अभूत्वेति च्छेदः । देहवदिति व्यतिरेकोदाहरणम् । उक्तमेवाथं साधयति--यो हीति । जन्माभाये सप्पू- 
विंकास्तित्वनिक्रियापि नास्मनोऽस्ील्याह--यस्मादिति । प्राणवियोगादास्मनो भृतेरभावे सावरोपनाश्षामात्रवसिरव- 

३ नीरुकण्ठन्यास्या ( चतुर्धंयी >) । 

भ्रियत इत्यर्थः । जस्तु तर्हिं क्षणिकविज्ञानधारारूयः । तखाविज्ञानवादिभिरजत्वनित्यत्वाभ्युपगमादिष्यादाश्याह-- 
भूत्वा भविता वा न भूय इति । अयमित्यनुबर्तते । अयं भूत्वा भूयो भविता न । भूयोऽसक्ृत् भूत्वा भषि- 
तेति भवनक्रियाद्वयख क्त्वप्रत्ययोक्तं समानकर्तुत्वं धरिक्यामिप्रायेण । भूरयैव भविता नहु भूत्या स्थित्या विन- 
द्यति । ताक्रंकाणां हि विक्ञानसुत्पत्तिसिितिनारक्षणव्यापित्वाशचिक्षणावस्थायि । वि्ञानवादिना तु पूर्वस्य नद्रक्षण 
एवोत्तरस्योतपततिक्षणः सएव तस्य स्थितिक्षणश्चेति क्षणिकस्वाद्िज्ञानानां भवनक्रियाद्यस्याग्यवधानाद्धत्बा भषित. 
त्युक्तम् । तादशोऽप्ययं न, यतः प्रावतः शश्वदेकरूपः । योऽहं बास्ये पितरावन्वभूव सोऽह स्थाविर प्रण मननु- 
भवामीति बाल्यस्थाविरयोरातमेक्यप्रत्यमिज्ञानात् । नच सादस्यास््मत्यभिज्ञानम् । साद्दयग्रहीतुः स्थिरस्याभायात् । 

« भधुसूदनीष्यास्या । 

न भ्रियते चेदथ । कस्मादयमात्मा नोत्पयते यस्मादयमात्मा कदाचित्कसिज्नपि कारे न भूला अभूत्वा धाक भूयः पुनरपि 
भविता न । यो ह्यभूला भवति स उत्पत्तिलक्षणां विक्रियामतुभवति । अर्य तु प्रागपि सस्वायनोौ नोखध्तेदतइनः । 
तथायमात्मा भूखा प्राक् कदाचित् भूयः पुनः न मविता । न वा राब्दाद्राक्यविपरिद्रनिः । शरो हि भाः भत्वानरमधये 
न भवति सर श्रतिलक्षणां विक्रियामनुभवति, अयं तृत्तरकाल्ेऽपि रात््वाद्यतो न न्नियतेऽतो निदः । विनादायोग्य दत्य; । 
अत्र न भूलेखयत्र समासामवेऽपि नालुपपत्तिनाुयाजेष्वितिवत् । भगवता पाणिनिना महायिभाषानिक्धारे ननममाग- 
पाठत् । यन्तु काल्यायनेनोक्तं समासनिदखयताभिग्रायेण वा वचनानर्थक्यं तु खभावसिद्धलान्? दति, सत् नमवन्पाणिन- 
वचनबिरोधादनदियम् । तदुक्तमाचा्येशबरखामिना “असद्वादी हि कालयायनः दति ¦ अचर न जायतं त्रियं वैति श्रनि, 
कदाचिन्नायं भूवा भविता वा न भूय इति तदुपपादनं, अजो निल इति तदुपसद्यर, दति धिभाग. । आयन्तयोर्विश्रार- 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 
पदेः संबन्धनीयम् । न कदाचिनायते यतोऽयमात्मा न भूल मूयः ुनभविता न, यम्माच भूत्वा मवनक्षियामनुभूयं भूमोऽभच- 
ताऽभावं गन्ता वा न, तस्मान्न कदाचिन्प्रियते च । वाशब्दशवारथे! यद्रा अय॑ ना पुर्यो भूत्वा पुनर्भविता न अन्ति, विक्कियशरोम्धो 
नच भवतीयरथः । असिन्पक्े द्वितीयोऽपि वाशान्द्शाथे । उक्तरीदया ना अयमिति नदे प्र्वनकारस्य त्रियन हत्यमेन मवन्ध. 
न वषि च्छेदे लघयति बोध्यम् । भ्कृद्धिु खगमलादयमरथस्यक्तः 1 यतो न नायतेऽनोऽनः यनो न यस निम. । 
ये लन्ये--अश्ठु तरह क्षणिकनिज्ञानधाराप.+ तख वज्ञानवादिभिरजलनिखलाभ्युपगमादिदादा्ाद--भूरधा भरिता वान भूय इति । अयमिलयुवरतेते । अथं भूखा भूयो भविता न भूयोऽसकृद्धूला भवितेति भवनक्रियाद्यस्य कन्वाप्रद्थोकयभान- 
कतेलथारेव साभिप्रायेण भूलैव भविता नतु भूवा स्थिला विनदयति, तार्किकाणां हि विज्ञानं उत्पततिर्थितिनाशश्चणश्यापिन्वान् , 

| ६ भीधरीग्याख्या ! 

नल ति र | जायते स जन्मानन्तरमस्तित्व मजते नतु यः खयभेवास्ि स भूथोऽप्यनमवसििलं भतत इयः | म यतः षत लपिता सति मिपि । इतत नम ५ नु 



नीरुकण्टी-मधुसूढनी-भाष्योककर्षदी पिका-श्रीधरी-भमिनवगुप्तव्यास्यायुता । ६९ 

१ श्रीमच्छांकरसाप्यम् । 

थस्मान्न भिये तस्मान्ित्यश्च । यद्यष्यएन्तयोर्विक्रिययोः प्रतिषेधे सवी विक्रियाः प्रतिषि. भत्ति 
तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां खदाब्दैरेव तदर्थः प्रतिषेधः कतेव्य इत्यनुक्तानामपि यौवना- 
दिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्यादिलयादह-शाश्वत इत्यादिना । राण्वत इत्यपश्चयरुश्चणा 
विक्िया प्रतिषिध्यते । शश्वद्भवः शाश्वतः । नापक्षीयते खरूपेण । निरवयवत्वान्निगणत्वाच ¦ नापि 
गुणश्चयेणापक्चयः । अपक्चयविपरीतापि बृद्धिरक्षणा बिक्छिया प्रतिषिध्यते पुराण इति 1 यो ह्यवय- 
वागमेनोपन्चीयते स वर्धतेऽभिनव इति चोच्यते । अयं त्वात्मा निरवयवत्वात्पुरपि नव पतेति 
पराणो न वर्धत इव्यर्थः । तथा न हन्यते न धिपरिणम्यते हन्यमाने बिपरिणम्यमानेऽपि शरीरे । 
[9 0 क क छ त षा कि 1 ज ज स जुति जि भ ज जि कि क ककि 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

शेषनाद्ाभावोऽपि सिष्यतीव्याह- यस्मादिति । ननु जन्मनारयोनिषेवे वदन्वगैतानां विक्रियान्तराणामपि निषे- 

धसिदधेस्तशनिषेधार्थं न पथक्मरयतितव्यमिति तत्राह--यद्य पीति । ख शब्दैः मध्यवतिंषिक्रियानिषेधवाचकैरिति यावत् । 

आर्थिकेऽपि निषेवे निषेधस्य सिद्धतया शाब्दो हिषेधो न प्रथग्थवानिलयाशङ्खयाह--अनुक्तानामिति । निलक्षब्देन 

शाश्वतक्षब्दख पौनरक्त्यं परिहरन्ब्याकरोति--शाश्वत इत्यादिना । अपश्चयो हि सरूपेण वा स्याद्ुणापचयतो चेति 

बिकदप्य कमेण दूषयति--नेत्यादिना । पुराणपदस्यागता्ैत्वं कथयति--अपश्चयेति । तदेव स्कुययति-~~-यो 

हीति । न भ्रियते वेलनेन चतुथ॑पादस पौनरु्यमाशङ्खय व्याचडे--तथेत्यादिना । नञ हिंलाथां हन्तिः श्रूयते 
३ नीलकण्डव्याख्या ८ चुर्ध॑यी ) । 

यदा जन्ममरणहीनोऽपि धर्मान्तरविशिष्ट; पूरं भूत्वा पुनधैर्मान्तरविशिष्टो भविता इत्यपि न । भूत्वेव भविता नले- 

भूत्वेति योजना । आर्ता हि शरीरपरिमाणमात्मानमभ्युपगच्छन्तो नित्यखेवात्मनः क्रमेण व्युत्कमेण वा मशकमयुज- 

मतगजरीरपरासौ परिमाणभेदे मन्यमाना भूतखेवात्मनो विरोषणीभूतपरिमाणमवनादौपचारिकै भवनम्बुपगच्छन्ति 

तदपि न । शाश्वतल्वादेव उपचयापचयवतो मध्यमपरिमाणख वस्तुनो नित्यत्वायोगात् । अनेनैव सुखदुःखादिधमौ- 

न्तरोदयच्यात्मनो भाक्तं भूत्वा भवनं प्रत्याख्येयम् । नहि दुःखादिधर्मिणः खनाशमन्तरेणाल्यम्तिकदुःखोच्छेद्; संभ- 

ति । घटादौ यावद्रुपनाशादधीनात् । नन्वजत्न नित्यत्वं शाश्वतत्वं चाकशेऽप्यसि अत आह पुराण इति । 
पुरा वियदादिसष्ः प्रागपि नव॒ एव । एतेन अपक्षयादिधर्मराहित्यान्सुख्यमजत्वादिकं आत्मन एव, वियदादेस््व- 

सख्यं तदिति दर्शितम् । अतएव शरीरे हन्यमाने न हन्यते । माष्ये तु वाशब्दश्ार्थे ! न जायते भ्रियते चेत्यथः । 

तत्रोपपत्तिः--अयं न भूत्वा अयुल्य न भविता घटादिबद्तो न जायते । अथवा ननः पूवन्वयिरत्व, न जायते 

५ मधुसूदनीव्याख्या । 

योनिषेवेन मध्यवतिविक्ाराणां तद्याप्यानां निषेधे जातेऽपि गमनादिविकाराणामवुक्तानामप्युपलक्षणयापक्षयश्च बद्धश्च 

खान्दव निराक्रियते । तत्र कूटस्थनिदयलादात्मनो निगणलाच्च न खरूपतो गुणतो वापक्षय" संमवतीत्युक्तं साश्वतं 

इति । दाश्वत्सर्बदा भवति नापक्षीयते नापचीयत इवय. । यदि नापक्षीयते तर्हिं वर्धतामिति नेदाद--एर(ण इति । 

पुरापि नव॒ एकरूभो नलखधुना नूतनां काचिदवस्थामनुभवति । यो दहि चूतनां कौ चिदुपचयावस्थामनुभवति सं 

वर्त इत्युच्यते लोके । अयं तु स्ैदेकपलान्नापचीयते नोपचीयते चेद्यर्थः । असिखविपरिणामौ तु जन्मविनासान्तभ 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

त्रिक्षणावस्थायिविज्ञानवादिनां तु पूर्वस्य नादाक्षण एवोत्तर स्यो त्पत्तिक्षण. सएव तख स्थितिक्षणथेति क्षणिकलाद्विज्ञानानां भवनक्रिया- 

दयसाव्यवधानाद्धूखा मवितेलयुक्तम् । तादशोऽप्ययं नेव्यादिवर्णयन्ति तेविकारनिषेधोपक्रमादिविरोधस्य परिहारः प्रदशेनीयः । 

एतेनैज्ञलान्न जायते निलया भियत इदयपि प्रयुक्तम् । नायं मूत्वेदयददैतुलस्य भाष्यकारैः पदरितलैन न जायत इत्यदेरेव 

हेुलौबिल्यात् \ एवं जन्मनाचास्तिलरूमनिकारत्रयं निराङृयावरि्टन्विकारान्निराकरोति-राश्वत इत्यादिना । रश्वद्धवः 

श्वत शयनेनापक्षयस्य निरवयवलाभिर्ुणलात् । पुराप्यभिनवः पुराण इत्यनेन इद्धिरूपस्य हन्यमाने बिपरिणम्यमाने शरीरे न 

हन्यते न बिपरिणम्यत इत्यनेन विपरिणामख्य विकारस्य प्रतिषेध. ! तथाच भाष्यम् हन्तिरत्र विपरिणामाथँ र्टन्योऽ्पुनरुकतायै 

अस्मिन्श्षोके षट्भावविकारा लौकिकवस्वुनिक्रिया आत्मनि अतिषिभ्यन्ते । सर्ैप्रकारविक्रियारहित आत्मेति वाक्याथ. । यस्मदेवं 
& ्रीधरीष्याख्या । 

परिणामतो रूपान्तर प्राप्य नवो भवतीलथैः । यद्वा न भवितेव्यस्यानुषद् कृतवा भूयोऽधिकं यथा भवति तथा न भवतीति वृद्धिप्रतिषेधः । 

अजो निल इति चोभयङ्ग्यभावे हेतुरित्यपौनस्स्यम् ! तदेवं “जायते अस्ति वते विपरिणमते अपक्षीयते नयतीव यास्कादिभिवेद- 

१ नीद्कण्ड , 



७७ आनन्दगिरिव्या्यासंवङित-धीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः २ 

वेदाविनारिनं नित्यं य एनमजमन्ययम् । 
कथं स पुरूषः पाथं कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१॥ 

१ भीमच्छांकरभाप्यम् । . 
हन्तिरन् विपरिणामार्थो दष्टव्योऽपुनरुक्तताये न विपरिणम्यत इत्यर्थः| अस्िन्मन्न परयूभावविक्राय 
री किकघस्तुवि्छिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । सरवैप्रकारविक्रियारहित आत्मेति वाक्यार्थः । यस्मा- 
देवं तस्रादुभौ तौ न विजानीत इति पूवेण मन्रेणास्य संबन्धः ॥ २०॥ य प्नं घेत्ति टन्तारम् 
इत्यनेन मन्नेण हननक्रियायाः कतो कर्मं च न भवतीति प्रतिज्ञाय "न जायतः इत्यनेनाबिष्ियत्वे हेनु- 
मुक्त्वा पतिक्ञातार्थमुपसंहरति-वेशबिनाशिनमिति । वेद विजानाल्यविना दिनमन्त्य मावविकारः ^ जान्यनिस्मा 
तत्कथं विपरिणामो निषिध्यते सन्राह-हन्तिरिति । हिंसा्थैत्वसंमवे किमियथौन्तरं हन्तेरिष्यतत तत्राह--अपुनस- 
कताया इति । हिंसाथैसवे शतिनिषेधेन पोनस्तयं सात्तत्निषेधार्थं विपरिणामा्थत्वमेषन्यमिलयथैः । पू्रावम्धात्यानेना- 
वस्थान्तरापत्तिविंपरिणामसदथैश्रेत्र हन्तिरिष्यते तदा निष्यन्नमथेमाह-जेति। न जायत हत्यादिमन्राथमुपमंदरनि- 
अस्मिन्निति । षण्णां विकाराणामात्मनि प्रतिषेधे फङितमाद--सर्वति । आत्मनः स्वधिक्रियाराहियेऽपि विमाया. 
तमिव्यश्महयाह--यस्मादिति ॥ २० ॥ पूर्वश्षोकाथयेवोत्तरत्रापि प्रतिभानात् पीनरक्तयमादाद वृन्तासुवादपूर्व- 
सत्तरशछोकमवतारयति--य एनसमिदयादिना । कटैत्वायभिमान विरोधाददैतकूस्थास्मनिश्चय सामथ्यं विटपः 
संम्यासं विद्यापरिपाकार्थमभ्यनुजाना ति-- वेदेति । पदद्वयस्य पूर्वमेव पौनरुततयपरिषटारेऽपि प्रकारान्तरेणापेानर्क्त- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 
न वा भ्रियत इति । यतो भूत्वा अभविता घटवद्विनाी न अतो न म्रियत इति । शाश्वतः पुराण दत्यनाभ्यामुपरच यापचयो निषिष्येते इति न हन्यते न विपरिणम्यत इति च व्याख्यातम् । केचिदेवमाद्--न जायते गियन इति प्रति । कदाचिदित्यादिना तखा उपपादनम् । जज इत्यादिरुपसंहार इति ॥ २० ॥ नाय हन्तीत्यतदुपपाद्रथति 
वेदेति । विनष्ट अदर्शनं गन्तुं सीकमसेति विनाशि रजूरगतुस्यसुपाधित्रय॑स्थूढमुषकष्मकारणदारीसाग्यं ततोन्यं अविनाशिनम् । अतएव नित्यं नाशहीनम् । तत हेतः अजम् । जन्मवान् हि अनित्य; अयं तु अजत्वाचित्यभ्न त्यर्थः । नलु विनाशिनः खकार्यपिक्षया अन्यत्वमजत्वं निल्यत्म॑च सस्याभिमते प्रधने तार्किकाभिगते ननि चार्त्यत उक्तं अव्ययमिति । न व्येति पूवावयथां त्यजतीत्यव्ययमपरिणामि । प्रधानं तु शचर गुणरूतम्, पि 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 
तलातछथङ्निषिद्धौ । यस्मादेवं सर्वविकारदल्य आत्मा तसच्छरीरे हन्यमाने तत्वद्धोऽपि केनाः युधरायेन न रन्यने न हन्तुं शक्यत इत्युपसंहारः ॥ २० ॥ “नायं हन्ति न इन्यते' इति प्रतिज्ञाय न हन्यत इत्युपपादितं, एदा न नी. त्युपपादयन्रुपसंहरति-न विनं शीकं यस्य तमविनागरिनमन्विक्रररदितम् । तवर हेतु" अव्यथ न विते -यनानव (वाप. नो गुणापचयो वा यस्य तमव्ययम् । अवयवापचयेन खणापचयेन वा बिनारादर्नात्तदुभयरदित्य न एनान. सभूवर्तुः ध | 

५ भाष्योत्कर्यदीपिका 1 
तस्मादुभौ तौ न विजानीत इति पूरवरैण संबन्ध इति । एतेनास्िंलपरिणामौं जन्मविनारान्तभ॑नवान्प्रथयुन निभि, सम्पा. त्सवैविकारदयल्य आत्मा तसाच्छरीरे हन्यमाने तत्संबद्धोऽपि केनाप्युपायेन न हन्यतन हन्तु दात्त दन्युपर्मदार <मि अन्यु | आदयन्तविकारयोर्निषेधे मध्यतनानां निषेधे सिद्धेऽपि तेषासुपादानमवस्थान्तरकरियान्तरोपलक्षणाथम् ॥ ८०} "नाथु दनिन हन्यते इति मचरकृता परतिज्ञा न जायत इति मन्रेणात्मनो विक्रियलकथनपरेणो पपाथ म्वयमुपमहरति--तरैदेति } णनन म दन्ति न हन्यत इति मतिज्ञाय न इन्यत इत्युपपादितम् । इदानी न दन्तीन्युपपादयतीति मरम्तम । कम्मादनमान्मा दन्ना ४५५ 
कता कमं च न भवति अनिक्रियलादिलयाह दितीयेन मन्रेणति खपूर्वम्न्थविरोधादन्यथा म्न न्यूनानि । एनन् नान धस न इन्यत इत्युक्त तत्रे न हन्यत इत्येतदुपपादयति नं जायत इति, न हन्तीन्येतदुपपादयति वेदेततीलपि पर (स्म् | एन पव 

६ भीधरीव्याख्या । 
वादिभिरुक्ताः षड्मावविकारा निरस्ता. । यदर्थमेते विकारा निरस्ता प्रस्तुतं विनाञ्चाभावसुपसंदरति, न न्यम एन्थमान नर 
इति ॥ ९० ॥ भतयव इनदलाभावोऽपि पूरोः भद्ध इलाद--वेदेति । नित्य इद्धियूलयम्, अत्ययमपश्ाय पथम; स मपरमा. 

७ अभिनवगुपाचार्यव्याख्या । न भूत्वा भविता जपितु भूत्वेव । अतो न जायते नन भि यरो ड्ल  रज्छ----- र । यत) भूत्वान न भभिता अपि ---- थते । यतो भूत्या न न मिता अपितु सविनय ॥ २० ॥ वेदाकिनाक्विनभि+ । ) मधुसूदन = > मधुसूदन, नीलवण दाना 



नीरुकष्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कषंदी पिका-श्रीधरी-जमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ७१ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

रहितं नित्य विपरिणामरहितं यो बेदेति संबन्धः । पनं पूरेण मन्नेणोक्तलक्षणमजं जन्मरहितमव्यथमप 
क्षयरहिते कथं केन प्रकारेण स विद्धान् पुरुषोऽधिकृतो हस्ति हननक्रियां करोति, कथं वा घातयति 
हन्तारं प्रयोजयति, न कथचित्कंचिष्डन्ति न कथचित्कंचिद्धातयतीत्युभयत्राक्षेप एवार्थः । परश्च 
थौसंभवात् हेत्वर्थस्याविक्रियत्वस्य च तुदयस्वाद्िदुषः सवैकर्सप्रतिषेध पत्र वकरणार्थो ऽभित्रेतो 
भगवतः । हन्तेस्त्वाक्षेप उदादरणा्थत्वेन कथितः, विदुषः क कमोसंभवे हेतुविशोषं पदयन्कमीण्या- 
वनि ज भेज पि प क 1» ०0०9 9००) 0 0 0 १ 9) 0 + ०) 

२ आनन्दगिरिव्याश्या । 

माह-अविनारिनसिल्यादिना । प्रकेऽपि संभवति किमिति नचद्धेखेन व्याख्यायते तत्राह--उभयत्रेति । 
उत्तरत्र प्रतिवचनादक्शनान्ान्न प्रश्नः संभवतीलय्थैः 1 विवक्षितं प्रकरणार्थं निगमयति--हेत्वर्थस्येति । अविश्ियत्वं 

हेव्वर्थस्तस बिदुषः सर्वकर्मनिषेधे समानस्वादिति यावत् । यदि विदुषः सवैकमैनिषेधोऽभिमतस्तहिं किमिति 
हन्द्मथ एवाक्षिण्यते तत्राह--हन्तेरिति । उक्तं हेमु ए्च्छति--विदुष दृति । अभिप्रायमप्रतिप्यमानो 

३ नीरखुकण्डव्याख्या ( चतुधैरी >) । 

न्यायेन गुणसाम्यावस्थायामपि परिणममाणमेव सर्वैदासीति तेषामभ्युपगमात् । आकाश्चखापि तसाद एतसादा- 

तन आकारः संभूतः इति उत्पतिश्चवणाद्जत्वामावादेव नाव्ययत्वम् । तादशं आत्मानं यो वेद् अपरोक्षीकरोति 
स पुमान् कथं केन प्रकारेण कमन्यं घातयति हननक्रियायां प्रवतंयति । कंवा हन्ति । न केनचित्प्रकारेण 

कमपि घातयति न वा हन्तीलयर्थः । हैताभावात् । तथाहि शुतिर्वि्यावस्थायां सर्वकारकव्यापारं निषेधति । प्यत्र 
€ मधुसूदनीष्याख्या । 

नजु जन्यवेन विनारिलमलुमास्यामहे, नेयाह-अजमिति । न जायत इयजमायविकाररहितम् । तत्र हेः निं सरवैदा 
विद्यमानम् । आगविदयमानख हि जन्म दष्टं नतु सर्वदा सत इ्यभिग्रायः । अथवा अतिनाक्षिनमबार््यं सदखमिति यावत् । निदं 

स्ैव्यापकम् । तन्न हेतुः । अजमव्ययं जन्मविनाशञशचुल्यं, जायमानस्य विनदंयतश्च सरवैव्यापकलसयलयोरयोगात् । एवं सर्वै- 

विक्रियादयल्यं शरङृतमेनं देहिन खमात्मानं यो वेद् विजानाति शघ्ाचायौपदेशाभ्यां साक्षात्करोति अदं सवैविक्रियाश्ूल्यः सवै- 

भासक. स्द्रैतरहित परमानन्दबोधकूप इति, स एवं विद्धान्पुरुषः पू्णरूपः कं हन्ति कथं हन्ति । किंरब्द आक्षेपे 1 न कमपि 

हन्ति न कथमपि इन्तीदयर्थ. । तथा कं घातयति । कथं घातयति ! कमपि न घातयति कथमपि न घातयतीदयर्थः । 

नहि सर्वविकारद्यन्यस्याकलहेननण्ियायां कवलं संभवति । तथाच श्वुतिः “आत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मीति प्रषः । 

किमिच्छन्कखय कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् इति । शुद्धमात्मानं विदुषसतदज्ञाननिबन्धनाध्यासनिढत्तौ तन्मूलराग्ेषयभावा- 

तकतलभोक्तृलायभावं दर्शयति । अयमत्राभिभरायो भगवतः--वस्॒गलया कोऽपि न करोति न कारयति च रकिचित्. सर्घनि- 
५ भाष्योत्करषदीपिका । 

मन्नेणोष्तखरूपमविनाशिनमन्यविकाररदहितं निखमविपरिणामिनम् । अव्ययमपक्षयरहितं तत्र हैतुरजं जन्मरदितलात्सनं विकार 

न्यं यो वेद जानाति सोऽविक्रियः खात्मदर्यी विद्वान्कं कथं घातयति हन्तारं योजयति, तथाकं हन्ति न कथं चित्कवंचिदपीदयर्थः । 

तथा लमपि विद्वान्भूला खयं हननकतौ शिखण्ड्यादिभ्रयोजकश्चेति क्ैलकारथितृते खस्मिन्माऽध्यारोपयेव्याश्चयः । नु नं 

विनष्टं शीलमस्य तमविनाशिनमन्दय बिकाररदितं, तत्र हेवुरन्ययं न विद्यते व्ययोऽवयवापचयो गुणापचयो वा यस्य तमव्ययं, अवय- 

वापचयेन गुणापचयेन वा बिनाराददोनात्तदुभयरहितसख न विनादाः संमवतीदयर्थः । ननु जन्यल्चे विनारिलमनुमास्यामहे 

नेदयाह--अज्ञसिति । न जायत इयजमायविकाररदितं, तत्र हेदनिदयं सवेदा विद्यमानं, आगनियमानख् हि जन्म टं नतु 

स्वेदा रत इ्यभिभ्राय. । अथवाऽबिनाधिनमबाध्यं समिति यावत् । निं सर्वव्यापकं, तत्र हेतुरजमन्ययं जन्मविनाराद्यल्यं 

जायमानस्य विनस्यतश्च सर्वव्यापकल्सलयलयोरयोगात् । यद्र विनष्टुमदशेनं गन्तुं शीलमस्येति विनादि रमूरगदुस्यसुपाधित्र्थं 

स्थूलसष्ष्मकारणशरीराख्यं ततोऽन्यमविनाधिनम्। अतएव निं नादाहीनं । तत्र ठः अजं । जन्मान्दि अनिल. अयं लजलानि- 

दाश्चेयथः । नजु विनाशिनः खकार्थापिकषयान्यलमजलं निखलं च सांख्यामिमते प्रधाने, ताकिकाभिमते नभसि चास्खत उक्तम 

व्ययिति । न व्येति पूवौवस्थां न द्यजतीयव्ययम् । परिणामि प्रधानं तु चक गुणत्तम. हृति न्यायेन गुणसाम्यावस्थायामपि 

परिणममानमेव सर्वदास्तीति तेषामभ्युपगमात् । आकाशस्यापि "तस्माद्रा एतस्मादात्मन जाकाशः संभूतः! इयुतप्तिपरवणादन्त- 

वत्तवभावदिव नाव्ययलमियेवमाचायैः कतो न व्याख्यातमिति चेत्. सर्वैविक्रियाद्यल्यमेनं यो वेदेति अकृतानुसारिवाक्यार्थस्यज- 

मेण सम्यक्संभवे इिष्टकत्पनाया अन्याव्यलमभिप्रलयेति गयण । तथाच एनं निलमविनाग्रिनं सदेव नाशरहितं नल 

काशादिवद्यवहारदशायां नाशरहितं अतएवाजं अन्मरहितं नियम् , अविनारिनो जन्यलायोगात्, अतएवाव्ययं सदैकरसं यो 

9 मधुसूदनः, > नीककण्ठ , 



७२ आनन्दगिरिष्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्भगवद्रीता। [ अध्यायः २ 

१ श्रीमच्छकरभाष्यम् । 

क्षिपति भगवान्--कथं स पुष इति । ननूक्तमेवात्मनोऽविक्रियत्वं सवैकमौसंभवदहेतुः कारणवि- 
दोषः सत्यपुक्तो नतु स कारणविरोपोऽन्यत्वाद्धिडुपोऽविक्रियत्वाद्ात्मन इति । नह्यविक्रियं स्था 
बिदितवतः कर्मं न संभवतीति चेन्न । विदुष आत्मत्वात्, न देहादिसंघातस्य विद्वत्ता, अतः पारिरे- 
ष्याद्संहत आत्मा विद्धानविक्रिय इति तस्य विदुषः कमोस्ंभवादाक्षेपो युक्तः--कथं स पुरुष इति । 
यथा वबुद्या्याहतस्य हाब्दाघयर्थश्याविक्रिय एव सन्वुदधिश्च्यविवेकविज्नेनाविद्ययोपलुन्धात्मा 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

हेत॒दिकञोषं पूर्वोक्तं सखारयति-नन्विति । उक्तमङ्गीकयाक्षिपति-सत्यमिति । विदुषो विन्ञानात्मनो ब्रह्मणश्च वेद्यस्य विरुद्धधर्मैत्वेन दहनतुहिनवदधित्नत्वाद्विदुषः सर्वकर्मत्यागेनासौ कारणधिश्चेषः स्यादिव्याह--अन्यत्वादिति । 
अविक्रियत्वादिति च्छेदः । तथापि दूटस्थमदिक्रियं बदह्य प्रतिपचमानस्य छतो विक्रिया संभवेद्रद्यप्रतिपत्तिविरो- 
धादिलयाशङ्याह--नहीति । “भयमास्मा ब्रह्म इल्यादिश्चलया समाधत्ते-न विदुष इति । किंच विद्वत्ता 
विशिष्टस्य वा केवरुख वा । नायः । विशिष्ट विद्रत्तायां विरोषणस्यापि तस्परसङ्गन्न च विरीषणी'भूतसंघातस्या- 
चेतनत्वाद्विद्रत्ता युक्र्याह-न देहादीति । दितीये त॒ जीववब्ह्मविभागासिद्धिरिलाद- असंहत इति । किंन 
परामाणिकविसुडधमेवस्वस्यासिद्धत्वास्प्रातिभासिकल्य च बिस्बप्रतिनिम्बयोरनेकान्त्यादेदानुमानायोगाजीवनह्यणोरसे+ 
दसिद्धिरिखभिभरत्य फङितिमाद--इंति तस्येति । नन्वविक्रियस्य ब्रह्मस्वरूपतया सर्वक्मासंमवे विदुषो विद्ध- 
ततापि कथं संभवति, नहि ब्ह्मणोऽविक्रियख्य विद्यारुक्चणा विक्रिया स्वक्रिया भवितुमर्हति तत्राह--यथेति । 
भदष्टेन्दियादिसहककतमन्तःकरणं श्रदीपम्र भावद्धि षयपर्यन्तं परिणतं उुद्धिवत्तिरुच्यते । तन्न प्रतिबिम्बितं चैतन्यम 
भिव्यज्ञक्बुदधदृत्यविवेकाद्विषय्ञानमिति व्यवद्वियते । तेनाप्मोपरुढधा कर्ष्यते । तच्ादियापरयुक्तमिथ्यासंबन्धनिब- 
न्धनं तथेवाध्यासिकसंबन्धेन बरह्मत्मैक्याभिव्यज्जकवाक्योत्यदुदधिदत्तिद्धारा बिद्वानात्मा व्यपदिरयते, नच मिथ्या- 

३ नीखकण्ठव्याख्या ( चतुधरी ) । 
त्ख सर्वैमात्मेवाभततत्केन कं पद्येत्, इत्यादि । जविद्यावस्थायामेव च सर्वकारकव्यवहारं दु्दयति । यव हि 
देतमिव मवति तदितर इतरं पयति, इत्यादि । एतेन सर्वकारकोपमर्दिन्या वि्यायाः सर्वकारकसपश्चैः कर्मभिः 
सह समुच्चयो निरस्तः । परस्परविरुद्धखभावत्वेन शीतोष्णयोरिव द्रयोरेककार्यकारित्वख रथाश्वन्यथेनासंभवादिलयय- 

छ मधुसूदनीष्याख्या । 
त्रियाशल्यखभावलात्, परंतु खप्र॒इवानियया कठैलादिकमात्मन्यभिमन्यते मूढः ! तदन्तं “उभौ तौ न विजानीतः” दति । 
तिश्च ध्यायतीव छेत्मयतीव' इद्यादि । अतएव सवांभि राल्नाण्यवद्वदधिकारिकाणि । बिद्वस्ु समूलध्यासबाधान्नात्मनि 
कवलादिकमभिमन्यते स्थाएखरूपं विद्वानिव चोरम् । अतो विक्रियारदितल्रादद्दितीयल्ाच्न विद्रा्न करोति कारयति 
चेत्युच्यते । तथाच श्रुति. भिद्वा्न बिमेति कुतश्चन" इति । अर्जुनो हि खस्मन्कर्वलं भगवति च कारथितूलमध्यस्य 
दिसानिमित्तं॑दोषमुभयत्राप्यासशङक । भगवानपि विदिताभिप्रायो हन्ति धातयतीति तदुभयमाविक्षेप । आत्मनि 

५ आष्योत्कषदीपिका । 
वेदेत्यर्थः । यद्रा एन॑ निदं, तत्र हेतुरविनादिनम् । अविनारिते हेठ॒रजमव्ययमपक्षयरदितम् । यद्वा एनमविनाशिनमजमव्ययं यो नित्यं सदेव वेदेखरथः । अथवा वेद् आ विनाशिनमिति छेदः । अन्ञानेनादतलादासमन्तादद्ंनं गतमेनं यो नित्यं सचिदानन्दा- 
त्मना सदेव सन्तं अज्ञानाडृतलाद्रलुशकर्वत्तसासत्त्वाभावात् । तथा ज्ञानेन जातः क्षीण इति प्रतीयमानमप्यजं अव्ययं यो वेदेखादि यत्किचित्कलपनख बकिरप्यसदादिभिः सुकरत्वेन मार्मरद्कानां सर्व्ाना भाष्यज्ृतासुक्तकट्पनाकरणग्रयुक्ता न्यूनता न षरददोनीयेति ष्येयम् । यत्त्व हि खसिन्क्वैलं भगवति च कारयथित्रलमध्यसख हिंसानिमित्तं दोषमुभयत्राप्याराशङडे, भगवानपि व्िदिताभिप्रायो हन्ति घातयतीति तडुभयमाचिक्षेप ! आत्मनि कवलं मयि च कारयिवरलमारोप्य प्रयवायश्कां मा कार्षीरियभिप्राय इति कैशिदक्तं तन्न । आत्मज्ञनरदितस्य हिंसानिबन्धनपापभयात् खधमोयुदाजिवृततस्याजनयात्मखरूपतदुपायभूतथर्मबोधनपरेण 
गीताशान्नेण सर्वेणापि बोधनं भगवता क्रियत इति स्पष्टमपिपत्या आराशङ्के । राद्धं मा कारषीरियसय निरर्थकलात् , य इति मन््रो- त्थापकाया अस्याः द्याया असंभव तवरैवोक्तलाच । हननक्रियानिषेधः क्रियामा्ननिषेधस्योपलक्षणार्थः । असंहतयात्मखरूपस विदुषः कमोसंभवात्रवलप्रारब्धवसाद्राधितानुदत्या कमैसंभवेऽपि तख कतेलाभिमानाभवेन कर्मणां 
तेषामसंभवख खवचलात् । तसात्फल्ममिसंधिकर्लामिमानपूेको ज्ञख कमणि सु्योऽधिकारः । नु तरि्ायामप्यबिदुष एवा- धिकारः । तथाच भाष्यं ^तमेतमविदयाख्यमात्मानात्मनोरितरेतराभ्यासं पुरस्कृ सवै प्रमाणग्मेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाथ अदत्ता. सवांणि च शाल्नाणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि कथं पुनरवियावद्धिषयाणि भ्रयक्षादीनि 
पन्नस्य ऋ उनरवियवदिषयनि मकान माणप चलनाणि तेपि । | न 

नि ख्ह्लाणि चेदि । १ मधुसूदन, ~~ 



 नीखकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योक्कर्षदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्षम्याख्यायुता । ७३ 

१ श्रीमच्छंकरभाप्यम् । 

कर्प्यते पवमेवार्मानात्मविवेकन्ञानेन बुद्धिर्या बिद्ययाऽस्व्यरूपयेव परमार्थतो ऽविक्रिय पवात्मा 
विद्धायच्यते । विदुषः कमोसंभववचनाद् यानि कमौणि शाखेण विधीयन्ते तान्यविदुषो बिहिता- 
नीति भगवतो निश्चयो ऽवगम्यते । नयु चिद्याप्यविदुष पव बिधीयते विदितविच्स्य पिष्पेषणवद्धि- 
द्याविचानानर्थक्यात्, तत्नाविदुषः कमाणि विधीयन्ते न विदुष इति विश्चेषो नोपपद्यते। न अचुष्ठेयस्य 
भावाभावविरेषोपपत्तेः। अश्चिदो्रादिविष्यर्थक्ञानोत्तरकारमधिदहोचादिश्मौनेकसाधनोपसंहारपृषै- 
कमचुष्ठेयं कतीह भम कतैव्यसियेर्वपकारक विक्ञानवतोऽषिदुषो यथायुष्ठेयं भवति नतु तथा न जायत 
इ्त्याययात्मखरूपविध्य्थज्ञानोत्तर्कालमभावि किचिद् च॒ष्ठेय मवति । रितु नाहं कतौ न भोक्तेव्यायात्मैक्- 
त्वाकतैस्वादित्रिषयज्ञानादन्यन्नोत्पद्यत इत्येष विशेष उपपद्यते । यः पुनः कतीहसिति वेद्यात्मानं तस्य 
ममेदं कर्तैव्यसिद्यवदय भाविनी बुद्धिः स्यात्तदपेश्चया सोऽधिक्रियतं इति तं प्रति कमौणि संभवन्ति । 
स चाविद्धान् उभौ तौन विजानीतः" इति वचनाद् विदोषितस्य च विदुषः क्माक्षेपवचनाव् 
कथं ख युरुषः इति । तस्माद्धिशेषितस्याविक्रिथात्मवरिनो विदुषो सुमुश्चोश्च सर्वकर्मसंन्यास 
एवाधिकारः । अतपवं भगवान्नारायणः सांख्यान्विदषोऽबिदुषश्च कर्मिणः भविभल्य दे निषे मादः 
यति श्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोनेन योगिनाम्? इति । तथाच पुत्रायाह भगवान्व्यासो द्ाविमा- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

संबन्धेन पारमार्थिकानिक्रियत्वविहतिरसीलयर्थः । अहं बह्यति उदिशत्तेर्मोक्षावस्थायामपि भावादात्मनः सविशोषत्व- 
माशङ्ख तस्या यावदुपाधिसखमेवेद्याह-असस्येति । नु इूटस्थस्यास्मनो मिथ्यानिद्यावस्वेऽपि तस कमौधिकारनि- 
खत्तौ कस्य कमौणि विधीयन्ते, नहि निरधिक्छाराणां तेषां निधिरिलयाशङ्खयाह--विदुष इति । कमोण्यविदुषो विहिता. 
नीति विरोषमाशक्षिपति- नन्विति । क्मविधानमविदुषो षिदुषश्च निद्याविधानमिति विभागे का हानिरियाशदङ्ाह-- 
विदितेति । विथ्ाया विदितस्वं रुडधत्वम् । कर्म विधिरविदुषो विदुषो विद्याविधिरिति बिभागासंभवे फएर्वमाह-- 
तन्नेति । धर्म्ञानानन्तस्मनु्ेयस्य भावात् ब्रह्मजानोत्तरकारं चर तदु भावाद् बद्यक्तानदीनखेव क्मनिधिरिति समा- 

धत्त नायुष्ठेयस्येति । विरोषोपपत्तिमेव प्रपज्यति--अध्चिहोच्रादीति । न्ख देदादिव्यतिरिक्तात्मन्चानं विना पार- 
कौकरिकेषु कर्मसु प्रवृत्तेरनुपपत्तस्तथाविधक्ञानवता कमीनुष्ठेयमिति वचेत्त्राह-कतोहमिति । आत्मनि कृतौ भोक्ते- 
त्येवं विक्तानवश्वेऽपि ब्रह्मज्ञान विहीनत्वेनाविष्ुषोऽलुष्टेमं कर्मव्यथैः । देहादिव्यतिरेकक्ञनवह्ह्यक्तानमपि क्ानतवा- 
विदोषात् कर्मपरवृत्तावुपकरिष्यतील्याशङ्याह---नत्विति । अनुषटेयनिरोधित्वाद बिक्रियात्सन्चानस्येति रोषः । नवु 
नह्मास्मेकत्वज्ञानादुन्तरकारुमपि कतौहमित्यादिक्षानोत्पत्तौ कर्मविधिः सावकाशः स्यादिति नेलयाह-नाहसिति । 

कारणाभावादिति दोषः । कवैत्वादिल्लानमन्यदिव्युक्तम् । अनुष्टानाननुष्ठानयोर्क्तविरोषादविदुषोऽनुष्ठानं विदुषो नेस्यु- 

पसंहरति--दयेष इति । नन्वाव्मविदो न चेदलुष्ेयं किंचिदस्ति कथं तर्हिं विद्रान्यजेतेल्यादिशास््रात्तं भ्रति कमणि 

निधीयन्ते तच्राह--यः पुनरिति । आस्मनि कतैत्वादिल्लानापेश्चया करमैस्वधिङृतत्व्ताने तथाविधं पुरषं भ्रति कमौणि 

विधीयन्ते । स च प्राचीनवचनादविद्धानेवेति निश्चीयते । न खड्वकरस्वादिक्ञानवतसतद्धिपरीतकरैस्वादिक्ञानद्वारा कमसु 

अदृत्तिरिलथैः । कमौसंभवे बरद्मविदो हेत्वन्तरमाह--वि रोषितस्येति । 'वेदालिनािनम्' इस्यादिनेति दोषः । 

यद्यपि विदुषो नासि क्म तथापि बितिदिषो; स्यादिलयाशङ्खयाह--तस्मादिति । विद्यय विर्डल्वादिष्यमाणमोक्ष- 
अतिपश्चत्वाच्च कर्मणामिल्यथैः । यद्यपि सुयुक्चोराश्चमकमीण्यपेक्षिवःनि तथापि बिद्यातत्फराभ्यामविरेद्वान्येव तान्यभ्यु- 

पगतान्यन्यथा बिविदिषासंन्यासविधिविरोधादिलयभिप्रेलयोक्तेऽथे भगवतोऽनुमतिमाद-अतपवेति । विदुषो बिषि- 

दिषोश्च संन्यासेऽधिकारोऽविदुषस्तु कर्मणीति बिभागखेष्टत्वादिल्यथैः । अधिकारिभेदेन निषाद्य भगवता वेद्- 

व्यासेनापि दर्दितमियाह--तथाचेति । अध्ययनविधिना खाध्यायपाटे तरेवर्णिकस्य प्रदत्यनन्तरं तन्न क्ियामार्गो 

ज्ञानमारीश्रेति द्वौ मागौवधिकारिमेदेनावेदितािलयर्थः । भादिशब्वाद् “यन्न वेदाः भतिष्ठिताः' इलयादि गद्यते । उक्त 

 भधुसूदनीव्याख्या । 

क्त्वं मयि च कारयितृलमारोष्य म्रयवायदाङ्कां मा काषींरि्मिभ्रायः । अविक्रियलप्रदशनेनात्मनः कर्वलप्रतिपरेधात्सर्व- 

कम्पे भगवदभिप्रते हन्तिरपलक्षणा्थः । पुरःस्फतिकलात्, भतिषेषदेतोस्वुस्यलात्कमो न्तराभ्ययुज्ादुपपत्तेः । तथाच 
५५ भाष्योत्कर्वदीप्रिका । 

उच्यते देहेन्दियादिष्वहंममाभिमानहीनस प्रमादृखादपपत्तौ प्रमाणभछृत््युपपत्तेरिव्यादि । अयमर्थः-~-प्रमात्ललं दहि प्रमां 

अति करवैतवं॑त्च खातं, खातद्टयं च इतरकारका्रयोज्यस्य भ्रमाठुः समसकारकपरयोकतूलं तदनेन अमाणं अयोजनीर्य, 

नच खव्यापारमन्तरेण करणं योक्त इाक्यते इति ! नहि कृटस्थनिसशिदात्मा परिणामी खतो व्यापारवान्भविदुमहति, तसाब्या- 
भण गी १० 



७ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्यायः २ 

१ ओीमनच्छंकूस्माभ्यम् । . 

वथ पन्थानो! इत्यादि । तथाच क्रियापथश्चैव पुरस्तात्पश्चात्सन्याखश्चेलेतमनेव विभागं पुनः पुनदेश- 
यिष्यति भगवान् । अवतचवविदरहकारविमृढात्मा कतीदमिति मन्यते, तत्त्ववित्तु नादं करोमीति । 
तथाच सवकमीणि मनसा संन्यस्यास्त इत्यादि । तत्र केचित्पण्डितमन्या वदन्ति । जन्मादिषड्भाव- 
बिक्रियारहितोऽविक्रियोऽकतैकोऽहमात्मेति न कस्यचिञ्जानसुत्पद्यते यस्मिन्सति सवैकर्म॑सन्यास 
उपदिद्यते । तन्न । न जायत इत्यादि राखोपदेरानर्थक्यप्रसङ्कात् । यथाच शासल्मोपदेदासामथ्या- 
दमीस्तित्वविश्चानं करश्च देहान्तररसंबन्धिक्चने चोत्पद्यते । तथा शाखरात्तस्येवात्मनोऽवि- 
क्रियत्वाकतैस्वेकत्वादि विज्ञानं कस्मान्नोपपद्यत इति प्रष्टव्यास्ते { कर्णागोचर्त्वादिति चेन । । 
'भनसेवायद्रण्व्यम्' इति श्तेः । श्ास्राचा्योपदेशराजनितदामदमादि्खंस्छतं मन अत्मिक् 
करणम् । तथाच तदधिगमायायुमान मागमे च सति ज्ञानं नोत्पद्यत इति साहसमात्रमेतत् । 
ज्ञानं चोत्पद्यमानं तद्धिपरीतमज्ञानमवद्यं बाधत दत्यभ्युपगन्तव्यम्, तच्चाक्ञानं ददतं हन्तार्द हतो - 
ऽस्मीत्युभो तौ न विजानीत इति, अत्र चात्मनो इननक्छियायाः कैतवं, कर्मत्वं हेतुकदैत्वे चाकश्षानरृतं 
दितम् । तच्च सवैक्रियाखपि समानं कतैत्वादेर्विद्याङतत्वम विक्रियस्वादात्मनः । विक्रियावान्दि 
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२ आनन्दुगिरिण्याख्या । 

योमीभयोस्तुल्यतां परितैमुदाहरणान्तरमाह-~--तथेति ! इदिद्यदधिद्वारा कर्मतत्फरयोर्वेराग्योदयापूर्व कर्ममार्गो 
विहितो, विरक्तस्य युनः संन्यासपूर्वको ज्ञानमार्गो दितः । स चेतरस्ादतिरायक्रालीति शतमरिलय्थैः । उक्ते विभागे 
पुनरपि वाक्यरोषानुक्ल्यमादरोयति--पएवमेवेति । अर्हंकारविमूढत्मेदस्य व्याख्यान--अतच्वचविदिति । तच्व- 
वित्विति श्ोकमवतार्यं तात्पयार्थ॒संगह्धति- नाहमिति । पूर्वेण क्रियपदेनेतिशब्द्ः संबध्यते । विर्तमधिक्त्य 
वाक्यान्तरं पठति--तथाचेति । आदिशब्दस्तयेव शछोकसय दोषसंमहा्थैः । अविक्रियात्मज्ञानार्कर्मसंन्यासे दक्िवे 
मीमांसकमतयुत्थापयति--तञ्नति । आस्मनो ्षानक्ियालन्त्याधारत्वेनाविक्रियष्वाभावाद्विक्रियार्मन्तानं संन्यास 
कारणीभूतं न संभवतील्थः । यथोक्तन्ञानाभावो बिषयाभावाह्वा मानामावद्ेति बिकस्प्याचं दुषयत्ि--नेत्या- 
दिना । न तावद्विक्रियास्माभावो न जायते त्रियते वेल्यादिशाखस्यासतवाक्यतया भ्रमाणखान्तरेण कऋारणमान्थक्या- 
योगादिल्यथैः । द्वितीयं अ्ल्याह--यथाचेति । पारोकिककर्मविधिसामभ्व॑सिद् विक्तानसुदाहरति--कर्तशति । 
कमैकाण्डादृक्ताते धमौदौ विक्ञानोर्पत्तिवऽक्ञानकाण्डादन्ञाते बह्यास्मनि विक्ञानोत्पत्तिरविरुढ प्रमाणस्वा तिशेषायि- 
त्यर्थः । ज्ञान मनःसंयोगजन्यसवादात्मनश्च श्ुलया मनोगोचरत्वनिरासान्नास्मन्ताने साधनमस्ीति श्ङ्कते--करणेति । 
छतिमान्निल परिहरति-न । मनसेति । वच्वमस्यादिवाक्योत्थमनोश्रष्येव शासखाचार्योपदेशमनुखय द्व्य सस्व 
मिति शरूयते, स्वरूपेण स्वप्रकाशमपि बह्मात्मवस्तु वाक्योत्थबुद्धिदस्यभिव्यक्तं सबिकट्पकव्यवहाराखम्ननं भवतीति मन्ते- 
गोतचचरत्वोपचारादसिद्धं करणागोचरत्वमिल्यथैः । कथ तर्हिं ब्ह्मारमनो मनो विषयत्वनिषेधश्चतिरियाश्चङ्खयसंस्कृवमनोञ्- 
स्यविषयत्वनविषया सेति मन्वानः सन्नाह--शाखेति । सपि श्चलयादौ तदजु्ाहकाभावान्नासरकमविक्रियास्मकलनसु- 
व्पततुमहेतीत्याशङ्ाह- तथेति । तसयानिक्ियस्यात्मनोऽधिगदर्थ, विमतो विकारो नात्मधम विकारत्वाहुभयाभि- 
मतवरिकारवदिलनुमाने पूर्वोक्तशवतिर्तिरूपागमे च सल्येव तस्िन्नोत्पद्यते स्तानमिति वचः साहसमा, सस्येव माने 
मैय न भातीतिवदिल्यथैः ! नलु यथोक्तं क्तान्ुतन्नमपि हानायोपादानाय वा न भवतीति ऊतोऽसख फलन तत्राहः 
--च्रानं चेति । अवद्यसिति । प्रकारभरृत्तेसमोनिशृत्तिष्यतिरेकेणालुपपत्तिनदाव्माक्ताननिदृत्तिमन्तरेणात्मक्ानो.- 
त्पत्तरनुपपत्तरितयथः । नन्वक्ञानस्य क्षानपरागभावत्वात्त्निृत्तिरेव ज्ञानं नतु तश्चिवतैकमिति तत्राद--तश्चेति ॥ 
कथं पुनभेगववापि क्ञानाभावातिरिक्तमक्तानं दर्षितमिदादाङ्खयाह--अचचेति । विमतं ज्ञानाभावो न भवत्युपाद्रा- 
नस्वानषदादिवदिति भावः । नजु हननक्रियाया न हिखादिति निषिद्धत्वात् तरकतृत्वादेरक्तानङ्कतस्वेऽपि विदहितश्धिथा- 
कवैत्वादेने तथात्वमिति नेवयाह--तश्चेति । न तावदात्मनि कवत्वादि निलयम् असुकिमसङ्गाश्च चानियमपि 
निर्पादान भावका्यस्योपादाननियमान्न चानास्मा तदुपादानमास्मनि तस्प्रतिभानान्न चास्मेव तदुपादुमन द्टस्यस्य 
तस्माविधयां विना तदयोगादिल्ाह--अविक्रियत्वादिति । कवस्वाभावेऽपि कारयिनरलं स्यादिध्ाराद्खयाह-+-विङ्ि- 

३ नी लकण्टव्याख्या ( चुर्धरी )। 
नयन विस्तरः । मादानां भानिनां व्युत्थानकाले अविधेशादुदृत्या धातयितृत्वादेः प्रसक्तावपि विद्या तख 

५ भाष्योत्करदीपिक्ा । 
पारवदुद्धादितादात्म्याध्यासाद्यापारत्तया श्रमाणमधिष्ठातुमरैतीति भवयविद्यावत्पुरुषविषयलयमविधावत्पुरुषाश्रयलं ममाणाना- 
मिति चेत्सलयम् । तथापि कर्मनियोगार्थनोधानन्तरमहं कता ममेदं कतैव्यमिलवंभकारज्ञानवतोऽनेकसाधनोपसंहारप्र्वकं यथाकमम 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाप्योककर्पदीपिका-ध्रीधरी-भमिनवगुपतव्याख्यायुता । ७५५ 

१ श्रीमच्छांकरमाप्यम् । 

कर्तीस्वनः क्सभूतमन्यं प्रयोजयति कुर्विति । तदेतदविरोषेण विदुषः सवेक्रियासु कटेस्व हेतुकरैत्वं 
च प्रतिषेधति भगवान् विदुषः कमौधिकाराभावप्रदशेनार्थ "ेवाविनाशिने', कथं स पुरुष इत्यादिना । 
क पुनर्विदुषोऽधिकार इत्येतदुक्तं पूवैमेव श्ञानयोगेन सांख्यानाम्" इति । तथाच सवैकर्मर्न्यासं 
वक्ष्यति 'स्षबैकमीणि मनसा' इत्यादिना । नच मनसेति वचनान्न वाचिकानां कायिकानां च संन्यास 

इति चेन्न, सर्वकमौणीति वि्येषितत्वात् । मानसानामेव सर्वैकर्मणामिति चेन्न, मनोव्यापारपू्ैक- 
त्वादाङ्कायव्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तदञ्चपपत्तेः । शास्लीयाणां बाद्धायकर्मणां कारणानि 

मानानि वजयित्वान्यानि सर्वकमीणि मनसा संन्यसेदिति चेन्न । नैव ङर्च॑न्न कारयन् 
इति विरोषणात् । सर्वैकर्मसंन्यासोऽयं भगवतोक्तो मरिष्यतो न जीवत इति चेन्न । "नवदारे 

पुरे देद्यास्ते' इति विोषणाजुपपत्तेः । नदि सर्वैकर्मसंन्यासेन शतस्य तदेष भासनं संभवति । 
अङु्वैतोऽकारयतश्च देहे संन्यस्यति संबन्धो न देहे आस्त॒ इति चेन्न । सवैत्रात्मनोऽचि 
क्रियत्वावधारणात् 1 आखनक्रियायाश्चाधिकरणपिक्षत्वात्तदनपेश्चत्वाच संन्यासस्य । संपृ्ैस्तु 
न्यासदाब्दस्त्यागाथौ न निश्चेपार्थः । तस्माद्वीतादाखरात्मन्ञानवतः संन्यास पवाधिकारो न 

२ अनन्दगिरिव्याख्या । 

यावानिति । अस्मनि कर्वैत्वादि्रतिभानस्याना्निंवच्येमत्तानयुपादानं त्निदृत्तिश्च त्वक्तीनादित्युक्तम् , इवृर्नीं कतै. 

त्वकारयिवृत्वयोरिद्याछ्कतत्वे भगवतोऽनुमति दशयति- तदेतदिति । विदुषो यदि कमीधिकाराभावो भगवतो. 

ऽभिमतसरहिं छत्र तस्य जीवतोऽधिकारः स्यादिति एच्छति- क्र पुनरिति । क्षाननिष्ठायामिव्युक्तं सारयति--उक्त- 

चिति 1 तवङ्गमूते सर्वैक्मसंन्यासे च त्याधिकारोऽलीव्याह--तथेति । वक्ष्यमाणे वाक्ये सर्वकर्मसंन्यासो न भरति- 

भाति, मानसानानेव कमणां बिरोषणवदयास्यागावगमादिति शङ्कते---नन्विति । विशेषणान्तरमाभरिख वूषयति-- 

न सर्वेति 1 मनसेतिविरोषणान्मानसेष्वेव कर्मसु सर्वशब्दः संुचितः स्यादिति दाङ्कते--मानसानारिति । सर्बा- 

त्मना भनोव्यापारलयागे व्यापारान्तराणामञ्चुपपत्तेः सर्वकर्मसंन्यासः सिध्यतीति परिहरति-नेद्यादिना । मानसेष्वपि 

कमसु संम्यासे संकोचान्न वागादिव्यापारानुपपत्तिरिति दङ्ते--दास्नीयाणासिति। अन्यानीति । अशाखीयवा- 

क्ञायकर्कारणान्यशास्लीयाणि मानसानि तानि च सर्वाणि कमौणी द्धेः । वाक्यरोषमादाय दूषयति---न । नैवेति । 

नहि निवेकडुद्या सवौणि कमौण्यदाखीयाणि संन्यसख तिष्टतीति युक्त नैन ऊर्विलयादिविरोषणस्य विवेकबुदधेश्च 

ह्यागहैवोस्वुस्यत्वादिव्यथैः । भगवद्भिमवसर्धकरमै संन्यासस्यावस्थाविरोषे संकोचं द्यन्नाशङ्कते-- मरिष्यत इति 

संन्यासो जीवदवस्थायामेवात्र विवक्षित द्यत्र लिङ्गे दशेयजुत्तरमाह-न । नवेति । अनुपपत्तिमेव स्फोरथति-- 

नहीति । अन्वयविरोषान्वाख्यानेन शिङ्गासिद्धि चोदयति --अ्क्ैत इति । विवेकवसषादेषाण्यपि धमौणि देष 

यथोक्ते निक्षिप्याङबन्नकार्यश्च निद्वानवतिष्ठते। तथाच देहे कर्माणि संम्यस्याङुवेतोऽकारयतश्च सुखमासनमिति संबन्धसं- 

भवाद् बिरोषणस्य सति देहे कभैश्यागबिषयत्वा भावाल्ली वतः सबैकमेल्यागो नास्ती; । अथवा कुर्वत इल्यादि पूर्व- 

रेव संबन्धनीयम् , ङिङ्गसिद्धिषोधं च देहे संन्यसयेलयारभ्योननेयम् । आस्मनः स्ेत्राविक्रियस्वनिधोरणादेहसंबनधमन्त- 

रेण कररवकारयिवृष्वामासेरधासपरतिषेधग्रसङ्गपरिहाराथमस्मदुक्त एव संबन्धः साधीयानिति समधत्ते-न सर्यैघ्रेति। 

श्रुतिषु स्ति चेलय्ैः । किंच संबन्धस्याका्ुयसंनिधियोग्यताधीनत्वादाकाद्कुमवशादसदभिमतसंबन्धसिद्धिरिलाह-- 
आनेति । मवदिष्टसतु संबन्धो न सिध्यल्याकाह्काभावादिवयाह--तदनपेश्चत्वाञ्चेति । संन्यासशब्द्स्य निष्ेपा्थस्वा- 

तख चाधिकरणसापेश्चष्वादस्दिष्टसंबन्धसिदडिरित्याशङ्खयाह--सं पूवैरित्वति । अन्यथोपसगेवेयध्यौ दिव्यथैः । मनसा 

विवेकविज्ञानेन सर्वकमाणि परिलयज्यातते देहे बिदानियसयेव संबन्धस्य साुववं मष्वोपसंहरति- तस्मादिति । सर्वव्यापा- 

सेपरमास्मनः संन्यास्खाबिश्ियात्मन्ञानानिरोधित्वाव् प्रयोजकल्चानवतो वेधे संन्यासेऽधिकारः; सम्यग््ञानवतश्स्ववेधे 

३ नीटकफष्डव्याख्या ( चतुधेरी ) 1 

बाचितत्वादागामिक्मणामश्ेषाञ्च न दोषः । तथाच बक्ष्यते हत्वापि स दर्मोलछोकान्न हन्ति न निबध्यते इति 
। ४ मधुसुदनीव्याख्या 1 

वक्ष्यति न्तस कार्म न वियते" इति । तोऽन दननमात्रक्षपेण कमन्तरं भगवतम्यलुहञायत ईति मूढजनजलिितमपा- 
५ भाष्योत्कषैदीपिका 1 

कटय न तथा न जायत श््यादावात्मखरूपविष्यथजञानानम्तरं किंचिदयुेयं भवति, कंठ नादं कतौ न भोक्तेखादिजञानद्वया- 
& श्रीधरीन्याख्या । 

शिनं वयो वेद स पुरुषः रं हन्ति कथं वा हन्ति । एव॑भूतस्य वधे साधनामावातर। तथा खयं प्रयोजको भूतवाऽन्येन कं घातयति । 



७६६ आनन्दगिरिग्याख्यासंवङिति-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । ([ अध्यायः २ 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शारीराणि विद्ाय जीणौन्यन्यानि संयाति नवानि देरी ॥ २२॥ 

१ श्रीमच्छांकरभप्यम् 1 

कर्मणीति तत्रतनोपरि्दास्मक्ञानध्रकरणे दशेयिष्यामः ॥२९॥ प्रकतं तु वक्ष्यामः; तत्रात्मनोऽबिना- 
शिच्वं भरतिन्ञातं तत्किमिवेत्युख्यते--बासांसीति । वासांसि वस्लाणि जीणानि दुवेरुतां गतानि 
यथा रोके बिद्ाय परित्यज्य नवान्यभिनवानि गृह्खात्युपादनत्ते नरः पुरुषोऽपराण्यन्यानि तथा तद | 

दको दिनैः # चनप चै रि { र) । केक मि द् 

२ आनन्दगिरखिव्याख्या । 

खाभानिके फरास्मनीति विभागमभ्युपेलयोक्तेऽथं चाक्यरोपालुगुण्यं दशेयति--इति तञ्च तत्रेति ॥२१॥ आल्मनोऽचिक्रि- 
यत्वेन कमौसंमवं भरतिपाद्याचिक्रियत्वहेतसम्थनार्थमेबोत्तरम्न्थमवतारयति--प्रङतं त्विति । किं तसङृनमिति शद 
मानं भर्याह---तन्नेति । अबिनाशित्वमिषयुपरश्षणमविक्रियत्वमिष्यथैः । तदेव द्टन्तेन स्पष्टमितुसुत्तरश्छोकञुन्थाप- 
यति--त दित्यादिना । आस्मनः सतो बिक्रियाभावेऽपि युरातनदेहद्यागे नूतनदेहोपादाने च विक्रियाकचसखध्राव्याद्वि- 
क्रियत्वमसिद्धमिति वचेत्तत्राह-वासांसीति । क्षरीराणि जीणोनि वयोहानिं गतानि बलधीपरितादिसंगतानीत्य्थः । 
वाससां पुरातनानां परिलयागे नवानां चोपादाने लयागोपादानकनभूतलो किकपुरुषस्याप्यविकारित्वेनेकरूपस्वव दात्मनो 

- - ‰ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधैरी ) 

॥ २९१ ॥ ननु श्राह्मणो यजेतः, (जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्रीनादघीतः इति अत्मानै वयोव्णीदिविशेपणवन्तमेवाधि- 
कृत्य कर्मविधयः प्रवर्तन्ते तेन नीखादुत्परमिव देदादन्य आत्माक्घारयितु न शक्यत इत्यारा द्रयाह- वासां सीति । 
दण्डी प्रैषानन्वाहेति दण्डख विरोषणस्वेऽपि न प्रेषानुबक्रखरूपान्तर्गतत्वम्, एवं त्राह्मणत्वादेरपि न स्वकामम्वरः- 
पान्तगतत्वमिति वख्रदेवदत्तयोरिव जडाजडयोरदँहात्मनोरत्यन्तविलक्षणत्यमस्तीति वसखनारोन देवदत्तनाशं मन्वानग्यव 

छ सधुसूदनीव्याख्या । 

स्तम् ! तस्मादयुभ्यखेत्र हननस्य भगवताभ्ययुज्ञानात्, वास्तवकतैलाधयभावख कर्ममात्रे समलादिति दिक ॥ २१॥ 
नन्वेवमात्मनो विनाश्चिलाभावेऽपि देदानां विनारिलादयुद्धस्य च तनारकलात्कथं भीष्मादिदेदानामनेकयुकनसाधनाना 
मया युद्धेन बिनाराः काये इलयाराङ्धाया उत्तरं जौणीनि विहाय वल्राणि नवानि गाति यिक्रिया्ल्य एव नगे यथेतेनायःय 
निबोहे अपराणीति विशेषणसुत्कषातिशयद्यापना्थम् । तेन यथा निष्ठानि वच्नाणि विहायेन्ृ्रमि जनो गढातीन्धः- 
चिद्यायातम् । तथा जीणोनि वयसा तपसा च इरानि भीष्मादिशरीराणि विहाय अन्यानि दवादिरशगीगाणि सेन्दिष्रानि 
चिरोपाजितधर्मफलभोगाय संयाति सम्यक् ग्भवासादिङकेकाव्यतिरेकेण प्राप्रोति । दी परवर्मरिष्रानृदेदवान्मीष्मादिरसि 
यर्थः । अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरते पित्र्यं वा गान्ध वा दैवं वा प्राजापरयं वा व्राद्मं वाः ठन्यापिशरुन. ! एतदु 
भवति--मीष्मादयो हि यावजीवं धमाजुान्डेशेनैवं जर्जरशरीरा वर्वमानरारीरपानमन्तरेम त्फरभागायामम गदि 
धर्मयुद्धेन स्गेप्तिबन्धकानि जजरशरीराणि पातयिला दिव्यदेहसपादनेन खर्गमोगगोग्याः कियन्न चया नदृालयन्तसुप- 
ू ५ मष्योत्कर्पदी पिका। 
त्मेकलाकतखाभोक्तृलज्ञानादन्यत्किचिद वु भवतीदेप विशेष इति स्पष्टं चेदं भाष्ये ॥ २१ ॥ नन्वात्मनः गुरननद्रहत्यागे 
नवीनदेहोपादाने च सति विक्रियावत्त्वघ्रोव्यादविक्रियलमतिद्धमिलारा्मं टष्न्तेन परिदरति-वासांसीति । यथा काकं 
जीणौनि दुब॑रूतां गतानि वच्राणि नरः युरुषः परिदखञ्यापराप्यन्यानि नवान्युपादत्ते तद्वदेव देद्यान्मा जीर्णानि शराराणि वहा. 
यान्यानि नवानि संगच्छति । जी णानीलयादिविशेषणत्रयेण वलराणां शरीराणा च जीर्णलादिमन्ेऽपि तदुषादानदयागका पुर्पदे- 
दिनोस्तत्वाभाववोधकेन तयोरविक्रियतं कथितम् । तथाच पुरुषवदविक्रिय एवातः । ग्र्तु केचिन नन्यैवमान्मनोऽविनाशि. 
लेऽपि देहानां बिनारिलाद्युदधसय तन्नाराकलात्कर्थ भीष्मादिदेहनामनेकयुकरतसाधकानां मथा युद्धेन चिनास व्य द्याशक्चाया 
उत्तरं वासांसीति । यथा निष्ृष्टानि वखाणि विहाय नवान्युत्छष्नि जनो गह्ठाति तथा वयमा तपसा चं कलानि भीप्मादिगरी.- 
राणि निदया्यानि चेवादिदारीराणि सर्व्ष्टनि संयाति देही ्ङृष्टधरमनुएता देहवान्मीप्मादिरियशैः । तिथानात्यन्नसुपच्छरफ 
युदधेऽपकारकलश्नमं मा काषीरिति । तचिन्तयम् । भकरणविरोधस्य विरेप्याध्यादारदोपस्य च स्ष्रलात् , जीणानीति विक्षेषणान्. 
नवीनादिसाधारणकरीरनारानिमित्तख युद्धस्यायन्तोपकारकताया मूलादसिदधेश्च उक्तरीया पराणीति पद्ख सार्थकसैन जीर्णानि 

। वनिदील ६ भ्रीधरीव्याख्या । 
नन कंचिदपि ऋ्थविदरपीलयथैः । अनेन मय्यपि प्रयोजकलादोषदष्टि मा काीरित्युक्तं भवति ॥ २१ ॥ नम्वान्मसोऽषिनाशिलेऽवि 
तदीयशरीरनाे पर्यालोच्य शोचामीति चेन्तत्राद--वासांसीति । कमनिवन्धनमूतानां देदानामवदयभावित्याश्न जीएदेदनाशो ओका. 
` भम्षसूदन, 1 ~ 



नीटकण्टी -मधुसूदनी-माष्योक्कषर्दपिका-श्रीधरी-अमिनवगुपतव्याख्यायुतौ । ७७ 

नैनं छिन्दन्ति राख्ाणि सैनं दहति पावकः । 
न चैनं कदयन्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ 
अच्छेदयोऽयमदाद्योऽयमह्कव्योऽरोष्य एव च । 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

देव दारीराणि विहाय जीणौन्यन्यानि संयाति संगच्छति नवानि देद्यात्मा पुरषवद्विक्रिय पएतेदयर्थः 
॥ २२ ॥ क साद विक्रिय पवेव्याद-नेन छिन्दन्तीति । एनं परङतं देहिनं न छिन्दन्ति दाख्ञाणि निरः 
वयवस्वान्नावयवविभागं कर्वन्ति रदाखाण्यस्यादीनि, तथा ननं दहति पावकोऽधिसपि न भसमीक- 
रोति, तथा न चनं क्दैयन्त्यापः । अपां हि सावयवस्य बस्तृन आद्र भावकरणेनावयवविश्छिषापादने 

-सामथ्यं तन्न निरवयव आत्मनि संभवति, तथा खेहवद्रव्यं खेहशोषणेन नादयति वायुरेन खात्मानं 
-न शोषयति माखुतोऽपि ॥२३॥ यत पवं तस्मात्--अच्छेयोऽयपिति । यस्सादन्योन्यनारादेतूनि भूतः 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । । 

देदल्यागोपादानयोरविरढमविक्ियत्वमिति वाक्याथमाह--पुखषवदिति ॥ २२ ॥ प्रथिष्यादिभूतचत्टय्युकतविक्छिय- 
भवस्वादास्मनोऽसिद्धमविक्रियतमिति रङ्कते--कस्मादि ति । यतो न भुतान्यात्मानं गोचरयिदुमैन्दयतो युक्तमाः 

का्रावन्तसाविक्रियव्वमियाह--आहेत्यादिना ॥ २३६ ॥ प्रथिव्यादिभूतप्रयुक्तष्छेदना्र्थ॑क्रियाभवे योग्यताभावं 

कारणमा--यत इति-। पूवबधसुत्तरा्ध हेदुत्वेन योजयति--यस्मादिति । निल्यत्वादीनामन्योन्यं देतदेतुमद्धावं 
३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्धंरी >) । 

तव देहनाशादात्मनाशं मन्वानखात्यन्तभौढ्यं स्पष्टमिति भावः । सषटाथ्॑च शोकः ॥ २२ ॥ कीदशोऽसो देही. 
त्यत आह - नैनमिति । एनं श्षखाणि न छिन्दन्ति न द्वेधा कुर्वन्ति । अस्थूलत्वात् । तर्हि पार्थिवपरमाणु- 

वत्पाकजरूपाद्याश्रयो भविष्यतीत्याराङ्कबाह--नैनं दहति पावकं इति । अनणुस्वात् । आपश्वेनं न छेद 

यन्ति अस्पदीत्वात् । सर्धवद्ि द्रव्यमद्धिराक्कर्तव्यै न तस्पद्चम् । न शोषयति मारुतः अक्ेहतरात् । एतेन 

भ्यदीर्षमस्थूमनणुः धअशब्दमस्पदीमरूपमव्यये तथाऽसं नित्यमगन्धवच्च यत्" इति शुतिप्रसिद्धानामदीधत्याश- 
व्दत्वादीनामपि संग्रहो ज्ञेयः ॥ २३ ॥ कतो हेतोरख शखादीनि छेदादीन्न शुरवन्तीत्याशङ्कब तख छेदाचयोग्य- 

त्वादित्याह--भच्छेद्यो.ऽयमिति । अवच्छेधत्वादो पूर्वोक्तान्येवास्थूरत्वादीनि कारणोनि ज्ञेयानि । एवमे 
 मधुसूदनीष्याख्या । 

छता एव ते । दु्ोधनादीनामपि शगैभोगयोग्यदेदसंपादनान्मदाुपकार एव । तथाचायन्तमुपकारके वुद्धेऽपकारकलमं 

मा काषौरिति “अपराणि अन्यानि संयातिः इति पदत्रयवदाद्धगवदमिभ्राय एवमभ्यूहित. । अनेन द्न्तेनाविहृतखम्रति. 

पादनमात्मनः क्रियत इति त॒ प्राचां व्याख्यानमतिस्पष्टम् ॥ २२ ॥ नचु देहनाशे तद्भ्यन्तरवतिन आत्मनः कुतो नं 

विनाशो गरहदाहे तदन्तवैतिपुरुषवदिदत आह--शल्राप्यस्ादीन्यतितीक्ष्ान्यप्येनं भ्रकृतमात्मानं न॒ छिन्दन्ति अवयव 

विभागेन द्विधाकटं न शघुवन्ति । तथा पावकोऽभिरतिभज्वङितोऽपि नैनं भसीकठं शक्तोति । नचेनमापोऽद्यन्तं वेमव- 

लोऽप्यद्ीकरणेन विख्छिटावयवं क श़ङ्कवन्ति । मारतो बायुरतिभ्रनलोऽपि ननं नीरसं कठ शक्तोति । सर्वेना्चकषेे 

भरते युद्धसमये राखादीनां प्रकृतल्रादवयुलादवादेनोपन्यास परथिव्यतेजोवायूनामेष नाराकलप्रसिद्धसेषामेवोपन्यासों 

नाकारासय ॥ २३ ॥ शल्रादीनां तन्नाराकलासामभ्य तस तजनितनाशानैखे दिवुमाह-यतोऽच्छेयोऽयमतो नेन 

५ साष्योत्कर्षदीपिका ! 

विहाय नवानि गृह्णाति विक्रियाश्यूल्य एव नरो ययेयेतावतैव निवहे अपराणीति विरशेषणसुत्कषौतिरयद्यापनारथभिति वणन 

युक्तमिति दिक् । अतएवानेन टष्टन्तेनाविृतलपतिपादनमात्मन. क्रियत इति ध्राचां व्याख्यानमतिस्पष्टमिति कयक्षोऽपि 

परास्तः । आत्माविकियलप्रतिपादकपू्वोततरपक्रणाजु्ारमूत्मदतिस्पष्टतया प्रतीयमानस्य भप्योक्तन्याख्यानस्यैव सम्यक्लाद- 

॥ २२ ॥ तखाचिक्रियलं प्रकारान्तरेण पुनराद-नैनमित्यादिनां । नच छेदयन्ति विशठि्टवयवं न कर्षन्ति । निरवयवं 

हेतुः ॥ २३ ॥ फलितमाह--अच्छेश्य इति । एवकारस्य सर्वत्र संबन्धः । यस्मादन्योन्यनारहेत्नि भूतान्यात्मानं नारथ 

। & श्रीधरीषव्यार्या 1 

वका्च इयथैः ॥ २२ ॥ बाथ इन्तीलनेनोक्तं वधसाधनाभावं ददयन्रविनाशषिलमास्मनः स्छुमकरोति-नेनमिति, । आपो चैनं 

केदयन्ति अ्दुकरणेन दिथिलं न कुर्वन्ति ॥ २६३॥ त्त्र हेतूनाद--भच्छे्य इति सार्धैन । निरवयवत्वादन्छेवोऽयमहेधश्च । 

- ७ अभिनवगुघानचा्यभ्यारूया । 

य एनमात्मानं अदुद्धत्वाजानासि न स इन्वि न स हन्यते न विनश्यति \ एवमात्मा देहान्तराद्तः ॥ २१ ॥ ९ ॥ नैमभिति। शास्य लास" 



७८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [अध्यायः २ 

निद्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

स्थेनमास्मानं नाद्ायितुं नोत्सहन्ते तसान्नित्यो निव्यत्वात्लर्वैतः सर्वगतत्वारस्थाणुः, स्थाणुरिव स्थिरः । 
इत्येतत् स्थिर त्वादचलरोऽयमात्माऽतः स नातनश्िरंतनो न कारणाल्तधिन्निष्पननोऽभिनव दद्यः ने. 
तेषां श्छयकानां पौनदक्त्यं चोदनीयम् । यत पकेनेव श्छोकेनात्मनो नित्यत्वमविक्रियत्वं चोक्त "न जायते 
श्नियते वाः इद्यादिना । तन्न यदे वात्मविषयं किंचिदुच्यते तदेतस्माच्छोक्राथान्नातिरिच्यते, किचि 

समानो पिज ज कि 0० (ति कपा कत न क, जम 

मे आनन्द्गिरिष्याख्या । 

सुचयति-नित्यत्वादिव्यादिनां । नच निलयव्वं परमाणुषु व्यभिचारादसाधकं सर्वगतव्वसेति वाच्यम् । वेषामेवाप्रा- 
माणिकस्वेन व्यभिचारानवताराच् । नच सर्वगतस्वेऽपि विक्रियाश्चक्तिमच्चमास्मनोऽस्तीति युक्तं बिभुसेनाभिमते नमसि 
तदनुपरम्भात्। नच विक्रियाद्यक्तिमस्वे स्थेयैमास्थातं शक्यं तथाबिधस्य शदादेरस्थिरत्वदक्शनादिवयाशयेनाद--स्थिरत्वा- 
दिति । खतो नित्यत्वेऽपि कारणान्नाशसंभवादुत्पत्तिरपि संभावितेति कुतश्चिरंतनत्वमियदरदुराह--न कारणादिति । 
भात्मनोऽविक्रियत्वस्य न जायते श्रियते वे्यादिना साधितस्वात्तसेव पुनःपुनरभिधाने पुनरक्तिरिव्याशद्याह- नतेषा- 
मिति 1 अनान्ञङ्कनीयस चोद्यस्य धरपङ्गं दर्शवति-यत इति । अतो वेदाविनादिनमिव्यादौ व्रात पौनरत््य- 
मिति विदोषः । कथं तत्र पौनरक््याशङ्का सयुन्मिदति तत्राह~--तन्नेति । वेदाविनारिनमियादिश्छोकः सष्षम्या परा- 

& नीरकण्टव्याल्या ( चतुर्ध॑री ) । ०, + शेरबणटेकरन वि 
त्वादिना स्थूरादीनभावरूपान् णाुक्त्वा मावरूपानपि गुणानाह- नित्य इति । सर्वविरोषणरग्वण्टेकरमसैव 
वस्तुनो लक्ष्यत्वात् नित्यत्वाविभिरुत्पा्यत्वादिकं निराक्रियते । यतो नित्यः अतो धटबदनुत्पायः । यतः सर्वगतः 
अतो भ्रामवदप्राप्यः | यतः स्थाणुः पूर्वरूपापरित्यागेन सिरखमावः अतः क्षीरादिवदविकार्यः ] अचः यथा दर्पणः 
खतः खच्छ्यादप्रच्युतोऽपि मटरूपेणावरणेन खाच्छयात्प्च्याव्यते, एवं खयं स्थाणुरपि अन्यसंयोगाचाञ्रल्यमश्र- 
वीत । स च धोषापकर्षगलक्षणं संस्कारमपेक्षते । अयं त॒ अचरुत्वान्न तथा, एवच उद्च्याप्तिविक्रतिससछरतिग्पं 
चतुर्विं क्रियाफठमात्मनि न संभवतीद्युक्तम् । तत्र हेदुः- सनातन इति । सना इत्यव्यथ मेरन्तय । तथ 

 मधुसूदगीष्याख्या । 

च्छिन्दन्ति शल्नाणि, अदाल्योऽयं यतोऽतो नैन॑ दहति पावकः, यतोऽ्ेयोऽयमतो नं केदयन्याप-, गनऽगोष्योधय- 
मतो नेन शोषयति मारुत इति क्रमेण योजनीयम् । एवकारः अत्येकं संवभ्यमानोऽच्छेयलायवधारणाशं । न गमप 
हेतौ वा ¦ चछेदायनरहवे हेवुमाहोत्तराधैन 1 निलोऽयं पूवोपरकोरिरहितोऽतोऽुत्पाय- 1 अय्वेगनसै श्रातं स्प्रन् 
यावद्विकारं तु विभागः" इति न्यायात्पराभ्युपगतपरमाण्वादीनामनभ्युपगमात् । अर्यं तु सर्वगतो विरलो नय एन । 
एतेन प्राप्यं पराकृतम् 1 यदि चायं विकारी ख्ाच्तदा सर्वगतो न सात् , अर्य तु स्थाणुरविकारी अनः गर्वेगन एव । 
एतेन विकायखमपाक्ृतम् । यदि वायं चलः क्रियावान्खात्तदा विकारी स्यद्धटादिवत्, अय लच्रऽनौ न विकारी } एतम् 
संरकायेल॑ निराकृतम् । पूवावस्थापरि्यागेनावस्थान्तरापत्तिविक्रिया । अवस्धकयेऽपि चखनमाय् † घ्येति निभष. । 
यसमदिवं तस्मात् सनातनोऽयं सवैदकरूपः । न कस्या अपि क्रियाया. क्मेदर्थ. । उन्पस्यापिचिक्रतिमस्करलन्यनर्गष्िया- 

५ भाष्योत्कर्पंदीपिका । 

नोत्सहन्ते तस्मान्निखयः परमाणनित्यले प्रमाणाभावान्न तत्रातिप्रसङ्गः । अतएव सर्वगत" तन एव रर्वगनाकायवन्य्धाण्णरिवि स्थिर 
इयर्थः । तत एवाचः अतएवायमात्मा सनातनथिरतनः न कुतधित्कारणाननिष्पनन इतीदं भायगुषलक्नणं यभरे्रटनुतेतुमद्राव- 
स्यापि । तथाचोत्पा्याप्यविकायेसैस्कार्यरूपाणां कियाफतमरनां कमेण नि इलयादिविसेपणचतुष्येन निगकरणं देनुहेनूमद्राविष- 
यश्चन छुतधित्कारणान्नष्पनन इति भाष्यात् तस्योपलक्षणार्थलाच सिध्यत इति न कोऽपि विरोधः। यन्तु तथाच श्रुनय- "आका 
वत्सर्वगतश्च नियः”, शरक दव स्तम्धो दिवि तिष्ठलेकः”, निष्कलं निष्कि शान्तम्” द्याया. । "यः प्रथिवा तिनप्रथव्या अन्नरो 
योऽप्सु तिष्ठ्नच्योन्तरो यस्तेजसि तिषट्ेजसोन्तरो यो वायां तिष्ठन्वायोरन्तर.” ददयायाश्च श्रुनय. सर्वगनस्य सयान्नयाभिनमा 
तद्विषयलं द्यन्ति । यो हि दाघ्नादौ न तिष्ठति तं शच्नादयद्छिन्दन्ति अर्य शखरादीनां सत्तस्फ्रषि्रदसेन तत्तरकम्नदन्तर्यामी, 

दै श्रीधरीव्याख्या 1 
भमूललात् भदाहो द्रकलामावादसोष्य इति भावः । अतश्च छेदादियोग्यो न भवति । यतो निलः › अविनाशी सर्वधगनः, थाप 

७ अभिनवगुसावार्यन्याख्या । 
श्र पापि किंचिक्करम् । चिदेकस्वभावस्यानाभ्नितश्य निरपेक्षस्य स्वतश्रस्य स्य भावन्तदरापत्याऽऽश्रयविनासाक्यव(विन्गशिसपि- दु ण नाद्रभिपुमरा्यत्वात् । नच दृहान्तरगमनस्यापूवदेहा्निसोऽपि सततं देहान्तरं गग्छि तेन सुगध्यन हव्यः 1 दृषभ्ये 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योककर्षदीपिका-शीधरी-जमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ७९ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

च्छब्दतः पुनखक्तं किचिदर्थंत इति । दुबोंधत्वादात्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गमापाद्य राब्दान्तरेण 
तदेव वस्तु निरूपयति भगवान्वासुदेवः, कथं च नाम संसारिणामव्यक्तं तं बुद्धिगोचरतामापन्नं 

२ आसनष्दगिरिव्याख्या । 

सृश्यते, शछोकचब्देन न जायते जरियते वेल्यादिरूच्यते । नन्विह शोके जन्ममरणाचमावोऽभिरक्ष्यते, वेदेव्यादौ षुनरप- 
क्षया्भावो विवक्ष्यते, तन्न कथमर्थातिरेकाभावमादाय पौनर्क्यं चोद्यते तत्राह--र्किचिदिति । कथं तर्हि पौन- 
तत्तय न चोद्नीयमिति मन्यसे तत्राह-दुबों घत्वादिति । षुनःनर्विधानमेदेन वस्तु निरूपयतो भगवतोऽभिभराय- 

३ नीटखकण्डव्याख्या ( चतुरधरी ) । 

देशतः काठतो वस्तुतश्च परिच्छेद्राहित्यम् । परमते परमाणूनां काठतः परिच्छेदामविऽपि देशतः परिच्छेदोऽसि । 
आकाशख तदुभयाभावेऽपि वस्तुतः परिच्छेदोऽस्ि । सोऽपि त्रिविधः सजातीयविजातीयसखगतमेदखूपः । यथा 
श्ुक्षख खगतो भेदः पत्रपुष्पफलादितः । वृक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिकादितः ॥' ततश्च सना नैरन्तर्येण 
विविधपरिच्छैद्राहि्येन भवति अस्तीति सनातनोऽखण्डेकरसो यसात्तसात् नोप्प्याबाश्रय इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

« मधुसुद्नीउयाख्या \ 

फलयोगे हि कर्मं खात् । अयं तु निलयलान्ोत्पायः, अनिदयसेव घटदेरत्पाययलात् ! सर्वगतलान्न प्राप्यः, परिच्छि- 
न्नैव घटददेः प्राप्यलात् । स्थाणुल्लाद विकार्यः, विक्रियावतो धरतादेरेव विकायलात् । अचल्खादसंस्कायः, सक्रियस्मैव 
दर्पणदेः संस्कार्यतरात् । तथाच श्चुतयः “आका्षवत्सर्वैगतश्च निलयः”, क्ष इवे स्तब्धो दिवि तिष्टलेकः?, “निष्कं निष्छियं 
शान्तम्? इत्यादयः । “यः प्रथिव्यां तिष्ठन्ण्थिव्या अन्तरो योऽषडु तिष्ठनच्योऽन्तयो यस्तेजसि तिष॑सेजसोऽन्तरो यो वायौ 
तिष्ठन्वायोरन्तरः इद्या्या च श्रुति. सर्वगतस्य सवान्त्यामितया तद विषयं दरोयति । थो हि दाछरादौ न तिष्ठेति तं 
चात्रादयदिछन्दन्ति, अर्य॑तु शख्रादीनां सत्तास्ूविंप्रदत्वेन तत्पररकस्तदन्तयांमी । अतः कथमेनं शच्रादीनि खव्यापारविष- 
यीङ्युरिल्यभिभ्रायः । अत्र येन सूर्यस्तदपि तेजसेद्धः" इद्यादिश्चुतयोऽनुसन्धेयाः । सप्तमाध्याये च प्रकदीकरिष्यतिं 

५ भाष्योत्कर्द्दीपिका । 

अतः कथमेनं दाञ्रादीनि खव्यापारनिषयीकुयुरियमिप्राय इति केचिदवर्णयन्ति । तत्रेदं वक्तव्यम्--चंपदशोधनभ्रकरणे तत्पदवाच्य* 
न्तयामिप्रतिपादकश्रत्युदाहरणमयुक्तम् । गतासूनगतासून' इत्युपकमः, द्दिहिनोऽसमिन्-अन्तवन्त हमे देहा-वासांसि जीणानि" इलया 
दिमेध्यनिरदैशः, “देही नियम्” इत्युपसंहारः, इत्येवंरूपतात्पयलिद्गैस्लंपदनिरूपणभ्रतीतेः स्पष्टलात्। आयपङ्कं लंपदरोधनपरमिति 
सवैः खेन च तथैव स्थापितलाच । अभेदस्तु नियम्यनियामकभावाभावविनिशक्तयोः श्डचैतन्ययोवींस्तवः। ओपाधिष्स्यु मेद एव । 
तथाच भाष्यं अविदयाप्रत्युपस्थापितकायकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शारीरान्तयोमिणोभदव्यपदेशो न पारमार्थिकः" इति । एवंच येन 
शदेन शद्धस्यासामेदः तख नियामकलाभावात् नान्तर्योमिश्चुत्युदादरणं भङृत उपयुक्तम् । तथाचोपाधिकमेद प्रतिपादकानि भगवतो 
बादरायणख सूत्राणि अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धमेव्यपदेशात्, नच स्मार्तमतद्धमाभिलपाव., 'शारीरश्वोभयेऽपि हि मेदेनैनमधी- 
यते* इति, “य इमं च लोकं परं च छोकं सवांणि च भूतान्यन्तरो यमयति" इत्युपक्रम्य शरूयते शयः पएथिन्यां तिषठन्ण्थिव्या अन्तरो 
परथिवी न वेद यख एुथिवी' शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयति" इद्यादि । अन्नाधिदेवतमधिखेकमधिवेदमधियज्ञमधिभूतमष्यात्मं 
च कश्विदन्तरवस्थितो यमयितान्तर्यामीति शरूयते सोऽधिदैवाद्यभिमानी कथिदेवतात्मा स्मात् , रप्ताणिमायैश्वयेः कश्चियोगी वा 

सात्, अर्थान्तरं किचिद्रा स्यादितिषरपति राद्धान्तः । योऽन्तयाम्यधिदेवादिषु शूयते स परमात्मेव सखान्नान्यः। कुतः । तद्धमैव्यपदे- 
रात्तख परमात्मनो धमणामसयां श्तौ व्यपदेशात्! नच स्मा भरधानमन्तयामिदाग्द्अतिपादं भवितुमर्हति ! कसात , अतद्धमाभि- 
ठापदरषलादीनामभ्रधानधमाणां कथनात् । नु शारीरोऽस्लियत आह-शारीर इति । पूर्ैसूचननेययुबतेते । शारीर नान्त- 
यामी स्यात् । हि यस्मादुभयेऽपि काण्वा माध्यन्दिनाश्वान्तयांमिणो भेदेनैनं दारीरं एथिन्यादिवदधिष्टानत्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते, 

यो विज्ञाने तिष्ठन्निति काण्वाः, आत्मनि विष्ठ्निति माभ्यन्दिनाः, तसाच्छारीरादन्य आत्मान्तयौमीति सिद्धम् । यत्त “यो हि 
रान्नादो तिष्ठति न तं द्राल्ञादयरिछिन्दन्ति' इति तदपि न, राख्रादौ स्थितस्यापि रोदादेसतैरछेदस्योपरब्धे. । तस्मात्सवैक्ेभोष्य- 
करैरुक्तो निरवयवलहेतुरेव समीचीन इति दिक् । न जायत इवि शटोकेनोक्तस्याप्यात्मज्ञानस्य ट्टफर्ख ब्रीह्यवहननख्यादृत्ति- 
वदृष्टफल्लाहुरबोधलाच्च पुनःपुनः असङ्गमापाय शब्दान्तरेण तदेव वस्तु मिरूप्यते भगवता कंखणानिधिना श्रीहृष्णैन करथचिद्पि 

संसारनिमप्रानां सुमुश््णां बुद्धिगोचरतामापन्नं स्पष्तत्तवं॑सत् संसारनित्तये स्यादित्यभिप्रायवता इति न पौनर्त्यम् ! तथाच 

भगवतो व्यासखय सूत्र ̂ आडृत्तिरसङृदुपदेशात इति । अस्यार्थः “आत्मा वा भरे दर्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्यः”, (तमेवं 

धीरो विज्ञाय भ्ज्ञां कुर्वीत बाह्मणः", “सोऽन्वेष्टव्यः स बिजिज्ञासितव्यः" इत्यादि श्रूयते, तत्रे संदायः किं सङ्ृलमययः कर्तव्य 

१ मधुसूदन, २ मधुसूदनः, 



८० | आनन्दगिरिव्यार्यासंवलित-धीमच्छाकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः २ 

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविका्योऽयसुच्यते 

तस्मादयं विदित्वैनं नादरशोचितुमदंसि ॥ २५ ॥ 
१ श्रीसच्छांकरभाष्यम् । 

सत्संसारनित्तये स्यादिति ॥ २४॥ किच अव्यक्तो ऽयमिति । अव्यक्तः सर्वैकरणावि पयत्वान्न व्यज्यते 

इत्यव्यक्तो ऽयमात्मा । अतयवाचिन्तयो ऽये, यद्धीन्द्रियगोचरं वस्तु तचित्ताबिपथत्वमाप्यते.ऽ्ये 

त्वात्मारिग्द्रियगोचरत्वादचिन्त्योऽतपवाविकायेः । यथा शीरं दध्यातञ्चनादिना विक्रारि न तथाय- 

मारमा । निरवयवत्वाष्वाविक्ियः, नहि निरवयवं किंचिदिक्ियात्मक द्रम् । अविश्छियत्वाद् वि, 

का्यौऽयमात्मोच्यते । तसदेवं थथोक्तप्रकारेणैनमास्मानं विदित्वा त्वं नायुरोचितुम्दसि हन्ताह- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

माह--कर्थं न्विति ॥२४॥ तवं पदाथपरिक्ोधनस्य प्रकरृतव्वगत्तत्रैव दे्वन्तरमाह--र्किचे ति । आत्मनो नितयत्वादिलक्ष- 

णद्य तथेव प्रथा किमिति न भवति तत्राह--अव्यक् इति 1 मा तर्हिं प्रयक्षव्वं भूद्रयुमेयस्वे तु तस्य किं न स्यादविलास- 

इयाह--अतपएतेति । तदेव प्रपञ्चयति--यद्धीति । अतीन्दियत्वेऽपि सामान्यतो दृ्टविपयत्वं भविष्यतीलशश्म 

कूटस्थेनात्मना व्याक्षिशिङ्गाभावान्मेवमिल्याह--अविकायै इति । अविकायेव्वे व्यतिरेकद्ान्तमाह--यथेति ! छि 

चास्मा न विक्छियते निरवयवद्गव्यत्वाद्वयदिवदिति व्यतिरेक्यनुमानमाद--निरबयवत्वाश्चेति । निरवयवत्वेऽपि 

विक्रियावस्वे का क्षतिरिलयाश्ङ्ाद-- नहीति । सावयचस्यैव विक्रियावस्वद्शेनाद् विद्धियावस्वे निरबयवस्वाङ्ेपपः 

त्तिरिल्धैः । यद्धि सावयवं सक्रियं क्षीरादि तदध्यादिना विकारमापद्यते, नचास्मनः शुतिप्रमितनिरवयव्रत्वस्य 

सावयवत्वमतोऽचिक्रियस्वान्नायं विका भवितुमरूमिति रुडितमाह--अविक्रियत्वादिति । जास्मयाथारम्योपदे- 

लमशोच्यानन्वदोोचस्त्वमिव्युपक्रम्य व्याख्यावमुपसंहरति- तस्मादिति । अब्यक्तत्वाचिन्यस्वाविकायत्वनिद्यत्वनकवेग- 

तत्वादिरूपो यसादात्मा निधौरितस्तसपात्तथैव न्तातुसुचितस्तज्जानस्य एर्वत्वादिलयर्थः । ग्रतिपेभ्यमनुसोकमेवाभि- 

३ ली रकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) 

एवं ज्ञेय वस्तूक्तं॑तच्च तव्राध्यस्तदेहत्रयनिरासेनापरोक्षीकर्तव्यमित्याह--अन्यक्तोऽयमिति । व्यक्तं स्थूल- 

शरीरं प्रत्यक्षगम्ये तदन्योऽयं प्रत्यगात्मा । तथा अचिन्त्योऽयै चिन्त्यं चिन्तायेोग्यं रूपादि ग्रकाकार्यणालुमेथं चकु 
रादिसमुदायात्मक लिङ्गशरीरं अप्रत्यक्षं ततोऽप्यन्योऽयम् । तथा अविकार्योऽयं विकारं स्थूलसक्षषकाथमावेनवम्था- 
नमर्हतीति विका त्रिगुणात्मकं मूढाज्ञाने कारणशरीरं सुसोप्थितख न कचिद्वेदिषमिति पगमशद्ीनादहं॑न 

जानामीत्यद्चभवाच्च साश्येकगम्यं॑ततोऽप्यन्योऽयम् । उच्यते व्यक्तादिनिषधमुखेन नतं शङ्गमाहिकयाऽ्यरमवरषिध 
« मध्ुसदनीव्याख्या 1 

श्रीभगवानिति दिक् ॥ २४ ॥ छयलादिप्राहकमरमाणाभावादपि तदभाव इ्याह--अव्यक्तो ऽयमिलयायर्भन । यो हीन्दि- 
यगोचरो भवति स ॒प्रदयक्षलाब्यक्त इत्युच्यते । अयं तु रूपादिहीनलान्न तथा । अतो न श्र्क्षं तच छ्यलादिम्रारकमि- 

लर्थः । भरदयक्षाभावेऽप्यनुमानं स्यादित आदह--अचिन्योऽयं चिन्योऽनुमेयस्रद्विलक्षणोऽयम्, क्रचित्प्रव्यक्नो हि नः पादि 
गृही तन्या्तिकसखय धूमदेरदशेनात्कचिदरुमेयो भवति, अप्रयक्षे तु व्यासिग्रहणासंभवान्नानुमेयलमिति भवः । अग्रवक्नम्भा- 

ध भाष्योत्कर्पदीपिका । 

आदोखिदादत्येति । किं तावत्माप्ं सङृतदययः स्यात्ममयाजादिवत्., तावता शाख्रख कृतार्थलान्, अश्रूयमाणायामप्याव्रनौ क्िल- 
माणायामश्ाख्राथः कृतो भवेत् । नन्वसङ्ृदुपदेशा उदाहृताः श्रोतव्य इद्यादय. । एवमपि यावच्छब्दमावर्नयन् गच्रन्दवेणमिया- 
दिनातिसिकिमित्येवं प्राप्ते ब्रुमः । भययादृत्तिः कर्तव्या । कुत, असङृदुपदेश्ात् । श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि यरानिनव्य त्य्व 
जातीयको ह्यसङृदुपदेशः अद्ययाढृत्ति सूचयति । ननूक्तं यावच्छब्दमेवावर्तयेननाधिकमिति, न ! दगनपनवमानवादेनपाम् । द्यन- 
प्यैवसानानि हि श्रवणादीन्यावलयेमानानि दृ्यथीनि मवन्ति, यथावधातादीनि तन्दुलनिष्पत्तिपथवमानानि नद्रदितिं ॥२५॥ 
किच सर्वैकरणागोचरलान्न व्यज्यत इलयव्यक्तः । अथं प्रयक्षातीतः प्रयक्षागोचरलात् अचिन्लोऽनुमानागम्यः कानि लुम 

नगम्योऽपि न भवतीदयाह । अविकार्यः विकारं न प्रपरोतीलयर्थः । एतेन देद्यातिसिकिऽयथाद्रोधित दति दधम् ! य्व. 
६ भीधरीव्याख्या । 

स्थिरस्वभावः रूपान्तरापत्तिशयूल्यः; अचलः पूर्वरूपापरिलयागी, सनातनोऽनादिः ॥ २४ ॥ किच भन्यक्तश्वमुराधविपय., भगिन्यौ 
मचसोऽप्यविषयः; अनिकार्यैः कर्मन्द्रियाणामप्यगोचर इयथः । उच्यत शति निलत्वाद्रावभियुक्ता प्रमाणयति । उप- 

| ७ अभिनवगुमाचायव्याख्या । 
कनमात्रमप्यनवस्थायित्वात् । एवंभूतं विदितवैनमात्मानं घोचिषठु नादसि ॥२५॥ अधयैनमिति । अधाप्येनं दहं मन्यः निष्कान प्रदाह्म्या- 

9 धरी, | 



नीर्कण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्क्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्व्याष्यायुता । ८१ 

अथ चेनं नित्यजातं निलयं वा मन्यसे खतम् । 
. चैः ¢ 0 ® 

तथापि त्वं महावाहो नैवं रोचितुमहसि ॥ २६ ॥ 
१ श्रीमण्छांकरभाष्यम् । 

मेषां मयैते हन्यन्ते इति ॥ २५ ॥ आस्मनोऽनिव्यत्वमभ्युपगम्येदमुच्यते-अथ चेनमिति । अथ चेस्य- 
॥ ¢ ॥ 0 0 # ̂ ) 0 0 00 ति [ त + ति + | +) 0) 9 

२ आनन्द गिरिष्याख्या । 

नयति--हन्ताह मिति ॥ २५ ॥ अत्मनो निलत्वस्य भरागेव सिडधश्वादुत्तरश्छोकालुपपत्तिरिलाशङ्याह~-आत्पन 
इति । अनिलयत्वमिति च्छेदः, दाक्यानां लोकायतानां या मतमिदमा पराग्रद्यते । श्रोतुर्मुनख पूर्वक्तिमात्मया- 
थास्म्यं श्रुत्वापि तस्िन्निधोरणासिद्धेदवैयोर्मतयोरन्यतरमताभ्युपगमः शङ्कितसदर्थो निपातद्रयप्रयोग इलयाह~--अथ 

2 नीलकण्टव्याख्या ( चतु्धयी ) । 

इति विधिमुखेनोच्यते । यस्रदेवमयसुच्यते तसादेनै विदित्वा नायुशोषितुमहसि । (तरति शोकमात्मवित् इति 
्रुतेरात्मविद्धूत्वा बन्धुवियोगजं श्लोकं मा कार्षीरियर्थः । उक्तं चात्मनोऽवस्थात्रयातीतत्वम् 'खभनिद्राधुतावायो 
प्राज्॒स्त्वखमनिद्रया । न निद्रां नेव च ख तुर्ये परयन्ति निश्चिताः ॥' इति ॥ २५॥ एव तखदृश्ा शोको नोचित 
ह्यन्तं, इदानी प्राकृतजनदध्यापि कोको नोचित इत्याह-अथचेति । नित्यं नियमेन जातं नित्यजातमिति 

 मधुसूदनीव्याख्या । 

पीन्दियदेः सामान्यतो ध्यलुमानविषयवं द्टमत आदह-अविकार्योऽयं यद्टिक्रियावन्रश्ुरादिकं॑तत्खकायोन्यथासुपपन्त्या 

कल्प्यमानमर्थापत्तेः सामान्यतो दृशलुमानस च विषयो भवति । अयं तु न विकार्यो न विक्रियावानतो नाथोप्तः सामा- 
न्यतो इष्टय वा विषय इव्यर्थः । लोकिकराब्दस्यापि अव्यक्षादिपू्चैकलात्त्िषेधेनैव निषेध । नलु येदेनैव तत्र छेयलरादि 
म्रहीप्यत इत्यत आह-उच्यते वेदेन सोपकरणेनच्छयान्यक्तादिशूप एवायसुच्यते तात्पर्येण प्रतिपायते, अतो न वेदस्य 

तलतिपादकसापि छेयतरादिप्रतिपादकलमिद्यर्थः । अत्र निनं छिन्दन्ति इ्यत्र राखरदीनां तन्नालकसामथ्यौ भाव उक्तः । 

'अच्छेयोऽयम्ः इत्यादौ तख छेदादिकर्मलायोम्यलमुक्तम् । "अव्यक्तोऽयम् इयत्र तच्छेदादिाहकमानामाव उक्त इल्यपौन- 

रुक्ट्यं द्रव्यम् । ववेदाविनाहिनम्' इत्यादीनां तु शछोकानामर्थ॑त. चब्दतश्च पौनसक्यं भाष्यञृद्धि' परिहृतम् । दुबोधला- 
दात्मवस्तुनः पुनः पुनः भ्रसन्नमापायय शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान्वासुदेवः । कथं जु नाम संसारिणां बुद्धि- 

गोचरमापर्नं तन्त्त॑संसारनिचत्तये सादिति वदद्धिः । एवं पूर्धोक्तयुक्तिभिरात्मनो निदत्वे निर्विकारले च सिद्धे तवं शोको 

नोपपन्न इत्युपसंहरति--तस्रादित्यधंन । एतादसात्मखरूपवेदनस्य शोककारणनिवतैकलात्तसिन्सति शोको नोचितः । 

कारणाभावे कार्यभावसावर्यकलत् । तेनात्मानमविदिल्रा यदन्वरोचसदयुक्तमेव । अत्मानं विदिलला ठु नादुरोचितमदै- 

सीदयसिप्रायः ॥ २५ ॥ एवमात्मनो निर्विंकारेनागोच्यलयुक्तम् । इदानीं विकारव्वमभ्युपेद्यापि शछोकदयेनारोच्यलं 

ग्रतिपादयति भगवान्--त्र आत्मा ज्ञानखरूपः अतिक्षणविनाशीति सौगताः, देह एवात्मा स च सथिरोऽप्युक्षणपरिणामी 

जायते नद्यति चेति अलयक्षसिद्धमेवैतदिति लोकायतिकाः । देदातिरिक्तोऽपि देहेन सहैव जायते नयति चेलयन्ये । सगौदय- 

काल एवाकादावज्नायते देहभेदेऽप्यसुवतैमान एवाकल्पस्थायी नद्यति प्रलय इद्यपरे । निखयपएवात्मा जायते भ्रियते चेति तार्किकाः। 

तथाहि प्र्यभावो जन्म सचापूर्वदेहेन्द्रियादिसंबन्ध. । एवं मरणमपि पूर्ैदेहेन्द्रियादिविच्छेद" । इदं चोभयं धमोधर्मनि- 

मित्तलवात्तदाधारसख निल्सैव मुख्यम् । अनिव्यसख तु कृतदान्यकृताभ्यागमभ्रसङ्गेन धमोधमोधारलाुपपत्तेनं जन्ममरणे स॒द्य 

इति वदन्ति । निलयस्याप्यात्मनः कर्णश्ष्कुलीजन्मनाप्याकारस्येव देहजन्मना जन्म तन्नाशाच मरणं तदुभयमौ पाधिकमसु- 

छयमेवेन्ये । तच्नानियलपक्षेऽपि शोच्यलमात्मनो निषेधति--अथेति पक्षान्तरे । चोप्यर्थं । यदि दुबौधलादात्मवस्तुनोऽ- 
५ भान्योत्कर्पंदीपिका । 

केमेन्द्ियाणामप्यगोचर इति तच्िन्यम्। अव्यक्त दइद्यनेनैव तश्य संग्रहात् । अन्यथा सामान्यतो दृ्टातुमानागोचरलालभापत्तेशच । 

उच्यते "नावेदविन्मनुते तं चहन्तम?, “यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादिश्ुतिमिः । तस्मादेवं यथोक्तप्रकारेण एन- 

मात्मानं जञालाऽहं हन्ता मयवेते हन्यन्त इति शोचितुं नादैसि ॥ २५॥ प्रोव्या आत्मनो निव्यलं वेदबाह्यवादिसिद्धान्तमभ्युपेद्यापि 
लोकमपाकतेवि--भथेति । अथशब्दः पक्षान्तराभ्युपगमार्थ. । एनं लोकटध्या भखनेकशरीरोत्प्ति जतो जात इति मन्यसे, तथा 

६ श्रीधरीव्याख्या । 

सरति वस्मादिति ॥ २५॥ तदेवमात्मनो जन्मविनाञ्चामावान्न रोकः कार्यं इत्युक्तम् । इदानीं देहेन सदालनो जन्म, तद्विनाशेन 

नच निनादाम्ञक्ृत्यापर श्योको न कार्य इ्याद--अथ चेति । अथ च यदप्येनमात्मानं निलयं सर्वदा तत्तदेहे जाते जातं मन्यसे, 
७ अभिनवगुप्ताधार्येन्याख्या । 

विनाङाव् । तथापि न शोच्यता । शणिकषक्रियया या निखविनाददिनं तथापि का शोच्यता एवं यदच्चात्मनसदेहयोगवियोगाभ्यां जिलयजा- 

तत्वं जितत्वं बा मन्यसे तथापि सर्वेथा श्रोषनं आकरणिकानामयुक्तम् ॥ >३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ नवेतद्न्यथा नियत्वानिष्यत्वमुप- 

भ० गी ११ 
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जातस्य दि ध्रुवो खत्युधेवं जन्म सतस्य च । 
तस्मादपरिदार्थेऽ्थे न त्वं शोचितुमदहेसि ॥ २७ ॥ 

१ भरीमच्छांकर भाष्यम् । 

भ्युपगमा्थैः । पनं प्रङृतमात्मानं निलयज्ातं रोकपसिद्या पत्यनेकशररीरोत्पत्ति जातो जान इति वा 
मन्यसे, तथा प्रतितद्धिनाशशं नियं बा मन्यसे श्रतं सतो खत इति । तथापि तथाभाविन्यप्यात्मनि 
त्वे मदाबादो, नैवं शोचितुमर्हसि जन्मवतो जन्म नाहावतो नारश्यव्येताघवदयंभाविनाविति 
॥ २६ ॥ तथाच सति- जातस्येति । जातस्य हिः ङ्ग्धजन्मनो घुबोऽव्यभिचारी अत्युमरण, धुव जन्म 
म्रतस्य च तस्मदपरि्ायोऽयं जन्ममरणरक्चषणो ऽर्थ॑स्तस्सिन्नपरिहायंऽथं न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥ 
[व 9 0 ^ 40 वि 7 + + +, , ̂ त +, {भि 9.११ पकि-अ्तिमककि = जै क क द को 

२ आन्दगिरिन्याख्या । 

चेति । प्रङवस्यास्मनो निलयत्वादिरुक्षणस्य पुनःपुनजौतव्वाभिमानो मानाभावादसंभवीलयाह-लोकैति । निवय- 
जातस्वाभिनिवेशे पौनःपुन्येन इतस्वाभिनिवेदो व्याहतः स्यादिस्याशङ्कयाह--तथेति । परकीयमततमनुभाषितमभ्यु- 

पेद "अहो बत महस्पापं करतु व्यवसिता वयम्” इल्यादेस्तदीयश्चोकस्य निरवकाशत्वमिव्याह--तथापीति । एवम- 
नस्य दरयमानमयुशोकप्रकारं दरथित्वा तस्य कठैमयोग्यप्वे हेतुमह-जनम्मवत इति । जन्मवतो नश्चो नाक्ष- 
वतश्च जन्मेदेताववदयं भाविनो भिथो व्याप्ताविति योजना ॥ २६ ॥ तयोरवद्यंभाविष्वे सलयनु शोकस्याकर्तव्यन्वेः टेत्व- 
न्तरमाह--तथाचेति ॥ २७ ॥ आत्मानयुदिश्याचुशेकसयय कतुमयोग्यत्वेऽपि भूतसंघातात्मकानि भूतान्युदिद्य तस्य 

३ नीटकप्ठव्याख्या ( चतुरी ) 

चार्वाकपक्षः । नित्यं सर्वदा जातमिति क्षणिकविज्ञानवादिपक्षः । नित्यश्चासो अूर्वैदेहेन्द्ियसंबन्धाजातश्चति तार्ि- 
कादिपक्षः । एवै नित्यं बा मन्यसे परृतमित्यपि योज्यम् । पक्षत्रयेऽपि शोको न युक्तः । महाबाहो इति युद्धा्थसु- 
त्वाहयति ॥ २६ ॥ शोचित नाहैसीत्युक्तं तव हेत॒माह--जातस्येति । भुवोऽपरिहार्यः मृष्यर्मरणम् । अपरि 

५ सधुसृदनीभ्याख्या । 

सङच्छरवणेऽप्यवधारणासामध्योन्मदुक्तपक्नानङ्गीकारेण पक्षान्तरमभ्युपैषि, तच्ाप्यनियलपक्षमेवाभित्य य्रयेनमान्भाने नित्य- 

जर्तं नित्यगतं वा मन्यसे । वाराब्दश्ार्थे । क्षणिकलपक्षे नित्यं म्रतिक्षणं, पक्षान्तरे आवद्यक्लयानित्यं नियतं जानोष्यं 
स्रतोऽयमिति रोकिकम्रययवश्ेन यदि कल्पयसि, तथापि हे महाबाहो पुस्पधौरेयेति सोपदासम् । कुमताभ्युपगमाच्ग्यै- 
तादी कुष्िने संभवतीति साजुकम्पं वा ! एवं (अहो बत् महत्पापं कल व्यवसिता वयम् दद्यादि यथा सोचमि एवं- 
प्रकारमयुरोकं कठ सखयमपि लं तादश एव सन्नाहं सि योग्यो न भवसि क्षणिकलपक्षे, देदात्मवादपक्षे देहेन सद् जन्मभि- 
नाशपक्षे च जन्मान्तराभावेन प्रापभयासंभवात्, पापभ्येनैव खट लमनुयोचसि तच्चैतादये दशने न संनवतीव्य्थं । 
क्षणिकल्पक्षे च दृष्टमपि दुःखं न संमनति बन्धुविनारदरिीलाभावादिलयधिकम् । पक्षान्तरे टण्टु.खनिभित्तं सओकमभ्य- 
नुज्ञातुमेवकारः ! दष्दुःखनिमित्तरोकसंभवेऽप्यदृष्टदुःखनिमित्तः शोकः सर्वथा नोचित इद्ध. प्रथमश्नेक्य ॥ २६९ ॥ 
नन्वात्मन आमूतसंश्चवस्थायिलपक्षे निलयल्पक्षे र्टदष्टदु.खसंभवात्तद्धयेन शोचामीदयत आद दिनीयश्येकेन-- टि यम्मात् 
जातस्य खकृतधमोधमोदिवखाष्टन्धशरीरेन्द्ियसंबन्धस्य र्थिरखत्मनो धुव आवदयथको शल्युस्तच्छरीरादिविच्छदम्तदारम्भक- 
कर्मक्षयनिमित्तः । संयोगस्य वियोगावसानलात् । तथा ध्रुवं जन्म॒ शतस्य च प्राण्देदक्रतकमफलोपमोगाथ नाशयस्व 
अस्वुतलान्न जीवन्सुक्तेव्यभिचार. । तस्मदेवमपरिदा्ै परिदवैमदक्येऽस्मिलन्ममरणलक्षगऽ्ये विपये लम्ं विद्वान्न 
ओोचितुमहेसि । तथाच वक्ष्यति ऋतेऽपि लां नभविष्यन्ति स्वैः इति । यदि हि लया युद्धनान्यमान। एते जीवेयुरेव 
तदा युद्धाय दोकस्तवोचितः सात्, एते तु कर्मक्षयास्खयमेव भ्रियन्त॒ इति तत्परिदारसम्थख तव चदुःमनिमिसः 

५ भाष्योक्क्पंदीपिका । 
तद्धिनाशं नियं वा मन्यसे । उपरक्षणमेतद्धाष्यं नासिकोक्तपक्षान्तराणामपि । यद्वा इतरेषा मतानामन्रोपपादनमववक्चितं प्रभोज- 
नाभावात् , अतिस्थूलमताभ्युपगमेऽपि शोको न कार्यः किमुत वैदिकमताद्गीकार दति फलितां विवक्षिनलान् । मद्रावाहो इति 
संबो धयन् शोकमछा बाहोमैद््ं सार्थकं कुर्विति सूचयति ॥ २६॥ अस्मिन्पक्षे योकभावं स्फुटयति-जातस्यति । नन्धी- 

३ श्रीधरीन्याख्या । 
तथा तदहे शते इतं मन्यसे पुण्यपापयोसतत्फलभूतयोजंन्ममरणयोरत्मगामिलवात्, तथापि त्वं शोचितुं नासि ॥ २६ ॥ कुन श्यत 
माई--जातस्येति । दि यसाञ्नातख खारम्भककंकषये श्युंवो निश्चितः । भूतस्य नत्तदेदकरनेन कर्मणा जन्मापि धुवम । तत्त 

७ अभिनवगुसाचार्यव्याख्या । 

पर्तिमत् थतः जातस्य हि धवो ल्युरिति । जन्मन एवानन्तरं नादयः नाञ्ञादनन्तरं जन्मेति चक्रवदयं जन्ममरणसंतान अमि परिमाणं 
ˆ ~~~ 

[यक य [वकता 

१ मुचद» ----- 



नीरकण्टी-मधुसूद नी-भाष्योककर्षदीपिका-धीधरी-भमिनवगुपतव्यास्यायुता । ८३ 
ˆ------------------------------------------------------~---~~~-~~~~~~--~~~ ~~ कि हि 09 9 

३ नीरुकण्ठभ्यारूया ( चलुधेरी ) 
हाये अथ मरणास्थे त्वदु्योगं विनापि अवद्यंभाविनि विषये न स्वं शोचितुमर्हसि । वक्ष्यति च भ्ैवेते निहताः 
पूर्वमेव? इति ॥ २७ ॥ अस्त्वात्मनोऽशोन्यत्वै तथापि इषटदेहविनाशजः शोको भवव्ेवेत्यारङ्खञ॒सकारणय देहाद्- 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 

शोको नोचित इति भाव" । एषमदषटु'खनिगित्तेऽपि शोके ^तस्मादपरिदा्थेऽथै" इत्येवोत्तरम् । युद्धाख्यं हि कमं क्ष्रियख 
नियतमभ्िदयोत्रादिवत् । तच श्युध संप्रहारे" इ्यसमाद्धातोरनिष्यन्नं शनरुप्राणवियोगालुकूरदाच्नभरहाररूपं विहितलादभीषोमीया- 
दिर्हिसावन्न भ्रलयवायजनकम् । तथाच गौतमः स्मरति “न दोषो हिसायामादवेऽन्यत्र व्यश्वासारथ्यनायुधकृताजलिभ- 
कोणकेशपराद्युखोपविषटस्थशक्षारूढदूतगोव्राह्मणवादिभ्य.* इति । बाह्मणग्रहणं चा्रायोद्धब्राह्मणविषयम् । गवादिप्रायपाखदिति 
स्थितम् । एतच स्वं खधर्ममपि चवेक्ष्यः इत्यत्र स्प्टीकरिष्यते । तथाच युद्धलक्षणेभ्येऽभिदोत्रादिवदिहितलादपरिदाय 
परिहतमदाकये तदकरणे प्रलयवायप्रसङ्गात् लमदृषटदु-खभयेन शोचितुं नारईसीति पूर्ववत् । यदि त॒ युद्धाख्यं कर्म काम्यमेव 
य आहवेषु युध्यन्ते भूम्यर्थमपराद्धुखाः । अक्टैरायुधेयौन्ति ते खर्म योगिनो यथा 1: इति याज्ञवल्क्यवचनात् , 
हतो वा प्राप्यसि श्र्ग जिल्ला वा भोक्ष्यसे महीम्" इति भगवद्रचनाच, तदापि प्रारब्धस्य काम्यस्याप्यवद्यपरिसमा- 
पनीयलेन निदयतुल्यलात्, लयाच युद्धस्य आर्धलादपरिदार्यलं तुल्यमेव । अथवा आअत्मनिलखल्पक्ष एव॒ श्छोेकद्वयं 
अनस परमास्िकसख वेदबाह्यमताभ्युपगमासंभवात् । अक्षरयोजना तु नियश्वासौ देहेन्द्रियादिसंबन्धवदाजातश्वेति । 
नियजातस्तमेनमात्मानं नि्मपि सन्तं जातं चेन्मन्यसे तथा नित्यमपि सन्तं मृतं चेन्मन्यसे तथापि लं नालुलो- 
चितुमहेसीति प्रतिज्ञाय हेतुमाह-जावस्य हीत्यादिना । निय जातलं॒॑शतलं॑च भग्व्याख्यातम् । स्पष्टमन्यम् । 
माध्यमप्यस्मिन्पक्षे योजनीयम् ॥ २७ ॥ तदेवं सर्वैश्रकारेणात्मनोऽयोच्यलमुपपादितम् । अयेदानीमात्मनोऽरोच्यलेऽपि 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 
तमन आभूत्सं्टवस्थायिलपक्षेऽनिदयलयपक्षे च दष्टदुःखसंभवात्तद्धयेन शोचामीलयत आहेति ठु यथाश्चुतमूलनदुयुणलादाचाै- 
नोवतरितं, तस्मादपरिदा्यैऽस्य भाविनि जन्ममरणलक्षणेऽथ, यत्वेवं अ्टनिमित्तेऽपि शोके तसमादपरिदार्यैऽथै इत्येवत्तरम् । 
युद्धाख्यं हि कर्मक्षत्नियसयापरिदायैमिदयादि तदुपेक्ष्यम् प्रकरणविरोधात् , जन्ममरणलक्षणस्यार्थस्य श्रुवताया एव पूवी प्रस्तुतलात् । 
यत्तं अथवा आत्मनियलपक् एव शछोकद्वयमर्ुनस परमासिकसख वेदबाह्यमताभ्युपगमासभवात् । अक्षरयोजना तु निदयश्वासौ 

देहेन्त्रियसंबन्धवस्ाजातश्वेति नियजातस्तमेनमात्मानं निखयमपि सन्तं जातं चेन्मन्यसे, तथा निखयमपि सन्तं खतं चेन्मन्यसे तथापि 
त्वं नालो चितुमहेसि इति अरतिज्ञाय हेतुमाह--जातस दीद्यादिना । श्रत्युः शरीरादि विच्छेदः, तत्संयोगो जन्म । भाष्यमप्यसि- 
न्पक्चे योजनीयमिति तद्धिचायेम् । समासेकदेरासय क्रियायामन्वयायोगात् , प्रयोजनश्चन्यङ्किष्टकल्पनाया अन्याय्यलाच्च । ननुक्तमे- 
वाज्ुनस् परमासिकसख वेदबाह्यमताभ्युपगमासंभवरूपं प्रयोजनमितिचेन्न ! भगवतैवाभ्युपगम्य कैसुलखन्यायः प्रदित इत्युक्तखात्। 
तथाच परमास्िकं श्रीरामचन्द्रं अति भगवतो वसिष्ठस्य वचनं “खं चेद्वभूविथ पुरा तथेदानीं भविष्यसि । अद्य चेह स्थितोऽसीति 
ज्ञातवानसि निश्चयम् १ तदानन्तरगानन्यान्प्राणादीधिकटस्थितान् । बन्धुनतीतान्युबह्ून्कसात्त्वं नाचुखोचसि २ पूवैमन्यस्तथेदानीं 
बभूविथ भविष्यसि । यदि राम तथापि लं सद्रूपः कं विमुद्यसि ३ पुरा भूाथ भूता च भूयशरेन्न भविष्यसि । तथापि क्षीणसंसारः 

किमर्थमनुरोचसि ४ तस्मान्न दु.खिता युक्ता प्राकृते जागते मे । तथेव मुदिता युक्ता युक्तं कायाजुव्ैनम् ५ इति । विवृतं 
चेदं टीकाकारः । एवमात्मनोऽसद्गलाद्धितीयलददैमे रोकासंभव उक्तः । इदानीमस्वासङ्गी तथापि स किं निलय उत क्षणिक 
उत श्रागभाववद्धरदिवद्वा कालान्तरेण नश्वरः । सवैष्वपि पक्षेषु अन्धुशोको न युक्त इति प्रीव्या समाधित्छुराये कल्पे तावदाह- 
त्वं चेदिति । इति यदि निश्व्यं॑ज्ञातवानसि बन्धूर्भाणादीनिवेद्यध्याहारः १ विनिगमनाविरदहात्सर्वेयोकाशक्तेः कापि शोको 

न युक्त इति भावः २ दितीयेऽप्याद--पूवैमिति । इदानीमन्य- अप्रेऽप्यन्यः क्षणिकमात्मानं यदि जानासि, तथापि किं सद्रूप- 
मालम्ब्य विमुह्यसि द्वितीयक्षणे रोच्यस रोचितुश्वासत्वेन रोकावसराभावादिद्य्थः ३ वृतीयेऽप्याह--पुरेति । तथाप्यात्मनाश्शदेव 

क्षीणसंसारः ४ यदात्मनो जन्मादिसङ्कित्वेन शोको न युक्तसदा किंवाच्यमसङ्ोदासीनकूटस्थखप्रकाशचपूणौनन्देकरसःत्वे स न युक्त 
इत्याशयेनोपसंहरति--तस्मादिति । सुदिता सहजसंतोपड़त्तिः ५ इति । यक्ष माष्यमपीद्यादि तदपि न । आत्मनो निलयलमभ्यु- 
पगम्येदमुच्यत इति भाष्यस्यास्मिन्पक्षे योजनाया अशक्यलात् निद्यलच्छेदेऽभ्युपगम्येति न संगच्छते नियतस्य खसिदधान्तात् । 
दे्ादिसंबन्धेनानिदलमिति शेषपूरणे तु जातलादिकमभ्युपगम्येति वक्तव्यं खात्. । अथचेखयभ्युपगमार्थः ! एनं प्रकृतमात्मानं 
निखजातं लोकमसिच्या प्रयनेकदारीयोत्पत्ति जातो जात इति वा मन्यसे तथा अ्रतितद्धिनारौ निलयं वा मन्यसे सृतो तं इति 

भाष्यख जतादौ निलकाब्दान्वयप्रतिपादनपरस्योक्तयक्षे योजयितुमशक्यलाननिति दिक् ॥ २७ ॥ नन्वात्मनो निखत्वेऽपि काये- 
६ भरीभरेव्याख्या । 

सादेवमपरिदायेऽयऽवद्यंभाविनि अन्भमरणलक्षणेऽये स्वं विद्रान्योचितु नासि । योग्यो न भवसीलर्थः ॥ २७ ॥ किंच देहादीनां 

१ मधुसूदनः, २ मधुसूदन. ‰ मधुसूदन , 



८४ जआनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः २ 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्त निधनान्येव तन्न का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

कायैकारणसंघातात्मकान्यपि भूतान्युदिदय शोको न युक्तः कतु, यत --अव्यक्तादीनीति । अष्य- 
तादीन्यव्यक्तमदश्चनमजुपरन्धियादिर्येषां भूतानां पुत्रमिचरादिकायकरणसंघातात्मकानां तान्यव्य- 
कता दीनि भूतानि पाशुत्पत्तेः उत्पन्नानि च प्रा्रणाच्यक्तमध्यान्यव्यक्तनिधनान्येव पुनरव्यक्तमददोनं 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

कसैव्यत्वमाराङ्खाह- कार्येति । समनन्तरश्छोकस्तत्र हेतरिव्याह--यत इति । चाश्चुपदशेनमात्रवृत्ति व्यावर्तयति- 
अचुपब्धिरिति । नहि यथोक्तसंघातरूपाणि भूतानि पूर्वमुत्पत्तर्परभ्यन्ते तेन तानि तथा व्यपदेदाभाजि भव- 
न्तीद्यथेः । किं तन्मध्यं यदेषां व्यक्तमिष्णते तदाह--उत्पन्नानीति । उत्पत्तेरूण्वं मरणा पूरं व्यावहारिकं सस्वं 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुरी >) । 

िभ्यात्वं साधयति--अव्यक्तादीनीति । भूतानि वियदादीनि तद्विकारभूतानि जरायुजादीनि च । न व्यक्त 
मव्यक्तमज्ञायं आदिर्येषां तथाविधानि । व्यक्तः सयष्टः सभ्यः उतपत्तिमारभ्य मरणास्ागवस्था येषाम् । अव्यक्त 
एव निधनं लयो येषामिति । अयमर्थः--रनुरगादिकारणमक्ञानं न रल्नुवत् उरगवद्वा व्यक्तमस्ि । परीक्ष्यमाण 
च न दष्िपथमवतरति । अतस्तदन्यक्तम् । तत उत्पन्नः सर्प्तत्रैव रीयते न रज्वाम् । एवं आत्मनि कितानां 
भूतानां आदिरन्तश्चाव्यक्तमेव । तेन आदावन्ते च यन्नासि वर्तमानेऽपि तत्तथाः इति न्यायेन मध्ये भासमाना. 
न्यपि तानि रजूरगवत् असन्त्येव । एनैविधे तज तसिन्विषये का परिदेवना को वा विपः । नहि मरूमरीचि- 
कावद नष्ट इति कथित्तत्ववित् विरूपति । अतएव भूतानां रजूरगादीनामिव ग्रतीतिसमकाल्िकीं सृषिमभिप्रत्य 
कोषीतकिन्राहमणे खापप्रनोधयेोर्जगछयोदयो पठ्येते । “स यदा खपिति तदैनं वाकसरवैरनामभिः सहाप्येति च्चः सय 
रूपैः सहाप्येति श्रोत्रे सर्वैः शब्दैः सहाप्येति मनः सर्वै्यीनैः सहाप्येति स यदा व्रबुध्यतेञ्येतसादात्मनः सभ 
प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणिभ्यो देवा देवेभ्यो ोकाः इति । प्राणाश्चश्षरादीन्दरियाणि । देवासरदनुमराहुकाः 

४ मश्ुसूदनीग्यास्या 1 

भूतस्नातात्मकानि श्रीराण्युदिद्य शोचामीलयज्ञेनाशङ्कामपलुदति भगवान्-आदौ जन्मनः प्र् अव्यक्तान्यनुपखच्धामि 
परथिव्यादिभूतमयानि रारीराणि मध्ये जन्मानन्तरं मरणास्राक् व्यक्तान्युपलन्धानि सन्ति, निधने पुनरव्यक्तान्येव भवन्ति, 
यथा खनद्रजाखदौ अतिभासमात्रजीवनानि शक्तिरूप्यादिवन्नतु ज्ञानात््ागर््य॑वा स्थितानि दष्टिस्यभ्युपगमात् 1 नाच 
आदावन्ते च यन्नासि वतैमानेऽपि तत्तथाः इति न्यायेन मध्येऽपि न सन्त्यवैतानि नासतो विदतं भावः दति प्रामु- 
चेश्व । एवंसति तत्र तेयु मिथ्याभूतेष्वलयन्ततुच्छेष॒ भूतेषु का परिदेवना को वा दु खप्रलपः । न कोऽटुचिन इत्यशरैः । 
नहि सप्रे विविधान्बन्धूनुपलभ्य प्रतिबुद्धस्तद्धिच्छेदेन रोचति ए्रथग्जनोऽपि । एतदेवोक्तं पुराणे “अद्नादापतिनः पुनश्वा- 
ददनं गतः । भूतसद्च इति रेष । तथन्व ॒शरीराण्युदिदय शोको नोचित इति भाव अक्राशादिमदाभूतामियागरेण 
वा शोको योज्य. । अव्यक्तमव्याकृतमविदोपदितचैतन्यमादिः प्रागवस्था येपां तानि, तथा व्यक्तं नामख्पाम्यामवायिद- 
काभ्यां प्रकटीभूतं नतु खेन परमार्थसदात्मना मभ्यस्थिदयवस्था येषा तादशानि भूतान्याकासादीन्यव्यक्तनिधनान्येव्र अव्यक्त 
खकारणे श्टदीव घटादीनां निधनं अलयो येषां तेषु भूतेषु का परिदेवनेति पूर्वत् । तथाच ध्रुत" न्तद्धेदं नध्यव्यन्रतमाशी- 

५ भाष्योत्कर्षदी पिका । 
करणसंघातात्मकानि भूतानि शोचामीति चेत्तव्राह--अव्यक्तादीनीति । आयुत्पत्तेर्यक्तमदर्दानमादिर्थेपां पुच्रमित्रादिश्यशुक- 
रणसंघातानां भूतानां तानि अव्यक्तं निधनं मरणं येषां तानि तत्र का परिदेवना कः गोकः । नहि शुकतिरूयसुदिदय कशिच्छो- 
चतीति भावः । तथाचोक्तं “अदशोनादापत्तितः पुनशादर्बनं गत- । नासौ तव न तख लं रथा ऋ पस्दिवना ॥ दति । ननु 
अव्यक्तमन्यङृतं भूतान्याकाद्यादीनि नामरूपाभ्यां व्यज्यत इति व्यत्तमिलाकाशादिमदानूतासि प्रायेणायं शरक आभरः कुमो न 

६ भीधरीष्याख्या । 
च स्रभावं पर्ांडोच्य तदुपाथिके आत्मनो जन्ममरणे च शोको न कायं॑श्त्याह--भव्यक्तादीनीति । अभ्यक्त प्रधानं नदेवापिः 
पूर्वरूपं येषां ताम्यव्यक्तादीनि भूतानि शरीराणि कारणात्मनापि खितानानेवोतत्तः ! तथा व्यत्तमभिन्यक्तं म्यं जन्ममरणान्तरान- 

७ अभिनधगुप्तावार्यव्याख्या । 

शोच्यतावानिति १ २७॥ अपिच जनयचावीनीति । निः सन्तु अनिता वा, यताबदसय सोचल मेय आदायव्यकत अन्ते चानय, मय 
१ नीरकण्ठ , 



नीलकण्ठी-मघुसूढनी-भाष्योककर्थदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्व्याख्यायुता । 

आश्चर्थवत्परयति कथिदेनमाशथर्यवद्दति तथैव चान्यः । 
^ छः ॐ # क 1 

आश्चयेवचेनमन्यः श्रुणोति श्रुत्वाप्येनं वेद् न चेव कथित् ॥ २९ ॥ 
१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् । 

निधनं मरणं येषां तान्यव्यक्तनिधनानि मरणादृध्वैमव्यक्ततामेव प्रतिपद्यन्त इव्यर्थः । तथाचोक्तम्-- 
अदश्नादापतितः पुनश्चादश्न गतः । नासा तव न तस्यव्वं चथा का परिदेवना ॥' इति । तत्र का 
परिदेवना को वा प्रखापोदष्टष्टप्रनषए्श्रान्तिभूतेषु भूतेष्विदयर्थः ॥ २८ ॥ दुरविक्ञेयोऽयं प्ररत आत्मा 

किनिकिनि कि [9 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

मध्यमेषां व्यक्तमिति तथोच्यते जन्मानुसारिव्वं विख्यस्य युक्तमिति मस्वा ताष्पया्ेमाह--मस्णादिति । उक्तेऽथं 
पौराणिकसंमतिमाह~--त थाचेति । व्रेलयस्या्थमाद --अदृति । पर्वमद्छानि सम्ति पुनर्नि तान्येव पुनर्नष्छानि 
तदेवं आन्तिविपयतया घटिकायन्नवच्चकी भूतेपु शोकनिमित्तस्य प्ररापस्य नावकारशोऽस्तीदयभेः ॥ २८ ॥ भञ्जनं प्रद्यु- 
पारम्भं ददीयित्वा प्रङृतस्यात्मनो दुर्विकतेयत्वाच प्रत्युपालम्भो न संभवतीति मन्वानः सक्नाह--दुविक्षेय इति । 

ू ६ नीटकष्टय्यार्या ( चनु्धरी ) । 

सयादयः । लोकाः रूपादयः । नग्विहान्यव्र च आत्मव सर्वभूतानां टयोदयस्थान मित्युच्यते नान्यत् । तत्कथमेषा- 
मनव्यक्तं छयोद्यस्थानमित्युच्यते । सत्यम् । अज्ञानाश्रयत्वाद्व्मणि तथात्वव्यपदेशो न स्तुगत्या । नहि अपरिणा- 
मिनः कूटस्थस्य मृष्टस्कार्यप्रविटयोदयस्थानल्वं भवति । यथोक्तम् (अख द्वेतेनद्रनारख यदुपादानकारणम् । अजानं 

तदुपाभ्ित्य व्रह्म कारणमुच्यते ॥› इति ॥२८॥ ननु वज्रपज्जरतुस्यय सर्वप्रमाणसिद्धेख वियदादिप्रपश्चखय कथ रजरगा- 

विवदन्ञानम्रभवत्वेनात्यन्ततुच्छत्वसुच्यते, कथं घा कर्मन्नानकाण्डापेक्षितमात्मनो यन्ञादिकतृत्वं श्रवणादिकतृत्वं चाप- 
५ मधुसृटनीन्याख्या 1 

तणामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत दयादिरव्यक्तोपादानता मर्यम्य प्रपश्य दर्गयति । खयसानतं तु तस्या्थसिद्धम् । कारण एव 
फायैखयद्य दशनाद्रन्थान्तरे तु विम्नर । ता चानानन्पिनन्िन नुच्य्रन्याकराशादिमनान्यप्युदिदिय शोको नोचितयेत्तत्काया- 

ण्युदिश्य नोचित ठति किमु वक्तव्यमिति भान । अथत्रा मर्वदा नैपामव्यक्तरपेण विद्यमाना च्छेदामावेन तनिमित्तः प्रत्छपो 
नोचित ददरः । भारतेव्यनेन मपाघ्रयन् युद्धतवंशाद्भवत्वेन रास्नीयमथ प्रतिपत्तुमर्दाऽसि किमिति न प्रतिप्यस इति सूचयति 
।॥ २८ ॥ ननु वद्रामोऽपि बहवः शोचन्ति तिः मामेव पुनः पुनरेवमुपारभसे, अन्यच दति न्यायात्चटचनाथ।प्रतिपत्तिरपि 

मम न दोप- । तच्नान्येषामपि तधेवात्मापरिक्तानद्धि गोकः, आम्म्रतिपादकरास्राथाप्रतिपत्तिश्च तवाप्यन्येपामिव खाशयदोष- 
दिति नो्तदोपद्वथमित्यभिगप्रत्मात्मनो दुर्विशञेयनामाट--गन प्रच्नं दैहिनमाश्र्यणाद्धुतेन वुल्यतया वर्तमानं आचिद्यकनानावि- 
धविरद्धधर्मवत्तया सन्तमप्यसन्तमिव, खप्रकाशचतन्यल्पमपि जडमिव, आनन्द्घनमपि दु खितमिव, निर्विकारमपि 
सविकारमिव, निद्मप्यनिद्यमिव, प्रकालमानमग्यय्रकाश्मानमिव, व्रद्मार्मिनमपि तद्धिलमिव, सुक्तमपि बद्धमिव, अद्धितीयमपि 
सद्धितीयमिव, संभावतविचिन्रामेकाकारप्रतीतिविपयं पथति । शाखराचार्योपदेशषास्यामाविद्यकपर्वद्रतनिपेधेन परमाः मखशूपमा- 
भ्राकारायां वेदान्तमहावक््यजन्यायां स्वैसूकरतफर्मतायामन्ते करणन्रत्ता प्रतिफलन समाधिपरिपाकेन सास्षत्करोति, 
कथिच्छमदमादिसाधनसंपन्चचरमयारीर. कश्चिदेव नतु गवै । तथा कश्चिदेनं यत्पद्यति तदाश्वमवदिति श्छियाविदेपणम् 1 
आत्मदर्शनमप्याश्चर्थवदेव यत्खस्पतो मिध्याभूतमपि सल्यख व्यक, आविद्यकम्यवियाया विघातकं, अविदासुपघ्रतत्कायेतया 
खात्मानमग्युपहन्तीति 1 तथा, य" कश्िदेनं प्यति स आश्चयवदिति कर्तृबिरेपणम् । यतोऽसौ निद्त्ताविदयातत्कार्योऽपि 
आरन्धकर्मप्रागत्यात्तद्ानिव व्यवहरति सर्वदा समाधिनिष्ठऽपि ग्युत्तिषटति व्युत्थितोऽपि पुनः समाधिमनुभवतीति प्रारब्धकर्म 
वैचित्याद्िचित्रचरिच्- प्राप्तदुप्प्ापन्ञानलान्सकललयोकस्णरणीयोऽत आश्चयवदेव भवति ! तदेतत्रयमाश्व्यमात्मा तज्ज्ञानं तञश्ञाता 

५ आष्योक्कर्पदीपिका । 

व्याख्याते इति चेत् तत्र का पररिदेवनेति वक्यदेपविरोधान् । अदरनादाप्रतिन दयादिवचनेन, तम्मान्सवाणि भूतानीलयुपसंदार- 
स्थेन कार्यकरणसंघातगोधकभूतकग्देन चैकार्थलानापत्तेशति ण्ण ! यथा भरतादयोऽव्यक्ताद्धलाऽव्यक्त एव खं गतास्तयेति 
सूचयशाह--भारतेति ॥ २८ ॥ श॒द्धामनो दुर्विज्ञयला्रान्तेश्च सर्वराधारणलान लां प्रयेवोपाखम्भो युक्त दयाद--आश्वर्यव- 

६ श्रीधरमेव्यार्या । 

सितिरकषणं येषाम् । अव्यक्ते निधन खयो येषा ना्नीमान्येवभूलन्यिवे तत्र तेपु का परिदेवना कः ्ाकनिमित्ता विलापः । प्रतिवु- 
दस्य स्वसषृष्टवस्तुव्विव दोको च युज्यन उखः ॥ २८ ॥ कुनस्तमि विद्धानाऽपि समक दोवन्ति, आत्माज्घानादेते्याश्चयेनासनो 

७ अशिनधगुक्ताचायव्यारूया । 

तद्य व्यक्तता इहि । परस्युन यिकारे शोचनीयस्व सवि । किच तन्मूलकारणं किंचिद्भिमतं ददेव ला छमविचिश्रस्व भावनया स्वारम मध्ये 
दुर्दिततन्तदुनम्तद्धटिस्थितिसहुिवनिन्यं निखसव तथास्वभावभिनि "सय शोच्यता ॥२८॥ एयचिधं च आश्चययत्यद्यति कश्चिद्भसिति । 



८४. आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-भीमच्छांकरभाष्ययुता-श्ीमद्वगवद्धीता । [अध्यायः २ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 
ज कह के © 

किं त्वामेवैकमुपामे साधारणे रान्तिनिमित्ते, कथं दुरविक्ेयोऽयमात्मेवयत आह--आश्चयेवदिति । 
आश्वयैवदाश्चयेमद्पूर्वेमद्धतमकमस्माङूदयमानं तेन तुस्यमाश्चयैवदाश्चयैमिवेनमात्मानं पदयति, 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

तथाचात्माक्षाननिमित्तविभरखम्मख साधारणत्वादसाधारणोपारम्भसयय निरवकाकशतेयाह-किं स्वामेवैति । अहभरल्- 
थवेद्यत्वादात्मनो दुर्विजञेयत्वमसिद्धमिति शङ्कते--कथसिति । विरिष्टस्यादमनोऽदहम्रलयस्य इष्टस्वेऽपि केवर तद् 
भावादस्ति दुर्विज्ञेयतेति शछोकमवतारयति--आ1हेति । आश्वयवदिल्याच्ेन पादेना्मविषयदरीनस्य दुरुभस्वं दतैयता 
दष्टदोरभ्यसुच्यते, दवितीयेन च तद्विषयवेदनख दुर मत्वोक्तेस्तहुपदेष्टसलथात्वं कभ्यते, वचेतीयेन तदीयश्रवणसख दुरुभ- 
त्वद्वारा ओोतुर्विररूता विवक्षिता, श्रवणदक्ञैनोक्तीनां भावेऽपि तद्विषयसाश्चाव्कारस्यालन्तायासरम्यस्वं च्वतुर्थनाभि- 
प्रेतमिति विभागः । आत्मगोचरद्शेनादिदुरुभव्वद्वारा दुर्बोधत्वमास्मनः साधयति--आश्चयैवदिति । संपरलयास्मनि 

३ नीलकण्डव्याख्या ( बतुधंरी >) । , 

हूयत इत्याराङ्खयाह--मश्चयेषदिति । कश्चित् जातात्मतख एनभतीतानन्तर्वोकोक्तं भूतग्राममाश्र्यैवत् आश्चर्य - 
। ४ सध्ुसूदनीग्याख्या । 

चेति परमदुर्विजञेयमात्मानं लं कथमनायासेन जानीया इयमिग्रायः । एवसुपदे्रभावादप्यात्मा दुर्विज्ञेयः । यो ह्यात्मानं 
जानाति स एव तमन्यसम धरुवं ्रूयात., अज्ञस्योपदेष्रवासंभवात् । जान॑स्तु समाहितचित्तः भयेण कथं वीु । व्युत्थितचित्तोऽपि 
परेण ज्ञातुमरक्यः । यथाकर्थचिज्ज्ञातोऽपि लभपूजाख्याादिभ्रयोजनानपेश्षलान्न त्रवीयेव, कथंचित्कारुण्यमत्रेण बुवंस्तु परमे- 
श्वरदलन्तदुरुभएवेदयाद--अगश्च्थैवद्वदति तथेव चान्य इति । यथा जानाति तथैव वदति । एनमिखनुकरषणा- 
थश्चकार' । स चान्यः सर्वज्ञजनविलक्षणो नतु यः पद्यति ततोऽन्य इति व्याघातात् । तापि क्सणि 
क्रियायां कर्ैरि चाश्चयेवदिति योज्यम् । तत्र कर्मण ॒कलुश्च प्रागाश्वयैलं व्याख्यातं, क्रियायास् व्याख्यायते । सर्वराब्दा- 
वाच्यसय शुद्धस्यात्मनो यद्वचनं तदाश्वयेवत्. । तथाच श्रुतिः भयतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सहः इति । 

५ भाष्योत्क्षदीपिका । 

दिति । आश्वयेमद्तमदृषपूर्वमकसादृर्यमानं तेन तुल्यमाशर्थवत् । कश्चिदेनमात्मानमाशर्यवत्परयति। तथेव चान्य एनमाश्व्भवद्र- 
दति । अन्यश्चैनमाश्वयेवच्छृणोति श्लोका दष्ाप्येनं कश्चितमतिबन्धव्चा्न वेद साक्षान्न जानाति । ेहिकमप्यप्रसततप्रतिवन्धे 
तदंनात' इति व्याससूत्रात फलोन्मुखं बिदयाविरुद्धफटलं कम प्रस्तुतं तेन प्रतिबन्धः भस्तुतप्रतिबन्ध. तदभावे एेहिकमस्मिनेव 
जन्मनि विद्या जायते सति तु तसिजन्मान्तरेऽपि सा जायते, कुत, तदर्शनात् पतिबन्धतदभावाभ्यामुभयविधवियाजन्मनः 
छतो दशनात् शगस्थ एव वामदेवः परतिपेदे ब्रहमभावम् इति वदन्ती शति सति अतिन्धे जन्मान्तरसंचितसाधनानन्मान्तरे विदो 
त्पत्ति दशेयतीति तदथः! यद्वा योऽयमात्मानं पदयति स आशर्थतुस्य एवमयेऽपि यो वदति यश्च "णोति सोऽनेकशतसदसेषु कशि- 
देव, यश्वोक्खा श्ुला प्यति परोक्षज्ञानवान् भवति स ततोऽपि दुमः, यस्त॒ साक्षात्करोति स ठ ततोऽपि दुलेभ इदयाद- 
शुर्वापीति । अतो दुबौध आत्मेखमिप्रायः । तथाच अथमपक्षेप्रथमपादेनात्मविषयकपरोक्षद्चनस तथेव द्वितीयेन वदनख 
-वृतीयेन श्रवण च दुलेभवं चतुर्थेन साक्षात्कारख चाल्यन्तदौ्कभ्यं च दयता ्रष्र्वक्तु" रोतु: साक्षात्कदुर्विरलतोच्यते । तद्वारा 
चात्मनो दुर्विज्ञेयं कथ्यते । द्वितीयपक्षे लात्मनि चतुणी दुरुभखकथनेन तदीयं दुबौधलमुच्यत इति विवेक. । इत्थं च श्रुयेकार्थ- 

. लमस्याः स्छतेः सम्युपपद्ते । तथाच श्ुतिः श्रवणायापि बहुभिर्यो न रम्यः ण्वन्तोऽपि बहवो य॑ न विद्यु । आश्वर्योऽख 
वत्ता कुशरोऽस्य लन्धा आश्वयो ज्ञाता कुरलानुरिष्टः इति । विहता चेयं भगवत्पादैः प्रायेण लयेवविघएव लोकः, यस्तु श्रेयोर्थी 
सोऽनेकरातसडखेषु कश्चिदेवात्मविद्धवति द्विध यस्मादिह । श्रवणायापि श्रवणार्थं भ्रोठमपि यो न लभ्यः आत्मा बहुभिरनेकैः, -ण्वन्तो बहतरोऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विद्यु विन्दन्ति अभागिनोऽसंस्कृतात्मानो न विजानीयुः । किंचाख वक्ताप्याश्वर्योऽश्चुतव- 
देवानेकेषु कश्चिदेव भवति । तथा श्रुलाप्यद्यात्मनः करालो निपुण-एवानेकेषु लन्धा कश्चिदेव मवति । तस्मादाश्वर्योः ज्ञाता 

- कश्चिदेव ङुशललुशिष्टः उुराकतेन निपुणेनाचायैणालुशिष्टः सननिदय्थं इति । तथाच श्रवणायापीयदेरर्थः आश्वर्यवत्कशिदेनं "रणोतीति, शण्वन्तोऽपीत्यदे. श्रुलाप्येनं वेद् न चैव कश्चिदिति, आश्चर्यो वक्तेलख आश्वयवद्वदति तथेव चान्य इति, कुरलोऽ- सेदयदेराश्वय॑वत्यस्यति कश्विदेनमिति, आश्वयें ज्ञाता कुरात््रसुरिष्ट श्येतत्तु करार इध्यादेव्यीख्यानं, तस्मादिव्यादिभाप्यात् । यदा -खन्धा प्रो्षज्ञानवान् + ज्ञाता सक्षात्कर्ता । आधर्थवत्पदयतीखत्रापि द्विविधं दयन वक्ष्यते ्रुयेक्वाक्यतार्थम् । अस्मिन्पक्षे “परोक्षे ४५ णापरोकेण वाऽस्य दर्शं" प्रधवायन्तदुकभः, परोक्षेणास्य दर्शनं द वा इतो दुरम इतत आह--आश्चर्यवद्वद त्यादि । 
& ओीधरीव्याख्या । 

'दुर्विकेयतामाद-- आश्चर्यवदिति । कश्चिदेनमात्मान साश्लाचा्योपदेशास्यां पद्यन्नाश्व्यवत्परयति । सर्वगतस्य निद्यज्ञानानन्दस्रभा- 
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कश्िद्ाश्च्यवदेनं वदिति, तथेव चान्य आश्चर्यवच्ेनमन्यः श्णोति, श्रुत्वा रष्टरोकत्वाप्येनं वेदं 
३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 

मद्धतं खभमयेन्द्रजाखादिकं तेन तस्ये आश्वयवत् तथाभूतं परयति । तथा कथिदेनं आश्चयवद्भदति सखेन अस. 
चेन वा निर्वत्ुमशक्यमपि अनिर्वचनीयेनेव लोकाप्रतिद्धेन रूपेणोपपादयति । तथाहि रजरगवसमपन्चः संशवेत् नेह 
मानासि किंन्चनः इतिश्वत्या न बाध्येत, असंेन्न प्रतीयेत, तसादनिर्वचनीयोऽयमिति । तदिदं सर्वव्यवहारासदखापि 
परपश्चख मिध्यात्वोपपादनमत्याश्चयमित्यर्थः । तथा एनं प्रपञ्चमन्य आश्वयवत् श्रुणोति । शमे रोका इमे देवा इमे 
वेदा इदं सवै यदयमात्मा? इति प्रत्यक्षेणानात्मतय। उपकम्यमानखापि प्रपञ्चख यत् प्रयगभिन्नत्वेन श्रवणं तदत्यन्तमा- 
र्यम् । नहीयं श्रुतिः यजमानः प्रस्तरः इत्या दिबदुपचरितार्था । प्रपश्चस्यात्मनः प्रथक्त्वे “आत्मनो वा अरे द््- 
नेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन स्वं विदितं मवति; इयेकविन्ञानात्सर्वविक्ञानप्रतिश्लोपरोधापत्तः । नच प्रतिज्ञाप्योप- 
चारिकी । प्रदेशान्तरे ्रतख ध्यथा सोम्यकेन मृयिण्डेन सवे मृन्मय विज्ञातं खात्ः इति टदणन्तखोपरोधापत्त 
तसाघ्मतिज्ञादृ्ान्तनिगमनानामेकवाक्यत्वात् न प्रपश्चसयात्मान्यत्वम् । तच मेदमहिप्रतयक्षविरोधादाश्चयमिव श्रृणोति । 

तथा कथिदेनं प्रपश्च प्रत्यगनन्यत्वेन श्रत्वा अपिशब्दात् उक्त्वा खध्रादिदशन्तैरुपपा्य दृटा ध्यानेन च साक्षात्करु- 
त्वापि त्वतो न वेद न जानाति । तथाहि प्रा्तापि मज्ञा तीव्विक्षेपवतः परिहीयत इति वक्ष्यति । तसादात्म- 
कयात्संभेवव्येव प्रपच्चम्य रजुरगादितुस्यत्वेन तुच्छत्वम् । यद्रा एन आत्मानं कतुृत्वभोक्त॒त्वदुःखित्वानित्यत्वजडत्व- 

सद्धित्वपरिच्छिन्नत्वादिधमेवत्तया प्रपिद्धमपि तच्वमसीत्यागमोत्थया बक्षाकारान्तःकरणवृच्या ज्रह्मविद्याख्यया अकतार- 

मभोक्तारमानन्दघने मल्यचिद्रुपमसङ्गमनन्तमपरोक्षीकरोतीति महदाश्चयम् । यत् परयति तदाश्चयवदिति त्रिया- 
विज्ञेषण वा । आवियक्रमप्रि दृरनमविघां खात्माने च कतकरजोचन्निव्तयतीति । यद्वा यः परयति स आश्चथव- 
दिति कर्ठुविशेषणम् । यत एके एव विद्धान्. समाचिव्युत्थानयोः प्रम्परविरुद्धमात्मनो ब्रह्मभावं जीवभावं च याव्- 
दारव्धकर्म॑क्षयमनुभवतीति तथा वाग्यनसातीतमप्यात्मानं यद्वाचा वदति तदप्याश्र्थम् । अगृहीतसंगतिकेनापि- 
शब्देन यथा सुम प्रमरोष्यते तद्वत् । यथोक्तं वार्तिके अगरहीप्यैव संबन्धमभिधानाभिधेययोः । हिष्वा निद्र ्रबु- 
ध्यन्ते सुप्त बोधिताः परैः ॥ जाग्दरन्न यतः शब्दं सुपु वेत्ति कश्चन । ध्वक्ञेऽतो ज्ञानतोऽकञने ब्रह्माखीति भवे- 
तरम् ॥ अविद्याघातिनः शब्दाचयाहं ब्रह्मेति धीमवेत् ! न्यत्यविद्यया सार्धं इत्वा रोगमिवोषपधम् ॥› इति । तथा 
यः श्रृणोति सोऽपि आश्चर्यवन् अतिदुटखम इत्यर्थः । श्रवणायापि बहुभिर्यो न ठस्यः' इति श्रुतेः । (ण्वन्तोऽपि 

बहवो ये न विद्युः, इति शुतिद्वितीयपादार्थ संगृहाति --श्वुत्वाप्येनभिति । (आशवो वक्ता ङुशरोऽख लग्धा 
४ मधुमृद्नीत्माख्या । 

केनापि दाब्देनावाच्यस्य शुद्धस्यात्मनो बिरिटशक्तेन पदेन जददजहन््वार्थलक्षणया कल्पितसंवन्धेन खक्ष्यतावच्छेदकमन्तरेणव 

प्रतिपादनं तदपि निर्विकपक्रमाक्नात्कारर्पमयाश्वयमित्य्थः । अथवा चिना सक्ति चिना लक्षणां विना सबन्धान्तर सुपुपौ- 
व्थापकवाक्रयवत्तत्वमस्यादिवाक्येन यदान्मतत्त्वप्रतिपादनं तदाश्वयैवत् । शब्दराक्तेरचिन्यलात् । नच विना मवर्धं 
बोधनेऽतिप्रसङ्गः लक्षणापक्षेऽपि तुस्यलान्. शाक्यसंवन्धूपानेकसाधारणलत् । तात्पथविशषैपानिय्म दतिचेन् न । तस्यापि 

सबगान्प्रयधिशेपराद् । कथ्विदे् तान्पथविद्ेषमवधारथति न स्य इतिचेद्धन्त तर्हिं पुरुपगत एव कथिद्धिशेषो निर्दपत्वर्धो 
नियामक मचास्मिन्पक्षेऽपि न दण्डवारिति । तथाच यादरशस उद्धान्न"करणस्य नात्पयासगन्धानपुर स्र लक्षणया वाक्यार्थ 

बोधो मवद्भिरद्वीशियत ताद्यस्यव केवलः जब्दविरोपोऽखण्ठतक्षत्कारं विनापि संबन्धेन जनयतीति किमनुपपन्नम् । 
एतम्मिन्पक्षे शब्यृत्याविपयल्वात् “यतो वाचो निवर्तन्ते इति युनरासुपपन्नम् । अयं च मगवद्भि्रायो वार्तिककार 

प्पथितः द्ु्रुलादवियाया आन्मलाद्रोधरूपिण । राब्दशक्तेरचिन्यलाद्विद्मसतं मोषटदानतः ॥ अगरीलव सवन्धमभिधा- 

नामिथेययोः ! हिला निद्रां प्रबुध्यन्ते सुपुपेवोधिताः परः ॥ जाग्रद्र्न यनः दाब्दं सुषुप्ता वेत्ति कश्चन । ध्वस्तेऽनो 

ज्ञानतोऽक्नने' बद्यास्मीति भवेन्फलम् ॥ अविदाघातिनः शब्दाद्या ब्रह्मि धीमत् । नदयखविदयया साथ देल! रोगमि्वप्र- 

धम् 1 इद्यादिना अन्येन । तदेवं वचनविपयस्य वक्तुर्वैवनक्रियायाश्वाल्याश्चयल्पल्यादात्मनो दुर्विज्ञानसुक्ला श्रोतुदु्मख्चा- 

दपि तदाद--आधर्यवश्चनमन्यः णोति श्रुलाप्येनं वेदेति । अन्यो द्षटुर्वजुश्व युक्ताद्विलक्षणो सुस्चर्यक्तार ब्रह्मविद 
विधिवेदुपश्ल एनं शणोतिं श्रवेणाद्यविचारविपयीकरोति । वैदान्तवाक््यतात्पयनिश्चयेनावधार्यतीवि यावत्. । शला 

५ भाष्योत्क्दीपिछा । 

तोऽस्य कथनं वक्ता वा श्रवणं श्रोता चा दुरभोऽत दर्थः । अपरोक्चेणा दशेनस्य दर्टवालन्तदोकभ्ये हेतुमाद---श्ुत्वा पीति । 



८८ आनन्दगिरिव्या्यार्सवछित-श्ीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः २ 

१ ओमच्छांकरमान्यम् । 

नचेव कथित् । अथवा योऽय भातमानं पदयति स आश्चेतुख्यो यो वदति यश्च श्टणोतति सोऽनेक- 
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२ आनन्दगिरिष्याश्या । 

बष्टवक्तः भोतुः साक्षत्क्ैशच दुकंभत्वाभिधानेन तदीयं दुरबोधव्वं कथयति--अथत्रेति । व्याख्यानद्टयेऽपि फटित- 
४ मधुसूदनीष्याख्या । 

चैनं मनननिदिष्यासनपरिपाकद्धेदापि साक्षत्करोद्यपि आश्य्वत् । तथाच “आश्वयवत्पश्यति कशिदेनम्' इति व्यारयानम् । 

अच्नापि कर्तुराश्चयैरूपलमनेकजन्मानुष्टितसछृतक्षालितमनोमल्तयातिदुरेभलात् । तथाच वक्ष्यति मनुष्याणां गटम्रपु 

कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्त्वत ॥” इति । श्ववणायापि बहुभिर्यो न भ्य गण्वना्पि 

बहवो यं न चिदु, "आश्वरथोऽसख वक्ता कुरशरोऽख रन्धा आशशवरयो ज्ञाता कदालनुरि्टः इति श्रुतेश्च । एवं श्रवणश्रोनन्ययो- 

राशव्यलं श्राण्व्याख्येयम् ! नलु यः श्रवणमननादिकं करोति स आत्मानं वेदेति किमाधर्यमत आह--नयेव कथिदिति । 

चकार. क्रियाक्म॑पदयोरसनुषङ्गाथ. ! कश्चिदेनं नैव वेद श्रवणादिकं कु्व्पि, तदकुर्वस्तु न वेदेति किसु वक्तव्यम् । "7 टिकम- 

्रस्व॒तपरतिबन्धे तदृदनात्" इति न्यायात् । उक्तच वातिककृरिः “कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्चयात् । असावपि च 

मूतो वा भावी वा वर्व॑तेऽथवा ॥° इति } श्रवणादिङवैतामपि प्रतिबन्धपरिश्षयदिव ज्ञानं जायते अन्यथातुन } मन 

अतिबन्धपरिक्षय कलचिद्धूत एवे यथा हिरण्यगभेखय । कस्यचिद्धावी यथा वामदेवस्य । कसयचिद्रतेते यथा श्वेतकेतोः \ तथा 

च प्रतिबन्धक्षयस्यातिदुरुभलात्. शश्ञानमुत्प्ते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः" इति स्मतेश्च दुर्विक्ञेयोऽयमात्मेति निगकितोऽथ, । 
५ भाप्योत्कपंदीपिका । 

रुला उक्ला परोक्षेण दृ्प्येनं कशिदभागी असंस्ृतात्मा लोको नचैव जानातीति । अतः साक्षादस्य दनं द्रष्य वालयन्तदृरग 
इयर्थः । रतेन यदि श्ुलाप्येनं तेद न चैव कथिदिलेव व्याख्यायेत तद! आशयो ज्ञाता कुशलादुरिष्ट ‡ इति श्ुत्येकवाक्थना न 
सात् । "यततामपि विद्धानां किन्मां वेत्ति तत्त्वतः इति भगवद्धचनविरोधश्चति पर्युक्तम् । य आत्मानं पदय्रति स आथग्रतु्यो 
यो वदति यश्च शणोति सोऽनेकसहब्ेष्ठ कश्चिदेवेति भाष्यात्सख्रतिविरोधानवकाद्याच । अत्र केचिद्र्णेयन्ति । एनं प्रकतं दैनिनं 
आश्वर्यैणाद्भुतेन तस्यतया व्तैमानं आविद्यकनानाविरद्धधर्मवत्तया सन्तमप्यसन्तमिव खप्रकशवेतन्यरूपमपि जउमिवानन्दरप- 
मपि इःखितमिवेदयायसंभावितविचिच्रनेकाकारप्रतीतिविषयं परयति, शाछ्राचार्योपदेशास्यामाविदयकसर्वद्रतनिषेधेन परमान्मम्ध-~ 
रूपाकारायां वेदान्तमहावाक्यजन्यायां सर्वसुकृतफलभूतायामन्तःकरणघृत्तौ प्रतिफलितं समाधिपरिपक्छेन साक्षात्करोति । 
कशिच्छमदमादिसाधनसंपन्नचरमदारीरः कशिदेव मर्यो नतु सर्व. । तथा कथिदेनं यतदयति तदाशयवदिति फिमाधिभपणम् 1 
आविद्यकमपि दश्ेनमबियां खात्मानं च निवेर्वयतीति । तथा यः कथिदेनं परयति म आश्चर्यवदिति कतृथिनेपणम् । यम् एव् 

विद्वान् समाधिव्युत्थानयोः परस्परविशुदधमात्मनो बह्यभावं जीवभावं च यावलरारव्धकरमभयमनुभव तीति तठेतत्रयमण्याश्च {मानमा 
तज्ज्ञानं ज्ञाता चेति। एवमम्रेऽपि कर्मणि क्रियायां कतैरि चाश्चयैवदिति योज्यम् । सर्वराब्दावाच्यस्य युद्रखात्मनो यद्वनं (दाश्व्वत् 
्रुलाप्ेनं वेद श्ुलाचेनं मनननिदिष्यासनपरिपाकद्देदापि सक्षात्करोखपि आशथगर॑वत् । तथा चाश्व्थवत्परयति कथ्िदेनमितयत्र 
व्याड्यातम् । नजु यः श्रवणादिकं करोति स आत्मानं वेदेति किमाश्वयमत आह--नचेव कथिदिति । चकारः कियाक्मभन- 
रतुष्गाथ. । कश्चिदेनं नैव वेद् श्रवणादिकं कुर्वन्नपि तदकुर्व्न वेदेति किमु वक्तव्यम् । अथवा नदव क्थिदित्यम्य गवत 
संबन्धः । किनं न परयति, न वदति, न भोति, श्वुलापि न वेदेति पच्च प्रकारा उत्ता. । कथिन्पदयदव न वदनि, कथ्िन्प- 
दयति वदति च, कथित्तद्चनं -णोति तदथं जानाति च, कथित् श्रुलापि न जानाति, कचित्तु सवैवहिभूल इति तघ्नेदमवधेयम् । 
आशवयैमद्धतमद्टमकसादरयमानं तेन तस्यमाश्वयेवत् यो वदति यश्च णोति स सह्नेपु कथिद्रे्ादिवर्दा्राचाग्रः कर्व 
क्रिययोराश्वयैवतवं दुकेभलं म्दरितम् । श्रवणायापि बहुभिौ न लभ्यते" इति श्रुललरोधात् , आत्मनस्तु कतू्याधिरललद्रारैव 
दकेयलं नलु साक्षात्, आश्वथवत्पदविरेप्यलेन तौ तथालासभवात्तदेकवाक्यतानापत्त. । तसादाश्चर्त्यद्स्य धिखद्धधमा धर 
परलं करमेनिरेषणलं चावदतामाचायाणां न्यूनता न शङ्कनीया । यदपि वेदेदयसय प्रथक्ररणादि तदपि द्रगमा््र॑ नद्विनापि 
्चयेकवाक्यताया निरूपितलात्, यदपि नचैव कथिदिखख सर्वत्र संवन्ध इद्यादि तदपि न आधर्यवदितयादुलया बहव ण्न न 
परयन्ति इत्यदिर्थसय स्पष्टप्रतीतेः क्लिष्टकल्पनया पक्ञान्तरपद्दोनख वैयथ्यात् , कथिदेनं पर्यतीव्यादिनोपपादिते सर्ववहिर्भूतं ्ु- 
लपि न वेदेदयस्योक्ततेन चुर्क्मरानरथक्याचेति दिक् । एतेन कंशचिदेनमात्मानं शास्नाचार्योपदेराभ्यां पदयलाशवगुवन्पद्यति मर्वग- 
तस्य निलयज्ञानानन्दसभावस्यातमनोऽलेकिकलादैनद्रजाल्किवद् घटमानं पद्यननिव विस्मयेन पदयति असंभावनाभिभूतल्लादिद्यादिभा- 
प्यृद्धिः कुतो न व्याख्यातमिति प्रयुक्तम् । अतापि मूलश्चलेकवाक्यलाभावापत्तलतुस्यलात्। अन्ये तु वन्नपरतुस्यसय स्प्रमाण- 

रज्लरगादिवदज्ञानप्रभवलेनादयन्ततुचछलमुच्यते सिद्धस बियदादिप्रपश्चख कथं रजन तेनायन करवा कर्मन्ञानकाण्टपिक्षितमात्मनो यज्ञादिकरदलं 
चापहूयत इद्ाराह्याह-आश्चयवदि ति । कशिज्ज्ञातात्मतत्तव एनं अतीतानन्तरण्टोकोक्तः भूतत्माममाश्य अद्धनं खप्रमायेन््- 

9 मधुसूदन, > नीङककेण्ड, ६ मधुश्रुदन,, 

॥; # 0 0 



नीखकण्ठी-मधुसद्नी-भाप्योत्कपंदीपिका-भीधरी-अभिनवगुव्याख्यायुता । ८९ (, 

देही निल्मवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
© $ € ९ 

तस्मात्सवोणि भूतानि न त्वं रोचितुमरंसि ॥ २० ॥ 
१ श्रीमच्छंकरभाप्यम्। 

सहस्रेषु कञ्चिदेव भवति । अतो दुवाध आत्मेत्यभिप्रायः ॥२९॥ जथेदानीं प्रकर्णार्थसुपसंहरन्नूते- 
देहीति 1 देही श्ारीरी नित्यं सवाचस्थाखवध्यो निरवयचत्यान्नित्यत्वाच्च, तत्रावध्योऽयं शै रारीरे 
सर्वैस्य सचैगतत्वात्स्थावरादिपु सखितोऽपि सर्वस्य धाणिजातस्य ददै वध्यमानेऽन्ययं देही न वध्यो 
यस्मात्तस्साद्धीप्मादीनि सवाणि भूतान्युहिद्य न त्वं रोचितुमहसि ॥ ३० ॥ इद परमार्थतत्वापेश्चायां 

२ आनन्द गिरिष्याख्या । 

माह--अत इति ॥ २९ ॥ शछोकान्तरसुस्थापयति--अथेति । आत्मनो दुक्तौनद्वप्रद्दीनानन्तरमिति यावत् । 
वस्तुवृत्तापेश्चया सोकमोटग्मोग्कमेव्यस्वं प्रकरणा थैः । दरे चध्यमानेऽपि वद्धिनो वध्यव्वाभावे फलितमाहद-यस्सा- 
द्विति 1 इतमाग विमजते-सर्यभ्यवि । फटितमदरनपरं शोका व्याचष्-तस्माद्धीष्मागीनीति ॥३० १ 
शयोकान्तरमवचतारयन्त्रत्तं कीनयति--ददटेति । पूर्वश्सकः सप्तम्यर्थः, यन्पपरमार्थकर तत्वं तद्पेक्षायामेव केवरं श्ोक- 

इ नीटकण्टव्याख्या ( चतुधस)। 

आश्यां जाता कुशटेनानुणिष्टःः इति, उन्तगधस्तु छोकपृवार्धन रागृहीत इति ज्ञेयम् । दुर्विजञेयोऽय मात्मा, अतस्त्वं 
तर्ज्ञानाथं यतखति भावरः ॥ २९ ॥ प्रकरतमर्थसपसंहरति--दर्ीति । म्वाणि भूतानि कथमेते दीना अस्पबला 
बलवत्तवण मया हन्तथ्याः;, कथमेषां प्रादय एतर्धिना जीविष्यन्ति, कथं वाहं भीप्मादिभि्युरुभिर्थिना जीवि- 
प्यामीति शोचितं नाहसीवयर्थः ॥ ३० ॥ अजुनख अनात्मनि देहे आल्धीरमो मोहो मिवारितः । इदानीं 

% मभुमदनीयप्यास्या । 
यदि तु ्ुला्येनं दन नव क्विन् दृप्यन् व्याप्यायन तदा 'आश्चभा नाना कईगन्ासुखिष्टः इति शुदिकचक्यना न 

सत् ! यततामपि सिद्धानां करथिन्मां बनि नच्वनः' उति ममवन्रलनविरोधन्रतिं विष्रद्िरविनमः क्षन्तव्यं । अथवा 
न चेय कश्िदियसय ग्वत मव 1 उदनं ज परयति, न वदति, न ग्रणाति, श्रुलापि न वेदति पत्रप्रकरा उक्ता. । 
कश्िन्पदयल्येव न वदेति, 'ध्ल्पद्यति च वदति च, कथितं णोति च तदथं जानानि च, कथ्चच्छरुलपि न जानाति 
च, कथन्त रार्यैय्िभू। इति 1 अमिहत्पक्षे लगसावनाधिपरतनावनाभिभनलाराध्श्रतुत्यलं दरनवदनशव्रणपििति 
निगदन्याव््यान श्वकः । चलुर्थपाहरे तु टृषटरीक्ला श्रुलापीतिं योजना ॥ २५ ॥ दुदमीं रार्वप्राणियाधारणश्रमनिव्रत्तिसा- 
धनमुत्सुपमद र ति--मर्यस्य ग्राणिजानसय दहे वध्यमानऽ्प्यवं ठटी द्मददोपाधिरत्मा वध्यो न भवतीति । निदं 
नियतम् । मम्मात्तम्मात्मवाणि मतानि स्थृत्य्रानि राक््माणि च भी्मादिनव्रापच्रान्युदश्य लं न शोचितुमर्हसि 
स्थृखम्पासाच्यल्मपरि्दायसात्, सिः ददस्यसच्यलमात्मकदेवान'वलादिति न स्थृच्छटदृसयय च्िद्रटेदस्यात्मनो वा 
रोच्यलं युक्तमिति भाव. ॥३०॥ तदैवं स्थृटमृक्ष्मररीरष्रयनल्कारणानयाद््यंपायित्रय्ायियकन मिध्यामृतस्यापि 

५ आाष्योत्कपन्धैपिा। 

जात्यादिकं सन तट्यमाश्चययचथानूतं पद्यं । तथा किदनमाधयवष्टदेति सततेनागत्त्ेन वा नि्वक्तुमशक्यमग्यनिर्वैवनीयलनष 
लोकाप्रमिद्धेन स्पेणोपपादयनि । नथा पलं प्रपनमन्य आध्वयवच्छमाति । द्रम स्येकादुमे दतरा दम वदा ददस्व यदमान्मा" दरति। 
प्रल्क्षेणानत्मनगोपयस्यमानस्यापि प्रपतस्य यन्प्रयगभिन्नचन श्रवणं नदल्न्तमाश्वसम् । तथा कतविदनं प्रपत्रं पत्यगनन्यल्न 
धरुलापि्ब्दादुक्तवा द्रापिं (तत्वनो नचढति वर्णयन्नि तदपि सर्वसुपेयम्। ङी नित्यम्" हति शकस्थभृतानीत्यनुराधनातीना- 
नन्तरश्यकस्थभृतानीलस्य कायकरणमघानपरत्रन व्यार्यानलान्.प्रपन्नस्याचुनतरेनदादसानुपपतनन एनमिदयनन वदभ्यम्तम्यान्मन- 
स््यागन परक्रणविराभात् वहः याहारय्रम्तल्ादूपकध्यगानम्तमनश्चुतित्रिगधान् एलष्याख्यानृ भिर परख्व्या त्यादिपक्नान्तरश्ीकास- 
च पश्षान्तरे च केपाचिश्राणयानमनदिनमिति नि्मन्मरविहद्धिराक्रयनीयम्॥ २९ \ उपम॑हगति--दहीति 1 देही आन्मा दहे वध्य- 
मानेऽपि सर्वाणि भृतानि मीप्माकीनि दाश्च मसताद्रदिदवदनित्या एति ! ताबुददिद्यापि शोचितुं नामीति मारतेतिसबोधनैन 

६ श्रीधरीम्याश्या । 
वस्यासनोऽलोकिकत्वदिन््रजाष्ििकिवदषटमान पदयच्निव विखाग्न प्यति अमंभावनाभिभूनत्वान् । तथा आश्चर्यवदेन्यो वद्रति च 

णोति च। अन्यः कश्चित्पुनविपरामनावनामिभूलः शत्वापि चव येद । यजशब्दादुक्स्वापि च सम्बसदरेति दव्यम् ॥ २९ ॥ तदेवं दुवा 

धमातसमतच्व संद्धेपेणोपदिशन्नदमोच्यत्वमुपसंररति--देदीति ॥ २० ॥ य्ोक्तम यनेन व्वेपशुश्च सरीर मे सोमश्च जायते" इति 

७ अभिसयशुप्ताव्यार्यण्याख्या ! 

नमु यथेवभयमार्मा अविनाशी किञिनि सर्गेण तथेव नोपलभ्यते ! यनः मदलषरकश्चिदेव पदयति । श्ुरषापि न कञ्चिजानाति च वेति 

भण० गीर १२९ 



९० सानन्दगिरिव्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्कगवद्रीता । [{ अध्यायः २ 

खधर्भमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमरैसि । 
धम्योद्धि. युद्धाच्छरेयोऽन्यत्क्षन्नियस्य न चिच्यते ॥ ३१ ॥ 

१ श्रीमनच्छांकरभाप्यम् । 

श्षोको वा मोदो वा न संभवतीच्युक्त, न केवलं परमार्थतसापेश्ायामेव किंतु-खधर्ममिति । खधर्म- 
मपि स्वो घर्मः क्षचियस्य धर्मो युद्धं, तमप्यवेक्ष्य त्व न विकम्पितु प्रचलितुं नासि धम्योत्क्षचियस्य 
खाभाविकाद्मीदातमखाभाव्यादिल्यभिप्रायः, तच्च युद्धं पृथिवीजयद्वारेण धमौर्थं प्रजारश्चणाथ चेति 
धमीदनपेतं परे धम्यं तस्राद्धस्यौदुद्धाच्द्धेयोऽन्यत्क्च्नियस्य न विद्यते । हि यस्मात् ॥ ३९१ ॥ कुतश्च 

२ आनन्दगिरिष्यास्या । 

मोहयोरसंभवो न भवति किंतु खधर्ममपि चावेश्ष्येति संबन्धः । सखकीयं क्षात्रधर्ममनुसंधाय ततश्चरुनं परिदनन्य- 
मिल्थैः । यद्धि क्षत्नियसख धर्मादनपेतं श्रेयःसाधनं तदेव मयानुवर्तितव्यमिला्ङ्खयाद--धम्यौदिति । जातिप्रयुक्तं 
स्वाभाविकं खधर्समेव विरिनि--श्चनियस्येति । पुननैकारोषादानमन्वयार्थम् । प्रचरितुमयोग्यस्वेः प्रतियोगिनं 
दशैयति--सखाभाविकादिति । शामानिकत्वमशासखीयत्वमिति काङ्कां वारयितुं तास्प्यमाह-- आत्मेति । अश्मनः 
स्वसयाजैनख खाभाव्यं क्षत्नियस्भावप्रयुक्तं वर्णाश्रमोचितं क्म तस्मादिदयर्थः । धर्मार्थं प्रजापरिपारना्थ च प्रयत- 
मानख युद्धादुपरिरंसा अद्धातव्येयशङ्धयाह--तश्चे ति । ततोऽपि श्रेयस्करं किंचिदनुष्टातं युद्धादुपरतिरचितेत्या- 
शङ्खयाह---तस्सादिति । तसरादुद्धास्मरचख्नमनुचितमिति शोषः ॥ ३१ ॥ युद्धस्य गुरवाद्यनेक्राणिहिंसासमकसार्हिमा- 

३ नीरकण्टव्याख्या ( चतुधरी >) । 

खधर्म थुद्धे अधर्म॑घीरूयं मोहं निवारयति-- स्वध्ममपीत्यादिना । युद्धं क्षन्ियख खो धर्मः तमवेक्ष्यापि विक- 
म्पितुं चलि नाह॑सि । यसत् धर्म्यात्. धमीदनपेताुदधादन्यत् क्षनियख श्रेयः प्रशसतरं नासि ॥ ३१ ॥ 

« मध्ुस्ूदनीव्याख्या । 
संसारस्य सयलत्मधर्मेखादिप्रतिभासरूपं सवप्राणिसाधारणमजैनसयय भरम निराक्तुसुपाधित्रयविवेकेनात्मखस्प्मभि. 
हितवान् । संप्रति युद्धाख्ये खधर्मे हिसादिबाहुव्येनाधममैलप्रतिभासरूपमनसैव करुणादिदोपनिवन्धनममाधारणं 
भ्रमं निराकठु॒॑हंसादिमत्तवेऽ्पि युद्धस्य खधर्मेलेनाधर्मलाभावं बोधयति भगवान्-न केवलं परमाथतत्त्मेवावेषय 
किंतु खधर्ममपि कन्नियधमेमपि युद्धापरा्युखलरूपमवेक्ष्य शान्नतः पयालोच्य विकम्पितुं विचितं धर्मादावधर्म- 
लभ्रान्या निवर्तितं नादि । तत्रैवं सति ्ययप्येते न परयन्ति इत्यादिना “नरफे नियतं वासो भवति, दृत्यन्देन 
युद्ध पापहेवुल लया यदुक्त, "कथं भीष्ममहं संख्ये इदयादिना गुरव धव्रह्मवधाययकरणं यदभिसंहितं तत्म्वं धर्मरास्र- 
पयांखोचनदेवोक्तम् । कस्मात् । हि यसत्. धर्म्यादपराड्युखलध्मादनपेताचुद्धादन्यत्छषभनियस नेय. श्रेय माधनं न धिदयते । 
युद्धमेव हि एथिवीजयद्वारेण प्रजारश्तणब्राह्मण्चश्रुषादिक्षाच्र्मनिर्वाहकमिति तदेव क्ष्रियख प्र्स्ततरमिदयभिप्रायः । तथा- 
चोत्तं पराशरेण क्षत्रियो हि प्रजा रक्षभ्यास्रपाणिः प्रदण्डवान् । निर्बल परसैन्यानि श्चितिं धर्मेण पालयेत् ॥* भयुनापि-- 
समोत्तमाधमै राजा चाहतः पाल्यन्प्रजाः । न निवतैत संग्रामात धर्ममनुसरन् ॥ संग्रामेष्वनिवर्तिलं प्रजानां 
नैव पालनम् । छयु्रुषा बाह्मणानां च राज्ञः प्रेयस्करं परम् ॥* इस्यादिना । राजशञब्दश्च क्षधियजातिमाचरवाचीति श्थिनम- 
वेष्यधिकरणे । तेन भूमिपास्येवायं धरम इति न भ्रमितव्यम् । उदाहृतवचमेऽपि भव्रियो हीति क्षत्र धर्ममिति च स्मरं 
लिन्नम् । तस्मासत्नियख युद्धं प्रस्तो धर्मं इति साधु भगवताभिदितम् “अपद्वोऽन्ये गोश्वभ्य. प्रवो गोजश्वाः" 
इतिवत्मशंसाऊक्षणया युद्धदन्यच्दरेयःसाधनं न विद्यत इदयुक्तमिति न दोषः ! एतेन युद्धात्रशषम्ततरं किंचिदनुष्ठतुं तततो 

५ अष्योत्कर्पद्धीपिका । 
ध्वनितम् ॥३०॥ इत्थमात्मतत्त्वपिश्ायां दोकमोदौ न संभवत इत्यक्तम् । न केवर्मत्मतत्त्वपेक्षायामेव किंतु खधर्ममपि चैक्य. 
व्याह--खधमेमपीति । यत्तं केित्सर्वम्राणिसाधारणं धर्मं निराङयार्डनसैवासाधारणं धमं निराकरोतील्युक्तं ततपूर्वोकयुत्स्या 
निरसनीयम् । धमं क्षत्रियस्य पेयं धर्मदान्नादवे्य निचा सोकमोहाभिभूतः खधर्माबण्तुं नादेसि । यस्मा्थिवी जय- 
दारा चुद्धसय यज्ञादिधमारथेन ब्राह्मणादिप्नारक्षणार्थल्ेन च धर्मादनपेतायुदधादन्यच्छेयःसाधनं युद्धसदशं कत्ियस्य न भवती- 

६ भओीधरीग्याख्या । 
तदप्ययुक्तमित्यादइ-सखधर्ममिति । आत्मनो नाद्याभावादेवैते म्पितुं नार्दसि 
नासीति संबन्धः । वनचचोक्तं न च भरेयोऽतु वनि सा स स -- 1 धमोदनपेताश्याय्यायद्धाद- 
क ७ अभिनवदुपताचायग्याख्या । 

निलयभिति। अतो निलमास्मनोऽपिनाशित्वम् ॥२९॥ ० ॥ स्वधर्ममपीति । स्वधमेस्य म ५ २० ॥ स्वथमंमपीति । स्वध्त्य चापरिडायेतययुद्धषिषयः कल्पो न य, ५३१५ कम्पो न युकः ५३१४ 
१ मधुसूदमः, ----------+---___________-_---- ~~~ ~ 



मीटखकण्दी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ९.१ 

यदच्छया चोपपन्नं सवगद्धारमपाचृतम् 
सुखिनः क्षिया; पाथ भन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥ 

१ आ्रीमच्छाकरभाच्यम् । 

तद्युद्धं करैव्यमिव्युच्यते--यदच्छयेति । यदचछया चाप्राथिततयोपपन्न लगेदवारमपादृतमुदधाितं य 
पतदीदतते युद्धं खभन्ते क्षन्नियाः हे पार्थ, किं न खखिनस्ते ॥ ३२॥ अथेति । एव कतव्यताप्रात्तमपि 

२ आनन्दगशिरिष्याख्या । 

शाञ्जविरोधान्रासि कतव्यतेति शक्कते--कतश्चे ति । भभ्मीपोमीयदहिंखादिवचुद्धमपि क्षत्रियस्य विहितत्वाद्यु्ेय 
तामान्यशाखतो विरोषलषाख्स्य बरीयस्स्वादिव्याह--उख्यत इति । तथापि युद्धे परवृत्तानामेहिकाञुष्मिकस्यापि 

सुखाभावाहुपरतिरेव ततो युक्ता तिभादीदयाशङ्कयाह~-यदचख्छयेति । चिरेण चिरतरेण कारेन च यागाद्यनुष्टायिनः 

ख्गादिमाजो भवन्ति, युध्यमानास्तु क्षत्रिया बहिश्युखतानिदीनाः सहसैव स्वगौदिसुखभोक्तारस्तेन तच कतैव्यमेव 

युद्धमिति व्याख्यानेन स्फुटयति--यदर्छयेद्यादिना । इहासुत्र च भाविसुखवतामेव क्षत्रियाणां स्वधर्म॑भुतयुद्ध- 
३ नीखकण्टव्यार्या ( चतु्धरी ) । 

किच यचच्छया अप्रार्थितमप्युपपन्नसुपस्थितं॑खरगद्रारं अपाबरतसुद्धारितिं ये क्षत्रिया रभन्ते ते सुखिनो ध्न्य 
५ मधुसृदनीन्याख्या । 

निवृरतिरुचितेति निरस्तम् , ^न च प्रेयोऽनु पदयामि हल्ला खजनमादवे" इलयेतदपि ॥ ३१ ॥ ननु युद्धस्य कर्तव्येऽपि 

न भीष्मद्रोणादिभिर्भुरुभिः सद॒ तत्कतमुचितमतिगर्दितलादियायङद्खयाह--यदच्छग्रा खप्रयल्व्यतिरेकेण । चोऽवधारणे । 

अग्रार्धनयैवोपस्थितमीरश्चं मीष्मद्रोणादिवीरपुरुषप्रतियो गिकं कीर्तिराज्यलभद्टफरुसाधनं युद्धं ये क्षत्रियाः भतियोगिकले 

लभन्ते ते खखभाज ए ! जये सयनायासेनैव यश्चसो राज्यसख च स्भात् , पराजये वातिरीघ्रमेव खगेख त््रभादिव्याद-- 
खर्गद्धास्मपाश्रतमिति । अप्रतिबद्धं ्वगैसाधनं युदधमव्यवधानेनैव खरगैजनकम् । ज्योतिष्टोमाव्फं तु चिरतरेण । 
देदपातस्य भतिबन्धाभावसख चपिक्षणादिवय्थ. । खगंद्रारमिलनेन दमेनादिवनप्रयवायशद्ा परिद्टता । इयेनादयो दि 

विहिता अपि फल्दोषेण दुः । तत्फलम्य शादुवधस्य “न हिम्यात्मवी भूतानि, ब्राह्मणं न हन्यात् इयादिशा्ननिषिद्धसय 

प्रयवायजनकलात् फले विभ्यभावाच् म “विधिर निषेधानवकाशा.” इति न्यायावतारः । युद्धख हि फलं स्वगः स 

च न निषिद्धः । तथाच मनुः-"भादवेष भिोन्योन्यं जिधांसन्ने महीक्षितः । युध्यमानाः पर शक्तया खग यान्त्यपरा- 

शुखाः ॥* इति । युद्धं छु भम्रीोमीयाद्यालम्भवदिहितला् निषेधेन स्परष्टं सक्यते, घोटरिप्रहणादिवद्वहणाग्रहणयो- 

स्वस्यथख्तया विकल्पवन्मामान्यशाख्रस्य विशेषशान्नेण संकोचसंभवात् । तथाच (निषि निषेधानवकाशः इति 

न्यायाध्ुद्धं न परत्यवायजनकम् । नापि मीष्मदरोणादिगुखुाद्मणादिवधनिमित्तो दोपर्ेषामाततायिलात् । तङुक्तं मजुना-- 

शुरं बा वल्डद्धौ वा ब्राहमणं वा वहश्चुनम्. । आततायिनमायान्तं हन्यदिवाचिचार्यन्. ॥ आततायिनमायान्तमपि चैदान्त- 

पारगम् । जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत् ॥ नातनायिवधे दोपो हन्तुभवति कश्चन ॥" इयादि । नजु 

त्योरविरोधे न्यायस्तु बख्वान्नयवद्यारतः । अथलाचरात्तु वल्वद्धर्मशाख्रमिति स्थितिः ॥* इति याज्ञवल्क्यवचनादानतामि- 

ब्रह्मणवपेऽपि श्र्यवायोऽस्त्येव । श्राह्मणं न हन्यात इति हि टरप्रयो जनानपेश्षलाद्रम शासम् , 'जिधासन्तं जिघांघीयान्न तेन 

हमा भवेत्" दति च खजीवना्थलादर्थयाक्नम् । अत्रोच्यते श्रह्मणे ब्राह्मणमालमेत" इतिवयुद्धविधायकमपि धर्म्ाख्रमेव । 

“ुखटुभ्ये समे छला' दलत्र दृष्टप्रयो जनानपेश्च्स्य यक्ष्यमाणखात् । याज्ञवत्वयवचन तु दृष्टप्रयोजनोदेद्यककूटयुदधरदि" 

कृतवधबिपयमिलदेपः ! मिताक्षराकारस्यु-“धमार्थसेनिपातेऽर्थग्राहिण एतदेवेति द्ाददावा्िकपरायवयित्तद्यैतच्छनब्दपरा्धटसा- 

पस्तम्बेनं विधानान्मिचरलन्मयावर्थदान्राुरारेण चतुप्पाग्यवहारे शत्रोरपि जये धर्मश्ास्रातिक्रमो न कर्तव्य इत्येनल्यरं 

धचनमेतत्ः इया । भवेव न नो हानिः ! तदेवं युद्धकरणे सुखोक्ते' “सखजनं हि कथं दला सुखिनः स्याम माधवः 

५ भाव्योत्फपष्रीपिका । 

यरः! अतो मोक्रद्पश्रयोर्थिनो ते युद्धन स्वधर्मेण अग्रं ठ्वा यज्ञादयनुष्रान्रजापाखनादिभ्योऽन्यत्तन््राधनं न भवतीदयाश्चयः 

॥ ३१ ॥ खधर्मलायुद्धं प्रयनेनापि कषत्नियैः संपायते तव तु माग्यवशाद्ववत्मयर्विनवोपपन्नं जनः करतन्यमेवेस्याह-- 

यरच्छयेति । अभरा्थितत्तयागतं सय .खर्गग्रदं यतः उद्भारितं खगहारं ये ईदा युधं क्षत्रिया रभन्ते त एव इखिनः राज्य 

£ भओधरीस्यास्या । 

भ्यत् ॥ ३२१ ॥ किंच महति प्रेयसि स्वयमेवोपगने सति रुतो विकम्पस् रवयाई---यष्टच्छये ति । यट्च्छयाऽपराथितमेवोपपक्नं प्राम 

कृशं युद्ध सुखिनः सभाग्या एव रभन्ते । यतो निरावरण सखवरद्वारमेवैनव् । यद्वाय एवविधं युद्ध रमन्ते त एव सुखिन इत्यर्थः । 

७ अभिनवरासाशार्यव्याख्या । 

यदण्छयेति । अन्येऽपि कामभयाः शत्रियासौरपीददं युद्धं सवमंहेदुतवान्न ्याश्यम्, किं पुन्सेदशं शवाममुपदिष्ठमिति तात्परयम् ४ ३२ ॥ 



९२ अनन्दगिरिव्यास्यासंवरठित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीतना । [अध्यायः २ 

अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिप्यसि । 
ततः खधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 

त 

अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽत्यथाम् | 
चाकीततिं | क ० र, 

संभावितस्य मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
१ श्रीमच्छाक्रमाष्यम् । 

अथ त्वमिमं धम्यं चमौदनपेतं विषितं संग्रामं युद्धान करिष्यन्ति येत्तनस्तदरकरणारम्वध्रम यिनि न 

म्टादेवादिलमागमनिसित्ता हित्वा केवरं पापमवाप्स्यसि ॥ २२ ॥ अीतिमिति । न फेवच्छे स्वधर्म- 
कीर्हिंपरित्यागोऽकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तवाव्ययां दीयकाखाम् । घ्मासया शुर इत्य. 

२ आनन्दभिरिन्यारया 

सिद्धेसताद््थ्यनोस्थानं शोकमोहौ हिखा क्ैव्यमिलयभथैः ॥ ३२ ॥ स्वधर्मस्य युद्ध्य भरमा करणे स्व्ादिनदाकम्राि 
पद्यं तदकरणे प्रल्वायम्रातति अरदज्ञेयन्ुत्तरश्छोकगताथशब्दा्थ कथयति--णन मिति । धिरिनस्तं फा वस्नमि्यनेन 
प्रकारेणेयथः, अन्वयाथैः पुनश्चेदिल्यनृद्यते, महादेवादीलयादिश्देन मदेन्द्रादयो द्यन्ते ॥ ३२३ ॥ यु्रारूरण क्षभियनम्य 
प्रयवायमासुष्मिकमापाद्य चिष्टगद्यरश्चणं दीरधैकारुभाविनमेहिकमपि परवा परतिलस्भयनि--न केचरमिनि । 
युद्धे स्वससरणसंदेहात्तत्परिहाराथमकीर्तिरपि सोढव्या जआस्मरसंरश्चणस्य श्रयस्करस्वादिस्ाश ाट--घमास्सनि । 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुधमी ) 1 
मवन्तीति संबन्धः ॥ ३२ ॥ गुद्धत्यगे इष्नाश्रोऽनिष्प्राधिश्च भवतीत्याह-अथचेद्रिति ॥ २2 ॥ आध्यय 

४ मधुसूदनीच्यार्या । 

इलयजनोक्तमपाङृतम् ॥ ३२ ॥ नलु नाहं युद्धफलकामः न क्वि विजयं कणः, "अपि बटोनमरान्यम्म एन्यु ननः 1 
मया कतैव्यमियाशङ्खयाकरणे दोषमाह--अथेति पक्षान्तरे ! इमं सीप्मद्रोणादिवीरपुस्ममरतियोणिकौ गम्य [नारिनामेभ)ा- 
दुष्टं सतां धमीदनपेतमिति वा । सच मनुना दरितः~-न करूटेराुधदैन्याधु" भ्रगानो रण्र शिन । म द्पनमिनपि 
दिग्धेनौभिज्वक्िततेजनैः ॥ न च हन्यातस्थलरूदं न छीवं न कृताज्लिम् । न सृक्तकेणं नागीनं म ननाम्मामिवािनभि ॥ न 
सप्र न विसन्नाहं न नत्नं न निरायुधम् । नायुध्यमानं पदयन्तं न परेण समागतम् ॥ नायुभय्यगनप्रा नान निरि. 
तम् । न भीतं न परततं सतां धमैमनुस्मरन् ॥* इति । सतां धर्मसुत युग्भमानो टि पापी [नमान् च. ] २१1. 
तोऽपि सद्धमोपेतमपि संम्रामं युद्धं न करिप्यसि धर्मतो लोकतो वा भीन परतो ननि नेन मनो ना. म 
सेन्यानि क्षिति धर्मेण पाल्येत्? इयादिराच्रविहितस्य युद्धस्याकरणात्खधर्म दिवाऽ्ननुप्रा 11 व मा. विनना- 
गमनिमित्ता हिला न निवर्तेत संग्रामात इदयादिदाछ्लनिपरिद्धसंमामनिव्रत्याचरण जन पापम त॒ प्ववन््मवाप्मानि मनु 
धम कीतिं चेखभिप्रायः ! अथवाऽनेकजन्माथितं ध्म॑दयक्ला राजकं पापमवाग््यगीदन, | वन्मा, ॥ म) नात 
दुष्टा अवद्यं हनिष्यन्ति अत. पराद्रतहत रान् चियोपाजितनिजसुकनपरिव्यागन प्रनेर्पा (192 1911 
भिप्रायः । तथाच मनु -“यस्तु भीत. पराद्रतत. संमामे हन्यते पर । नतुवहुषटरलं क्रिविलःः।। सतिपद्रम ॥ बृह 
खङकृतं किंचिदसुत्राथसुपाजितम् । भता तत्सव मादत्ते परषृत्तदतसय ठ ॥' इति । यावनवन्क्ाऽपि यता गदशन ज ताना विपत्छयिनाम्ः इति । तेन यदुक्तम् पापमेवाश्रयेदस्मान्दलेतानातनायिन 2, "एना र्न्तुमिच्द्रामि प्र [दपि नणार्म 
इति तच्निरकृतं भवति ॥ ३३ ॥ एवं कीतिधर्मयोरिष्योरप्ापिरनिख च प्राप्य परीयदसि कः तज । ननं पापास्यमनि्टं॑ व्यवधानेन इ खफलमामुत्रिकलात् , रिष्टगहीरक्षणं लनिष्टमागनफालदसः पग्र, वाः , पन् नृ षिमचुष्यादीनि ते तवाव्ययां दीधेकाल्मकीतिं न धमतमायं न रगोऽयमिनर्वरयां कवमिप्यन्यन्वाम्णं ह्र, । कीतिधमेनाञ्चसयुचचयाथो निपातौ । न केवरं कीर्तिम हिला पापं रान्य सपितु अका चे प्राम्यतनि । म कन 

५ भा्योत्कर्पदीपिक्ा । 
खगोदिखलभाज. ! पाति संमोधयन्सोत्साहसदे उत्साहे प्रयति ॥ ३२॥ विपक्षे दाप्माद--अथति ३३॥ {दव भश्च. तिंमन्ययां दीवेकाल्ं धमीत्मा शर इयेवमादिभि्युगेः संभावितख चकीतिर्मरणादतिरिव्यते नग्यादीत्मरणं तरदन्यधैः ॥३५॥ न 

६ ीधरीव्याग्या । 
एतेन लन कर्थ दला खुखिनः साम इति यदुक्तं त्रस्त मवति ॥ १२ । विपक्षे दोपगाद~-जथ चत्वर्मिनि ।॥ ३ ॥ किच ज्कीरतिमिति । अन्यां दराश्वतीम् ¦ संभावितस्य बहुमानितस्याकीपिमैरणादतिरिच्यने०पि नर द्रि ॥ ८4 ॥ (क् 

भवामि ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
यद्धयाच्च भवान्निषतते तदेव श्रातक्ञालयुपनिप्िप्यति मवत इाह--अथ चेदिति ॥३३॥ किच सकी चति । जथ येदितयामिदेननिश्रय 



नीलकण्ठी-मधुमृदनी-भाप्योक्तपेदीपिका-ध्रीधरी-अमिनवगुप्व्यास्यायुना । ९३ 

भअयाद्रणादपरन भस्यन्न त्वा मारथाः। 

यपा च त्व बह्ूुमना मत्वा यास्पास्र काघकचम् ॥ २५ ॥ 

अचाच्यवादाश्च चटन्वादष्यान्त तवादेनाः। 

निन्दन्तस्तव सामथ्यं ननो दुःग्बनरं नु किम् ॥ ३६ ॥ 
भरीभव्यकर मान्यम् । 

वपादिभिगुणेः संभावितस्य खचाक्तोतिरमर्णाद्रतिरिच्यते । संभाविनसय चाकीनवैरं मरणसिदय्थं 
॥ २ ॥ दिःच ~ चप्राद्दिति । भयत्तकणोद्धिभ्यो रणाद्युद्धादुपरनं निश्रृत्त मस्यन्ते प्विस्तयिप्यस्ति 

प्रेति स्वां महारथा दुयाथयनप्रसूनयः । पर्षा च स्वं दुयोघ्रनादीनां बहुमतो वहुभिगुणथुकत 
दूत्य यहटमता मतवा पुनः खाल्यनि खाप्रवं टशुमाचत् ॥ ३५॥ किच अवाचयवादामिति । अवाच्य 
वाद्राम् यवक्तव्यवाग्रश्च वहननेकप्रनासन्यद्धिप्यसि तवाहिताः शत्रवो निन्दन्तः कुत्सयस्तस्तव 

1# 1 

२ आनन्दमिरिन्यारया । 

मान्यानासकीर्तिमननि मरणादपि द्ुःसरेनि तयर्याथमार--संमाविनस्यति ॥ ३४ ॥ इतश्च त्वया युद्धं क्न्य 

मिल्याहट--छचति । राणपु क्रुपया नाहं युद्धं करिष्यामीदयाशद्वाह--भयादिति । महारथानेव विरिनि-- 

यां चेति ! टर्योधनाद्विभिम्नयोपहस्यतानिरमनाय संमामे प्रद्रत्तिरवश्य भाविनीय्थः ॥ ३५ ॥ इतश्च मा तवं युद 
दुपरमं का्पीरित्याह-- कचति नलु मीप्मद्ोणादिवधग्रयुक्तं व्टनरं दुःखमसहमानो युद्धाक्िधरत्तः स्वमामथ्यै 

३ नीखकण्टव्यारन्या ( चतुरी ) । 

दीधरक्रादाम् ॥ २४ ॥ अकीरिमेवाह--भयादिति । त्वं बहुमतो मूर्वा म्बत एव अतिश्वाष्यदृत्तः सन् ठकाघर्व 

सघुभावै कानमे येषां परतो चाग्यति, ते महाग्थास्त्वां सयद्रणादुपरत मखन्त इति योजना ॥ ३५ ॥ किंच 

अवाच्यवादान् वक्तमयौमभ्यान् गव्दान्फण्डनिरोऽजुन दल्यादीय । मामध्यं निन्दन्तः धिग माय यो मीप्मादि- 
मगसर) 

लन नां ग्रासय, अपित् भलान्यमि कपिसन्लीति ना निपातयोरथं । ननु यदे ग्नमरणमद्वेदात्तन्परिहारार्थमकीात्िरपि 

मोदव्या पावर तमस्य दन्नाे ि,कत । तथावोक शान्तिषर्मेणि- नासा दानिन भेदन समस्य्ते वा पष् । विजेतुं प्रयते 

लार नु म कदा इन} सावनो विजयो वस्सद्य्पतं युः सनिश्रीः। प्रसज्य रप्राम तम्मद्ुद्ध सवजयत् ॥ त्र्ापण्रामन्यु 

थाना ५ सपनन । व्या युजत सदने नितमेत् सिपस्यथा ।' ठति । एमन मनुनाप्युक्तम् । तथाच मरणनीनस्य 

पिम 4.1 = मनुर -चमायि तसय धना जः दूततणादिजिरनन्यलस्ययुणवहुमतम्य जनस्याक्रीतिर्मरणाद्यति 

ग्व्यिनेदधि- भनति । 7 टमा । णन -म्सादनऽ वि्मरणमत चर् न्यनतरत् । लमग्गतिर्मभावितोऽमि महदिवादिममारमेने ! 

अशो नाद त सात -मीयनिद्राय । उदानयन वर्भथाचनान् न जिवनत मंन्रासानः दुत्यादिभर्मगाचखाहुबलमिति 

भाव. ॥ २८1 ननदन पा निन्दन्तु साम नीपद्राणादयस सार्थाः श्ोरणिकतवन स्तासन्ति मासि्न अहि 

कर्याहिन्यो जुत्तं न कप्रनि लां मस्यन्तं सीगगद्राणदृ्ीधनायी मृहारथा । नलु तं मा बहुमन्यमानः कथ भीतं 

मग्यल्न् दश्यत मार~वपामत तमाधीनां द पदमा वदनमुपवयुनकडत्रमसन टन्थव मतसत् पत्र ला सदारथा मद्दषरत 

मंस्यन्त धत्यन्ययः । अना भला युद्रादपरन दरति येप" । स्य्॑रनमनादरवपयरलं अस्यसि प्राप्यसि । सवपामति शेप्रः । 

यपारव लं प्रास्य रमतोऽनुनप्रामेतर सारम भूल व्यघ्र याम्यसीति वा ॥ ३५ ॥ ननु भीष्माद्रयो महारथा न वह मन्यन्तां 

दर्मीधनादरयम्न गलन वह म॑म्न्तं मा युद्धानिन्त्था नदपक्रारिलादिल्न अदि--नवाया्धारण्र गन्ताम् टौ कफम्रसिद्ध 

तजिन्दन्तन्नव नन्तो दनोननादेाधयाच्यागवाद्रान्वननानहान्पण्टतिन्रदिरपानव मन्दान्वदरननक्् नरान्वरदिप्मरित नतु 

वह मम्यन्त टत्लिध्रायं \ अथवा लव साम्य स्नुनिथाभ्यतवं नव निन्दन्नोऽदहिना अवाच्यवादान्वदिप्यन्तीन्यन्वग्रः । नतु 

भीप्मदरोणादिवधप्रयचः कषटनर् दु खमनदमानौ युद्राजिवनः सचुकृतनमध्यनिन्दनाददकुय नादरक यामीयन आदह--तत 

५ माव्योत्कषटीपिका 

क्ेवरुमिनरमनन्येवा त कथयिष्यन्ति कितु मद्यरथा अपीश्याद--भयादिति । कणादिभयाशुद्ाणिकरततं न छमयति विन्तयि- 

प्यन्ति। बहमनो यद(नमर्मना नलया खघरुता चरम्यनि ॥ २५.॥ न केवरमेतावदेव मंस्यन्न अपि तु पण्डतरिल दल्यादिर्परानवाच्य 

बादानपि बदिष्गन्ति यनोऽदिना दनाह---अचाच्मेति । वक्तुमयरोग्यान्यादान्वचनानि । भर्हिनाः शत्रनः। तरता नन्दाव्रतहुःस- 
श्रीधरीव्याख्या । 

भयादिति 1 येषां बदुधुणदन = पू रमत।ऽभूसतत णय भयेन सप्रामाच। चिनरपत मन्भ्र्य्, नन पू १मतो भूत्वा ववं यास्यति 

॥ ३५ ॥ क्रिच भत्राच्येनि । अवाप्थरानलादात्वचनानदन्शग्दासवरादनारतवच्छयतो वदिष्यन्ति ॥ ६६ ॥ य॒च्रो् न्न चैतदधिम; 



९४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-धीमच्छांकरमाष्यय॒ता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः २ 

हतो वा प्राप्स्यसि खर्म जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कूतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
खुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 

१ शरीमनच्छांकरभान्यम् । 

स्वदीयं सामथ्यं निवातकवचादियुद्धनिमित्तम् । तस्मात्ततो निन्दाप्रा्ेडधःलाडइःखतरं च किम् । ततः 
कष्टतरं दुःखं नास्तीद्यर्थः ॥ ३६ ॥ हतो वेति । युद्धे पुनः क्रियमाणे कणादिभिहेतो वा भाप्स्यसति खग, 

हतः सन्खग प्राप्यति, नित्वा वा कणीदीन्. दरान् मोक्ष्यसे महीम् , उभयथापि तव राम प्वैत्य- 
भिधरायः। यत पवं तस्ाद्तिषठ कौन्तेय, युद्धाय इतनिश्चयः। जेष्यामि रात्रूल्मरिष्यामि वेति निश्चय 
कृतेत्यर्थः ॥ ३७ ॥ तत्र युद्धं खध्मे इयेवं युध्यमानस्यो पदेरामिम दण-सुखलदुःसखे इति । सुखदुःखे 
[र कि क, 7, 19 8010 0 न 7 जोन के क किक 

२ आनन्दगिरिन्याख्या 1 

निन्दनादि श्रुङृतं सोडुं शक्ष्यामी यारङ्य!ह--तत इति ॥ ३६ ॥ तर्हिं युद्धे गरवादिवधवशान्मध्यस्थनिन्दा ततो 
निड्ततो दराञचनिन्देदयुभयतःपाशचा रजरियाशङ्खयाह--युद्धे पुनरिति । जये पराजये च राभभरौव्यादुद्धाथोदुर्थानमा- 
वश्यकमियाइ-- तस्मादिति । नहि परिश्चद्धर्सय क्षत्रियस्य युद्धायो द्युक्तस्य तस्मादुषरमः साधीयानिलाह-- 
कौन्तेयेति । जये पराजये चेखेतदुभययेष्युच्यते, जयादिनियमाभवेऽपि राभनियमे फलितमाह--यत इति । कत- 
निश्वयत्वमेव विशदयति-ज्ेष्यामी ति ॥ २७ ॥ पापभीरतया युद्धाय निश्चयं कत्वा नोत्थातुं शक्रोमीयशङ्खयाह-- 
तन्ति । युस स्वधर्मतया करैव्यत्वे सतीति यावत् । सुहलनीवनमरणादिनिमित्तयोः सुखदुःखयोः समताकरणं 

2 नीरुकण्डव्याख्या ( चतुरी ) 1 

भयात् पलायित इति । इदं वचनं मरणादप्यधिकं दुःखम् । इतोऽन्यदुःखतरमधिकं दुःखं किम् । न किमपीव्यर्थः 

॥ ३६ ॥ च्यद्रा जयेम यदि वा नो जयेथुः इष्युक्तं तत्राह--दतो वेति । रणे यितख खगो वा राज्य 
वा सिद्धमस्तीति पक्षद्वयमपि हितावहमिव्यर्थः ॥ ३७ ॥ खध्मैख युद्धस्याकरणे धर्मकीर््योनाशः पापावापिश्च 
अथचेत्? इति शोकेन भगवता यदप्युक्ता तथापि युद्धस्य अजनाभिमते काम्यत्वपक्षे अहो बत महत्यापे कतु व्यव- 
सिता वयम् । यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु खजनसुद्यताः ॥ इति तत्करणे पापप्रसक्तिरस्ति तां निवारयितु सिद्छतिद्योः 
समत्वरक्षण योगमाह-सखुखदुःखे इति । समे कृत्वा सुखदुःखयोसद्धेत्वोः राञ्यलाभारभयोसद्त्वोथ 

५ मधुसृदनीव्याख्या । 

तस्माजनिन्दाप्र्षिदुःखाक्किञ दु-खतरम् । ततोऽधिकं किमपि दुखं नास्तीयर्थः ॥ ३६ ॥ नु तदि युदे गुबादिवध- 
वल्ान्मध्यस्थक्ृता निन्दा, ततो निवृत्तौ तु शाचुकृता निन्देत्युभयत-पाशा रजुरियाशद् जये पराजये च समप्रव्याद्यु- 
दवाथेमेवोत्थानमावर्यकमित्याह । स्पष्टं पूवाधेम् । यस्मादुभयथापि ते त्यभसतस्माजेष्यामि शत्रन्मरिष्यामि वेति कृतनिश्चयः 
सन्युद्धायोत्तिष्ठ, अन्यतरफलसंदेहेऽपि युदधकर्तव्यताया निधितलात्. । एतेन “न चैतद्धिद्यः कतरन्नो गरीयः इदयादि 
परिहृतम् ॥ ३७ ॥ नन्वेवं खगेमुदिरय युद्धकरणे तख निलयलव्याघातः, राज्युदिदय युद्धकरणे लर्थशाखलादर्मशाल्ना- 
पेश्षया दौबेल्यं स्यात् , ततश्च काम्यस्याकरणे कतः पाप॑, दृर्थसय गुरब्रा्मणादिवधस्य इनो धर्म, तथाच "अथ चेत्" इति 
श्छोकार्थो व्याहत इति चेत्तचराह--समताकरणं राग्द्रेषराहिदयं खखे तत्कारणे खमे तत्कारणे जये च रागमक्ला, एवं 
दुःखे तद्धेतावलमे तद्धेतावपजये च द्वेपमकृला, ततो युद्धाय युज्यख संनद्धो भवं । एवं सुखकामनां दुःखनिवृत्ति- 

५ भष्योत्कपदीपिका । 

त्कषटतरं दु.खं नास्तीय्थः ॥ ३६ ॥ विपक्षे दोषसुक्ला युपरत सर्वथा खभ एवेलयादायेनाद--हत इति । हेतः कर्णादिभिः, 
जिला कणादीन्, यत एवं तस्मात् शत्रूजप्यामि मरिष्यामीति निश्वयं कृतोत्तिषठ । कौन्तेयेति संबोधयन्शनरूनिखा राञ्यलभेनावद्यं 
लया न्त्ये खं मदेयमिति योतयति ॥ ३७ ॥ ननु गुवादिवधार्थ प्रग्र्तस पापावाघ्या छतः चर्मगरक्तिः, जिला वा कुतो भोग- 
खखं निन्द्या व्याप्तलत्तिषामिदारा्कय निष्कामस्य सम्छेः खधरमघुद्या प्रदत्त ते पापादिभापिनास्तीदारयेनाद- सुखेति 1 

& श्रीधरीन्याख्या । 

कतरन्नो गरीयो यद्रा जयेम यदि वा नो जयेश. इति ताइ--इतो वेति । पक्षद्येऽपि तव॒ राम प्त्रेयथैः ॥ ३७ ॥ यदय्यु्त 
“पापभेवाश्रयेदसान्! इति तत्राद--सुखदुःखे दति । युखडुःखे समे छृत्वा, तथा तयोः कारणभूत यौ लाभाखभावपि, तयोरपि 

| ४९ ७ अभिनवगुमावार्यन्याख्या । 
इयन्तं शोकपश्चकमिदयुपगस्यवादसरूपयुष्यते । यदि दं व्यवहरेणास्ते भवांस्तथाव्यवश्ययुषेयमेतत् ॥ ३४ ॥ २५ ॥ ३६ ॥ ३७ ४ 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योककर्यदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुसतव्यास्यायुता । ९५५ 

एषा तेऽभिदिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्ण । 
च # बुच्या युक्तो यया पार्थं कमंबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 

. १ भीमच्छांकरमाप्यम् । 
समे तुये छृत्वा रागद्धेषावप्यछृत्वेखेवत् तथा छाभाखामौ जयाजयौ च समौ इत्वा ततो युद्धाय 
युज्यख घटख, नेवं युद्धं छकुैन्पापमवाप्स्यसीयेप उपदेदाः परासङ्िकः ॥ ३८॥ रोकमोदहापनय- व 

पजि कके कतः किणे गे भिम पानक" कन क 

२ आनन्द गिरिध्याख्या । 
कथमिति तत्राह--रागद्धेषाविति । राभः श्ञ्चकोषादिप्रासिरखाभसद्धिपरययः, न्याय्येन युदधेनापरिभूतेन परस्य 
परिभवो जयस्तद्विपयैयस्त्वजयस्तयोसीभाराभयोजैयाजययोश्च समताकरणं समानमेव, रागदवेपावङ्त्वेयेनहदयित्ं 
तथेत्युक्तम् , यथोक्तोपदेशवश्षात्परमाथददीनप्रकरणे युद्धकव्यतोक्तेः सयुचयपरत्वं शाखस्य प्रा्षमिल्याराङ्खवाह--एथ 
इति । क्षत्रियस्य तव शर्मभूतयुद्धकतच्यतानुवादरसङ्गागतत्वादस्योपदेशख नानेन मिषेण समुश्चयः सिध्यतीन्य्थेः ॥३८॥ 
नञु खध्ममपि चावेक्ष्य" इलयादि्छोकैन्यौयावष्टम्भेन शोकमोहापनयनस्य तास्पर्येणोक्ततवात्तसिन्नपसंहनग्ये किमिति 
परमाथदकीनसुपसंद्वियते तत्राह-दरोकेति । सखधर्ममपीलयादिभिरतीतेः शोकैः शोकमोहयोः स्वननमरणमुर्वादि- 
वधशङ्कानिमित्तयोः सम्यग््तानप्रतिबन्धकयोरपनयार्थं वर्णा ्रमङ्तं धर्ममनुतिष्ठतः स्वगादि सिध्यति नान्यथेयन्वय. 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चवु्धरी ) । 

जयाजययोः रागद्वेषावङरत्वेतयर्थः । केवरं खधर्मोऽयमिति मत्वा युद्धाय युज्यख धटख । एवं कुर्वस्वं पापं 
नावाप्यसि । यस्तु राज्यलोभेन सुहृद्रधं करोति तखास्त्येव पापमिति मावः । कथं तर्हि खधर्मत्वेनानुष्टितेऽपि युद्ध 
हतो वा प्राप्यसि खरीमित्यादिफरुसरणमाुषङ्िकमिति ब्रूमः । तथाचापसम्बः यथात्र फलायै निमिते च्छाया 
गन्धावनूत्यदयेते एवं धमे चयमाणमथी अनूत्यधन्ते नो चेदनूत्पयन्ते न धर्महानिभवति, इत्याम्रनिदर्भनेन प्रतिपादयति 
॥२८॥ एवमर्जुन्य पूर्वोत्तो द्वावपि मोहावपनीतौ, तत्र "कं घातयति हन्ति कम् इति कर्वत्वकारयितृत्वयोरात्मन्यसंमव 
उक्तः, (ततो युद्धाय युज्यखः इति नियोगश्वोक्तः, नद्यकलुराकारावत्सर्वगतख नियोज्यत्वे संभवतीति परस्रव्याहत- 

% मधुदखदनीन्यास्या । 

कामनां वा विहाय खधर्मबुश्या युध्यमानो गुरत्रह्मणादिवधनिमित्तं निखकमोकरणनिमित्तं च पापं न पाप्डसि । यस्तु 
फरुकामनया करोति स ॒गुसाह्मणादिवधनिमित्तं पापं प्राप्रोति । यो वान करोति स निदलयकमोकरणनिमित्तम् । अतः 
फलकामनामन्तरेण कुर्वन्चुभयविधमपि पापं न भराप्रोतीति प्रागेव व्याख्यातोऽभिग्राय. । इतो वा आप्सल्ि खगं॒जिलया 
वा भोक्ष्यसे महीम् इति लाचुषह्गिकफलकथनमिति न दोषः । तथाचापस्तम्बः स्मरति 'तद्यथाम्ने फलार्थं निमिते 
छायागन्धावनूतपद्ेते एवं धर्म चर्यमाणमथौ अनूत्पयन्ते नो चेदनूत्पय्न्ते न धर्महानिभेवति' इति । अतो युद्शाल्ल- 

सार्थशाल्ञलाभावात् “पापमेवाश्नरयेदस्मान इदयादिं निराकृतं भवति ।॥ ३८ ॥ ननु भवतु खधर्मवुद्या युध्यमानस्य पापा- 

भावस्तथापि न मांभ्रति युद्धकरतैव्यतोपदेदास्तवोचितः य एनं वेत्ति हन्तारं" इद्यादिना कथं स पुरपः पार्थं कं घातयति हन्ति 

कम् इत्यनेन विदुषः सर्वकर्मप्रतिक्षेपात् । नद्यक्नेभोक्ृञचुदधसखरूपोऽहमसि युधं इला तत्फरं भोक्ष्य इति च ज्ञानं समवति 

विरोधात् , ज्ञानकर्मणोः समुचयासंमवात्मकाश्चतमसोरिव ! अर्यं चाछनाभिप्रायो “ज्यायसी चेत्" इत्र व्यक्तो भविष्यति । 

तस्मदिकमेव माभरति क्ानख कर्मणश्चोपदेरो नोपपद्यते इति चेन्न, विद्वदविद्रदवस्थामेदेन ज्ञानकर्मोपदेरोपपत्तेरिद्याह भग- 

५ भाव्योत्कषदीपिक्रा 1 - 

स॒खढुः खे समे छृला खे रागं दु.खे देष चाकला तथा तत्साधनीभूतौ लाभास्मभौ तत्साधनीभूतौ जयाजयौ च समौ छरा ततो 
युद्धाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ! तथाचाभ्रीषोमीयिंसाविधायकवचनवशयुद्ध्िसाविधायकमपि धर्मसालनिरोषवचनं न दिख- 

त्सव भूतानि" इत्य सामान्यराख्रस्य बाधकसतः पापावतिरभावादयुद्धभदत्तो सर्वथापि खाम एवेति ।३८॥ एप उपदेशः रोकमो- 

हापनयसाधनखात्मतच्वज्ञानस असङ्गे आगतः लीकिको न्यायः खधर्मविद्धि. केशिद्ोकेयंया सखधर्मभ्रतिवन्धकौ रोकमोहावक्ृला 

खधर्मोऽलष्टीयते तद्वत्त्वं खधममपि चविक्ष्य चोकमोदाभिभूतो विकम्पितुं नासीति 1 अथ चैनमिल्यादिवस्रासङ्गिकः खधर्ममपी- 

ल्यायष्टभिः शकैस््तो नतु समुचचयतात्प्यैण, पर्माथदशोन सेह प्रकृतलात्. तचत परमार्थददौनमुपसंहरन् तदुपायमूतां योगनिष्टं 
६ श्रीधरीन्थार्या । | 

कारणभूतौ जयाजयावपि समौ इत्वा पतेषां समत्वे कारणं दषेविषादरादिलम् । युज्यख सन्नद्धो भव 1. सुखा्भिरां 

हित्वा स्पसैदु्या युष्यमानः पापं न प्राप्छतीलथैः ॥ ३८ ॥ उपदिष्टं ज्ानयोगडुपसंहरसतत्साधनं कर्मयोगं अतोति-- 
७ अभिनवरुघाधार्यम्याख्या 1 

उखे इति । तथ लु स्वघमेतयैव कर्माणि इव॑तो न कदाचित्यापसंनन्धः ५३८ ॥ एषा ते इति । एमा च तव साये सस्यन्ाे इद्धिनधथा- 



९६ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः २ 

१ श्रीमच्छांकरभाप्यम् । „ 

नाय लौकिको न्यायः खधसंमपि चवेक्षयेव्याचैः ्छोकैख्तो नतु तात्पर्येण, परमार्थददानं स्वह 
परकृतं तच्चोक्तसुपसंहियते- पषा तेऽभिितेति शाखविपयबिभागथरदशान(य । इद दि. दरिनि. पुनः 

शाद्ञविषय विभागे उपरिएठात् "ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम! इति निष्ठाद्रयविपये 

शाखं खखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारश्च विषयविभागेन खुखं ब्रहीष्यन्तीलयत आष्ट--प्णा त॑ चति । 

पषा ते तभ्यमभिदहितोक्ता सांख्ये परमार्थवस्तुबिवेकपिषये बुद्धिनं सान्नाच्छो रूमोहादिग्वसार- 
१ # "++ 1 नो म् क कि १०. शि (द न न 

२ आनन्दगिरिव्यार्या । 

व्यतिरेकात्मक्छो लोकप्रसिद्धो न्यायो यथपि द्ितस्तथापि नासो तत्प्यणोक्त इदयभैः । किं वरि नारप्रणोक्छ 

तदाह-परमाथति । "न व्वेवा्ह जातु नासं" इदयादि सक्षम्या पराश्छशयते । उन्तम् “न जापते त्रियने का क द्रविन्नः 
इल्यादिनोपपादितमिलथैः । उषसंहारभयोजनमह---दाख्ेत्ति । तस्य ॒वस्तुद्रारा बिपयो निषाद्रयं नभ्य विभनतस्य 

तेनैव विभागेन प्रद्नाथं परमा्दक्लनोपसंहार इयथः । ननु किमिलयत्र शाखस्य विपयचिभावः प्दश्यने उतचरस्रव 
तद्विमागम्रबत्तिपरतिपत्योः संभवादिति तत्राह-इह हीति । श्ाखप्रवृत्तेः शरोतृप्रतिपत्तश्च सेकयाथैमाद चिपरय- 
विभागसुचनमिलय्थेः । उपसंहारस्य फर्वस्वमेवसुक्ट्वा तमेवोपसंहारमवतारयति--अन प्मटेति । परमाभ्वन- 
त्वविषयां ज्ञाननिष्युक्तासुपसंहलय वक्ष्यमाणं संगृहति~-योने त्विति 1 तामेव बुद्धि विरिषटफलवच्ेनाभि्टनि-- 
वुच्यति । तत्रोपसंहारभागं बिमजते--एषेत्यादिना । उद्धिशब्दस्यान्तःकरण विपयस्ं व्यावसयति- ज्ञानमिति) 
तस्य सह कारिनिरपेश्षसख विरिष्टं फख्व्रमचष्े- साक्षादिति । शोकमोहा राणेष कर्तृष्वं भोक्तन्वमिदयाद्िरनश्र 

३ नीखकण्टव्याख्या ( चतुर्ध॑री ) । 

मेतदितीमामारङ्कं अधिकारिभेदेन उभयं व्यवस्थापयन् परिहरति--ण्या ते इति । एपा ते तुभ्य अभिषिता 
अशोच्यानन्वशेचस्त्वमित्यादिना खधर्ममपि वचावेश्येत्यतः प्राक्तनेन संदर्भणोक्ता । सांख्ये सम्यक स्यरायते 
प्रकथ्यते वरतुतत्वमनयेति संख्या उपनिषत् तत्र विदिते सांख्ये ओपनिषदे व्रह्मणि विपये वुद्धिर्जान संमारनि- 
वर्तकम् । एषा ते सांख्ये उुद्धिरमिदितेति संबन्धः । योगे भसिद्छसिच्खयोः समो भृत्धा समत्वं योग उस्यतैः 
इति वक्ष्यमाणलक्षणे विषये । तुशब्दः पू्वैवेरक्षण्ययोतनार्थः । वक्ष्यति च ज्ञानकर्मनिठयोर्धिमिनच्राधिकारिकनतं 
८छोकेऽसिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ इनि । एनेम 
ज्ञानकर्मणोः समुच्चयशङ्काप्यपासा । इमां 'खधर्ममपि चावेश्यः इत्यादिनाऽनन्तगग्रन्धनोक्तामपि विम्नणािधी- 
यमानां श्रु । इममेव बुद्धिं सोति सार्धन--वुच्येल्यादिना । ननु कर्मवन्धग्रहाणमाल्मजनिमैव श्रयते नप. 

४ मशुरुदनीव्याख्या 1 । 
वान्--एषा “नलेवाहम्' इखययकविंशतिश्छोकैः ते तुभ्यमभिहिता । सांख्ये सम्यरक््यायते रावेोपािद्ल्यतमा प्रतिपादने 
परमात्मतत्त्वमनयेति संख्योपनिषत्तयैव तादयैपरि्तमाप्या प्रतिपायते य. स साख्य । भधानम; पुरुष् रपः । 
तसमन्बुद्धिसतन्मात्रविषयं ज्ञानं सवानर्थनिदृत्तिकारणं लांप्रति मयोक्तम् । नेनादशतानवनः क्रतिश्पि गर्माच्यतं "नम्य 
कायं न विद्यते इति वक्ष्यमाणलात् । यदि पुनरेवं मथेोक्तेऽपि तवैषा वुद्धिनादेति चिनदोप्रानथा तपनमता। नन् 
साक्षात्काराय कर्मयोग एव खयानुेयः ! तसिन्थोगे कर्मयोगे तु करणीयामिमां “युखदुः्ये स॑ छलाः ह्यनोक्ता १५ 
भिसन्धिदागलक्षणां बुद्धि विस्तरेण मया वक्ष्यमाणां इणु । तुशब्दः पूवदुदधर्योगयिपयलव्यनिरेकणा वनाः । नवा 
खुद्धान्तःकरणरति ज्ञानोपदेशोऽचदधान्तःकरणंत्रति कममोपदेश इति कुनः समुचय दया पिरोधान पद्म -व्यमित्रामः । 
योगविषयां बुद्धिं फलकथनेन स्तोति । यया व्यवसायात्मिकया बुच्या कसु युत्तस्तं कर्मनिमिन चन्धमानयार्यद्धि- 
लक्षणं ज्ञानप्रतिचन्धं अकर्ण पुनः अरतिबन्धानुतपत्तिरूपेण हास्यसि लक्ष्यसि । अयं भावः--क्निभिलो नानन्रलिवन्धः 

५ माप्योक्कर्प॑दीपिक्रा । 
चिन्तछ्चदधये वकं अतिजानीते-पषेति । एषा ते तुभ्बमभिदिता कथिता सास्य परमाधवम्तुवियेकविपे बुद्धिनं माभाच्छ- 
कमोदादिसहेठदोषनिषत्तिकारणम् । योगे तु निःसङ्गतया द्न्दरभ्दाणपूषकं हथराराथनाथं कर्मयोगे कर्मायुप्रमे समाधियोन च नन्ध्ा- 
स्युपाये इमामनन्तरोच्यमानां बुद्धि य॒ । तां सौति-ययेति । यया बुच्या योगविपयय। युकः कर्मवन्धं कव धम. 

६ ओधरीव्याख्या ! 
यषा त इति । सम्यनू् ख्यायते प्रकाइयते वस्तुतत्वमनयेति संख्या सम्यग्णान नसिन्प्रकारमानमात्मत्स्वं सांख्यं सस्िग्दरणया 
इद्धिरेषा तवाभिहिता । एवममिदहितायामपि सांख्यबुदधौ तव चेदात्मतच्वमपयेशं न संभवति तध 

७ अभिनवयगुप्ताचार्यन्याख्या । 
येव ण॒ । यथा ब्रा कर्मणां बस्धकरवं सश्यसि । नदि कर्माणि स्वयं अक्षनिति जठ. 

न्तःकरणश्युद्धिदाराऽत्मतस्वापरोक्षाय 

त्मिकोक्् । एपैव च यथा योगे ककौररायोष्यते त 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योक्कर्पदीपिका-श्रीधररी-जमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ९७ 

१ श्रीमच्योकरभाष्यम् । 

हे तदो पनिदत्तिकारणं, योगे तु तत्प्राध्युपाये निःसङ्गनया दउन्दप्रदाणपूैकमीश्वणराधनाथ कस 
योगे कमायुष्ठाने समाधियोगे च इमामनन्तरमेवोच्यमानां चुद्धि णु । तां च बुद्धि स्तौति परसोच- 
नार्धम् । बुद्या यया योगविपयया युक्तो हे पार्थ, कर्मवन्धं कर्मव धमाघमोख्यो वन्धः कर्मबस्धस्तं 

२ अनन्द्भिरिष्याख्या । 

संसारम्तस्य हेनुरदोषिः स्वाङ्ानं तस्य निचृत्ता निरपेक्षं कारणं श्नम् । अक्ताननिवृची ज्षानस्यान्वयव्यतिरेकसमधिगतसा- 
धनत्वादित्यधः । योगे व्विमामिलःदि व्यकुर्बन्योशकश्चब्दस्य भरकते वित्तदेत्तिनिरोधविपयस्वं व्यतच्छिनति-तत्पा- 
पीति । प्रकृतं सुक््युपयुक्तं नं तत्पदेन पराश्श्यते । ज्ञानोदयोपायमेव भकटयति--निःसङ्कतयेति । फराभि- 
सन्धिवधुयं निःसङ्गस्वम् । बुद्धिस्तुतिप्रयोजनमाह--प्रयोचनार्थसिति । अभिष्टुता हि शुद्धिः श्रद्धातव्या सलययु- 
छातारमधिकरोति तेन स्त॒तिरथवतीलय्थः । कर्मानुानविपयद्ुद्या कर्मबन्धस्य कुतो निघ्रर्तिः, नहि तच्वक्ञानमन्तरेण 

३ नीलकण्ठव्याग्व्या ( चनुधरी )। 

वात्मपदर निदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, इति श्चुतेः । कर्मयोगस्तु कर्मबन्ध टदीकरिप्यत्यवेति कथञुच्यते 
कर्मचन्ध प्रहाम्यसीति चेत्; श्रुतिवलादिति ब्रुमः । तथाहि द्दशावाखमिद सवं यत्किंच जगत्यां जगत् । तेन 
त्यक्तेन शुश्धीथा मा गृधः कखखिद्धनम् ॥ कुर्वनेवरेह कमणि जिजीविपेच्छत समाः । एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ि 
न कर्मं दिप्यते नरे ॥; इति श्रुतिरीश्वरेणेदं सर्वं सम्मितमस्तीति न कश्ची.कचित्च्छया कर्तु प्रभवति; अतः सर्वत्र 
ममताहीनः सन्. भोक्तुत्वकर्वूत्वामिमानत्यगेनेव भोगान. भुङ्क्ष्व, कर्माणि च कुरु, एवं कुर्वति त्वयि कर्मकेपो 
नास्ति इतोऽन्यदुपायान्तरं च नास्तीति वदति । तस्मात् कनककार्णायसादिषत्केनविद्धिरेषरूपेणोपेतं कर्मैव 
सजातीयोच्छेदनिमित्त भविष्यतीति युक्तायुक्त कर्मयोगेनापि क्मबन्ध प्रहाखसीति ॥ ३९ ॥ एतदेवोपपादयति- 

% स सृदनीप्यारन्या । 

कमेभव ध्माख्येनापनेतुं शक्यते 1 ` वर्मेण पापमपरनुढतिः दति श्रुते 1 श्ववणादिटतणा विचारस्तु कर्मात्मकप्रतिवन्धरहिन- 
स्यां माननादिप्रतिवन्धं दरष्र्रिणापनयतीति न कर्मयन्ध्निगच्छरणाधापरष्ठं राकयते । अनोऽन्यन्तमदङिनान्त.करणलाद्- 
हिर मगाधनं कमव लयानो्रय, साधूना श्रवणादियोग्यनापि तव जाता दरे तु क्नानथोग्यतेति । तथाच वक्ष्यति कर्मण्येव 
भिकारनि' तमि । एतेन गांद्यवुद्धेरन्तस्साधर्नं श्रवणादि यिय बहिरप्रमाधनं कमव भगवता करिमिदयुनायोपदिद्यन 
दति निरम्नम् । कमेवन्धं संगारमीश्वरप्रसादरनिमित्तज्ञानप्राप्या प्रद्यस्यसीति प्रायां व्याद्यनि लन्याहारदोपः कर्मपदव- 
सभ्ये च परिरर्तव्यम् १३० ॥ ननु (तमेनं वेदाुवचनेन प्राद्मणा विविदिषन्ति यत्तेन दानेन तपसाऽनादरकेनः इति 

५ भाग्योर्कर्षदीधिष् 1 

ध्मागटयं बन्भस्तं प्रास्यमि प्रकरेण यजमि। नचु योगविषया वुव्या कर्मबन्धसख कुतो नित्रत्तिः, नहि नच्वज्ञानमन्तरेण मूलं कम॑ 
हातुं गकयभिति चत्मल्यम् । नथापीधरप्रमदनिमित्तन्तानधराधिद्रारेखभिश्रायः । दाराकथनं तु तत्माधनस्तुलयर्थम् । पार्थति संबो धयन् 
एतद्रद्धियुकतस्य मानृयनीप्रापि सृचयनि । यु कमैनिमिततं वन्धमाल्याछ्यद्धिलक्षणं ज्ञानप्रतिचन्धं प्रदास्यसि । अयंमाव.--करम 
निमित्तो ज्ञानप्रतिवर्धः कर्मणव धर्माग्येनापमेनुं शन्स्यते, श्रवणादिनक्षणविचारस्तु कर्मात्मकग्रतिबन्धरदितस्यासंमावनादिप्रति- 

वन्धं दृष्दारेणापनयतीति न कर्मवन्धनिराकरणायोपदेषटं शक्यत इनि । तन्न । ख्मनरक्रादिमाधनपुण्यपापग्रतिपादककर्मपदसं- 
कोने बन्धदच्दसय अतिबन्धप्रत्वै च कारणानावात् । ननु एनद्धुग्या धर्माधर्मा्यबन्धप्रहाणस्यामभव एव्र कारणमिति चेन्न । 
ज्ञानप्रािद्धारा नन्समवलोक्तलान् । "असं भावनादेरपि पापनिमिन्नचिलदुद्धिमूख्कलात् । अनएवं ञ्द्धचित्तस्य विद्याधरस्यासं म. 
वनादयसुत्पतिव्रासिष्र उपार्यायते-- धमं भावनादिनिमिदुरिननिग्रत्य्ैमेवादेत्पादको विवरणाचायैः श्रवणे विधिरङीकरनः । 
अन्यथा प्राकरनप्रचन्धादर्थन दष्रेनासंभावनादिनिरा्त" स्यात् , तथाच वैदान्तश्रवणजेन पुण्येन पापनिधृ्त्या आत्मतत्वं सम्यगवम- 

म्यत इति सवैसंमतमनर्थकः भवन्) एतेन गःमैवन्धं संसारं दृश्ररपमाद निमित्तक्तानप्राघ्या ग्रहाखसीति प्राचा व्याख्याने चध्याहारदोषः 
कमैपदतैय्यं च परिदर्तव्यमिनि अन्तम् । जन्मबन्भविनिथु्ता इत्यत्र जन्मपदवन्कर्मपदस्यापि चन्धस्वरूपरचोधनपरलेन मार्थै- 
क्यात् , माध्ये अभिश्राय दयुता तस्याभिप्रायकथनपरतवेनायाहारदोपाभावात्, खेनापि बुद्धियुक्तो जाती उमे ख॒ङतदुष्कृत 

६ श्रीधरीय्याख्या । 

कसैयोगे सिविमां बृद्धि शृणु । चथा तुया युक्तः परमेश्वरापितकमवयेनं शयुद्धान्नःकरणः सन् तत््रसादग्राप्तपरोक्षकवानेन कमीत्मकं बन्ध 
मकण ्ाखसि लयक्ष्यसि ॥ ३९ ॥ ननु छरम्याध्वलमैणा कदाचिद्धिधषादुस्येन फे व्यभितारान्मन्रायङ्गवेशुण्येन च मरल्यवायस्तंभवा- 

1 1) 

१ अ्रघुप्रु्न य मसूद, 
भ गी १३ 



९८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्ीमच्छांकरमाष्ययुता-धीमद्भगवद्वीता । [अध्यायः २ 

नेदहाभिक्रमनादोऽस्ति प्रलयथायो न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात् ॥ ५० ॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

परहास्य्ीश्वरपसादनि मित्तक्ञानध्रा्िरिव्यभिप्रायः ॥ ३९ ॥ किंचान्यतव्--जनेदाभीति । नेह मोक्षमागं 

कसंयोरो अभिक्रमनाशोऽभिक्रमणमभिक्रमः प्रारम्भस्तस्य नारो नास्ति यथा रष्यादर्योगविषये 
पमे न क्ि कअ अति 1, 8, (क, 9, 9,8,8, ) १ ४1) 

२ आनन्दगभिरिव्याल्या । 

समूलं कम हातुं शक्यमिलयारङ्खयाह--दैभ्वर इति ॥ ३९ ॥ ननु कमौयुषठानस्यानैकान्तिकफरस्वेनार्किवचित्करस्वा- 
दतेकानथकल्धषितस्वेन दोषवस्वाच् योगडुद्धिरपि न श्रद्धेयेति वन्नाड--किंचेति । भन्यच किंचिदुच्यते । कमाोवु्ठा- 

नख्यावदयकत्वे कारणमिति यावत् । कर्मणा सह समाधेरनुष्टातुमश्चक्यत्वादनेकान्तरायसं भवात्तत्फलख च सक्ष 

तकारस्य दीवैकाराभ्याससाध्यसैकस्मिज्ञन्मन्यसं मवादथाद्योगी ्रदयेतानर्थे च निपतेदिलयारङ्खयाह-नेहेति । प्रतीक- 

तवेनोपाततस्य नकारस्य पुनरन्वयानुगुणल्येन नासीलयनुवाद्ः । यत्त॒ कमानुष्टानखानैकान्तिकफरुस्वेनाकिंचित्करस्व क्त 

तदृषयति-यथे हि । कषिवाणिज्यादेरारम्भ्यानियतं फं संमावनामाच्रोपनीतस्वान्न तथा कर्मणि वैदिके प्रारम्भस्य 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुधरी > । 

नेहेति । इह कबन्धप्रहाणारथे कर्मयोगेऽत्टीयमाने । अमिक्रम्यते व्याप्यत इत्यमिकमः कमीरम्भः कर्मैव वी 

तख नाश्लो नालि । अन्यत्तु फठ दत्वा नयति न्विदम् । इष्टफकसखाजननात् । नन्वेतखापि काम्यान्तःपाति- 
तया निल्याकरणजनितः प्रल्वाय उत्पयेतैव । सकृदनुष्ठितख बन्धग्रहाणप्रत्यवायपरिहाराख्यफरद्रयहेतत्वायोगा- 

दित्यारङ्धाह --भत्यवायो ज विद्यत इति । (तमेत वेदाडुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन वानेन तप 

साऽनाशकेनः इति शरुत्या संयोगप्रथक्त्वन्यायेन श्देन्द्रियकामख जुह्यात्, इत्यनेन नित्यख दभो वीयार्थत्वमिव 

निल्यानामपि कर्मणां विविदिषार्थत्वं विनियोगबलास्सिष्यति । ततश्च काम्येनैव प्रयोगेण नित्यखापि पिद्धने नित्या- 

रणनिमित्तो बा काम्यत्वात्सर्बङ्गानुपसंहारनिमिन्तो वां प्रत्यवायो विधते । नित्यानामेब विनियोगात् । मित्येषु च 

यथाशक्तयुपबन्धस्यानुज्ञानात् । वार्तिके तु काम्यानामप्यत्र विनियोगो दष्टः । यथा व्ेदानुबचनादीनामेकारम्य- 

ज्ञानजन्मने । तमेतमिति वाक्येन नित्यानां व्यते विधिः ॥ यद्रा विविदिषार्थत्वं काम्यानामपि कर्मणाम् । 
४ मधुसूदनीभ्याख्या १ 

्रुखा विविदिषां ज्ञानं ोदिदय संयोगप्रथक्न्यायेन सर्वकर्मणां निनियोगात्तत्र चान्तःकरणशुद्धदरोरलान्मां ति कमलुषठानं 
विधीयते । तत्र 'तयथेह कर्मजितो लोक श्ीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते इति श्रुतिबोधितख 
फलनाञ्चदस्य संभवात् ज्ञानं विविदिषां चोदिर्य क्रियमाणसख यज्ञादेः काम्यलात्सवाद्गोपसंहारेणाचुेयसख यकिवचिदङ्गासं- 
पत्तावपि वैगुण्योपपत्तेहञनेलयादिवाक्यविहितानां च सवषां कर्मणामेकेन पुरुषायुषपयैवसनेऽपि कदमरक्यलरत्कुतः 
कर्मबन्धं प्रहायसि' इति फलं प्रदयश्चेयत आह भगवान्--अभिकम्यते कर्मणा प्रारभ्यते यत्फल सोऽभिक्रमस्तस नारा- 
स्तथयेदेदयादिना प्रतिपादितः स इ निष्कामकर्मयोगे नासि एतत्फर्ख शद्धः पापक्षयरूपतेन लोकराब्दावाच्यभोग्यला- 
भवेन च क्षयासंभवात्, बेदनपयेन्ताया एवं विविदिषायाः कर्मफल्लद्वेदनसय चाव्यवधनेनान्ञाननिदृत्तिफलजनकख फल- 
मजनयिा नादासंमवादिह फपलनारो नास्तीति साधूक्तम् । तदुक्तम्-"त्ययेहेति या निन्दासा फलेन तु कर्मणि । 
फञेच्छां तु परियञ्य छृतं कर्मं विश्युद्धिकृत. ॥* इति ! तथा प्र्यवायोऽद्गवैगुण्यनिबन्धनं वैगण्यमिह न विद्यते तमितिवाक्येन 
निद्यानामेवोपात्तदुरितक्षयद्रारेण विनिदिषायां विनियोगात्. । तचच सर्वाद्गोपसंदारनियमाभावात्, काम्यानामपि संयोगप्र- 
थक्लन्यायेन विनियोग इति पक्षेऽपि फलभिसंधिरहितवेन तेषां निदयतुल्यत्रात् । नहि काम्यनिदयामिदोत्रयोः खतः 
कश्चिद्ठिश्चेषोऽसि । फल्मभिसंधितदभावाभ्यामेव तु काम्यल्निदयलनव्यपदेसः । इदंच पक्षद्रयसुक्तं वातिके-विदानुवचना- 
दीनामेकातम्यज्ञानजन्मने । तमेतमिति वाक्येन निलयानां वक्ष्यते विभिः ॥ यद्वा विविदिषाथलं काम्यानामपि कर्मणाम् । 

५ भष्योर्कर्षदीपिका । 

इ्यत्र द्यारसोक्तलच्ेति दिक् ॥ ३९ ॥ काम्यादस मदै लक्षण्यमिदयाशयेनाह-नेष्टैति । इद निष्कामकर्मणि समाधियोमे 
च मोक्षम अभिक्मख प्रारम्भस्य नाशो नास्ति # छष्यदेरिव भरयवायःपापोत्पत्तिरपि चिकित्सावन्न नियते । अस धर्मस 

६ भीधरीव्याख्था । 
तुतः कर्मयोगेन कर्मबन्धप्रहरणं तत्राद~-नेहेति । इद निष्कामक्मैयोगेऽभिक्रमस्य प्रारम्भस्य नादरो निष्फलत्वं नास्ति, प्रयव्रायश्च 

७ अभिनचगुप्ावार्यव्याख्या । 
त्वात् । अतः स्वयमात्मा क्म॑भिवौसनार्मकैरात्मानं बभ्रासि ॥३९॥ इहास्या बुद्धौ अतिक्रमेणापराधेन श्रमादेन नाको न भवति प्रमादस्य भा- 
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चयवसायात्मिका बुद्धिरेकेद कुरुनन्दन । 
चहु शास्वा ह्यनन्ताश्च वुद्धयोऽत्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥ 

१ श्रीमस्छांफरमाप्यम् । 

प्रारम्भस्य नानेकान्तिकफकत्वमिव्यर्थः । किंच नापि चिकित्सावस्प्रलयवायो विद्यते किंतु भवति 
खस्पमव्यस्य योगधर्मस्याचुषठिते त्रायते रश्चति महतः संसारभयाज्न्ममरणादिलक्षणात् ॥ ४० ॥ 
येयं सस्पि वुदधिरूका योगे च वक्ष्यमाणलक्षणा सा । व्यवसायेति । व्यवसायात्मिका निश्चयस्वभा- 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । वि 

फरमनियतं युण्यते श्ाद्लविरोधादिय्थः । यततृक्तमनेकानर्थकलुषितत्वेन दुोपवदुष्ठानमिति तम्राद--किंेति । 
इतोऽपि कमीनुष्टानमादक्यकमिनि प्रतिज्ञाय हेत्वन्तरमेव स्फुटयति-- नापीति । विकिस्सायां हि क्रियमाणायां 
व्याध्यतिरेको वा मरणं वा प्रलयवायोऽपि संभाव्यते कर्मपरिपाकसय दुर्विवेकत्वान्न तथा कमौनुष्ठाने दोषोऽसि विदि- 
तत्वादिस्य्थः । संप्रति कमौनुष्ठानस्य फर प्रच्छति-र्कित्विति । उत्तरां व्याकुर्वन्विवक्षितं पङ कथयति--सखटप- 
मपीति । सम्यम्कानोत्पादनद्वपरेण रक्षणं विवक्षितं (सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायज्निमिषमच्युतम् । यतिस्तपस्ली भवति 
पद्धिपाचनपावनः ॥› इति स्थ्रतेरिल्यथः ॥४०॥ ननु बुदधिद्धयातिरिक्तानि बुख्यन्तराण्यपि काणादादिक्ञाखप्रसिद्धानि वि्य- 

न्ते । तथाच कथं जुद्धिद्टयमेव भगवतोपदिष्टमिति तत्राह--ये यमिति । सैवेका धमाणभूता इुद्धिरियाह--व्यवसा- 
३ जीरखकण्टव्यार्या ( चतुर्धरी ) । 

तमेतमिति वाक्येन संयोगख परथक्त्यतः ॥ इति । अस्िन्पक्षे कान्यानामपि तुस्यफरूत्वात् नित्यवयथारक्तयुप- 
बन्धो मविष्यतीति न सर्वङ्गानुपसंहारननितः प्रत्यवायो विधते । खत्पमपि अख योगधर्मखायुष्टितं अनुपमुक्त- 
चीजकल्पम् (जन्मजन्मान्तगभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः । तेनेवाभ्यासयोगेन तज्ेवाभ्यसते पुनः ॥° इति स्मृतेरत्त- 
रोन्तरसंस्कागधानद्ाग खसजातीयन्द्ध्मिभित्तं सत्कामादिदोपक्षपणद्वारा महतो भयात्संसाराच्रायते । तसखत्सां- 
स्यानधिकारिणा कर्मयोग एवानु्टेय दति मावः ॥ ४० ॥ नन्धेवै सां ख्ययोगयोर्महाभयान्राणहेतुत्व तुये वेत्को- 
<नयोर्धिशेष इत्याशङ्य सांस्यानां पातराद्भुा नासि योगिनां तु याबद्विदेहकंवस्यं पात दास्तीव्याह--व्यवसा- 
यात्मिकरेति । व्यवसायसखनिश्चयस्तदास्मिका तदाकाया बुद्धिरन्तःकरणवरत्तिः (अहं व्रह्मासिः इति वाक्य्- 

% मधुसृदनीव्यास्या । 

तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य पृथक्षलतः ॥* दति । तथाच फलाभिसंभिना क्रियमाण एव कर्मणि सवाङ्गोपसंहारनिय- 
मत्तद्धिक्षने श॒द्यथ कर्मणि प्रतिनिभ्यादिना समाप्तिसंमवाननप्रवैयुण्यनिमित्तः प्रखवायोऽस्तीयर्थः । तथास्य छच्यथंख 
धर्मस्य ^तमेनम्" इ्यादिवाक्यपिहितस्य मध्ये खल्पमपि संययेतिकवन्यतया वा यथाशक्तिभगवदाराधनार्थं कंचिदप्यनु- 

षितं सन्महतः समसारभयत्रायते भगवटप्रसादसंपादनेनाचुष्तारं रक्षति । सर्वैपापप्रसक्तोऽपि भ्यायज्निरमिषमच्युतम् + 

भूयस्तपस्वी भवति पद्धिपावनपावनः ॥` दलादिस्ते- । ^तमेनम्ः इति वाक्ये समुचयविधायकाभावाच अश्युद्धितारत- 

म्यद्ेवाचुष्ठानतारतम्योपपततयुक्तयुक्तं "कमेबन्धं अद्यससि" इति ॥ ४० ॥ एतदुपएपादनाय तमेतमितिवाक्यविहितानामेकार्थल- 

माह--े कुषनन्दन, शद भ्रेयोमर्भे 'तमेत्तम्? दतिवाक्ये वा व्यवसायात्मिक्रा आत्मतत्त्वनिश्चयात्मिका बुद्धिरेकैव चतुणोमाश्न- 

माणां साध्या विवक्षिता, वेदालुव्रचनेनः इदयादौ तृतीयाविभक्त्या प्रेकं निरपेश्चसाधनलवोधनात् । भिन्नार्थे हि ससुचयः 

स्यन् । एकरार्थवेऽपि दर्ईापूणंमासाभ्यामितिवदन्द्समासेन “यदसये च प्रजापतये च॑ इतिवचरशब्देन वा" न तथात्र किचितममाणम- 

सीष्यथः । सांसूयविषया योगविषया च वुद्धिरेकफर्लदेका व्यवसायात्मिका सर्वैविपरीतबुद्धीनां बाधिका निर्दोषवेद्- 
ष माष्योत्कपैदीपिका । 

खल्पमप्यनुषटितं महतो भयाजन्ममरणादिलक्षणसेसारमग्रद्र्षति ॥ ४० ॥ इह मोक्षमर्गे व्यवसायात्मिका निश्वयासमिकोपायोपेयदु- 

द्विरेव्छ सम्यकघममाणजनितलादितरविपरीतबुद्धिशसामेदसख वाधिका । ये व्यवसायात्मिका परमेश्वरभक्तयैव तरिप्यामीति निश्व- 

यात्मिकेति वर्णयन्ति तद्द्धः खरूपं निरूपितं अरमाणजनितलादितिवदद्धिभौ"यहृद्धिः सा इत्युक्तमिति न विरोधः । अब्यवसायिनां 
& श्रीधरीव्याख्या । 

न वियते ईरोदेशेगव विध्वेयुण्याधसंभवाव् । किंच अस्य धर्मस्य खत्पमप्युपक्रममाच्रममि इतं महतो भयात्संसारात्रायते रक्षति 

नतु काम्यकसैवत्किविदद्तयुण्यादिना तैष्फल्यमस्लयर्थः ॥ ४० ॥ कुत श्त्यपेक्षायामुभयोनैपम्यमाइ--व्यवसायेति । शदेश्राराधन- 
७ अभिनवयुप्तावायव्याख्या \ 

वात् ! कथाष परिमितेन भीखण्डकमोम स्वालायमानोऽपि तैककटाष्ः सयः शीतो मवति एवमनयापि स्वल्पया योगबुख्या महा मर्य ससार 

विनश्यसि ५ ४० ॥ ननेया उुद्धिरपृानीयते । कविर्वह व्यवसायास्मिकेति । व्यवसायार्मिका स्वैसयैकेव धीः, निथेतव्यवश्चाल्चु बहुसवं गच्छति 
ष्वनन्यनत ५५०४ नवा जयस्व न ~~~ 

१ श्रीधरी, 



१०० आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरमाप्ययुता-श्ीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः २ 

१ भीमष्छांकरभाष्यम् । . .. 

वेकेव बद्धिरितरस्विपरीतवुद्धिशाखासेस्य बाधिका सम्यक् प्रमाणजनितत्वादिह रेयोमा्गे हे 
कुख्नन्द्न, याः पुनरितरा बुद्धयो यासां राखामेदप्रचारवश्ादनन्तोऽपासोऽचुपर्तः संसारोऽपि 
नित्यप्रततो विस्तीणौ भवति परमाणजनितविवेकलुद्धिनिमित्तवराचचचोपरताखनन्तभेद बुद्धिषु संसासोऽ- 
प्युपरमते । ता बुद्धयो बहुशाखा बह्ययः चाखा यासां ता बहुशाखा बहुमेदा इयेतत् प्रतिशाखामे- 
देन ह्यनन्ताश्च बुद्धयः केषामव्यवसायिनां प्रमाणजनितविवेकवुद्धिरहितानासिद्यश्रः ॥ ४९१ ॥ येषां 

# 0 0 0 0 0 ती कि पिथ, पत पिनो 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

यात्मिकेति । बुद्यन्तराण्यव्िवेकमूरान्यप्रमाणानीयाह--बहुशाला दीति । व्यवसाथास्मिकाया बुद्धेः भयो. 
मार्गे प्रदृत्ताया विषक्षितं फरुमाह--दइतरेति । प्रङ्ृतबुद्धिद्यापेक्षयेतरा शिपरीताश्चप्रमाणजनिताः स्वकपोल- 
कल्पिता या बुद्धयस्तसां शाखासेदो यः संसारहेतस्तस्य आधिकेति यावत् । तत्न हेतुः-सम्यभिति । निर्दोपवेद- 
वाक्यससुत्थष्वादुक्छसुपायोपेयभूतं उुद्धिदयं साक्षात्पारम्प्याभ्यां संसारहेतुबाधकमिलय्थः । उत्तरा व्याच्े--याः पुन- 
रिति । ् रङृतबुदधिद्वयापेक्षयार्थान्तरत्वमितरत्वम् । तासामन्थहेतुव्वं दर्दयति- यासामिति । अप्रामाणिकबुद्धीनां 
प्रसक्तानुप्रसक्तया जायमानानामतीव इुद्धिपरिणाम विशेषाः शाखसेदास्तिषां प्रचारः प्रव््तिस्तद्रशादियेतत् , अनन्तस्वं 
सभ्यम्क्ञानमन्तरेण निढृत्तिनिरहितत्वम्, अपरत्वं कार्यस्यैव सततो नस्तुशूतकारण बिरहितत्वम् । अनुपरतं स्फोर- 
यति- नित्येति । कथं तर्हिं तशचष््या पुरुषाधेपरिसमािम्त्राह--प्रमाणेति । अन्वयव्यतिरेकाख्येनानुमाने नाग- 
मेन च पदार्थपरिशोधनपरिनिष्पन्ञ विवेकात्मिका या इुद्धिस्तां निमित्तीकृत्य समुस्पश्नसम्यग्बोधानुरो धासन 
विपरीतब्ुद्धयो ब्यावतन्ते, ताख्वसंख्यातासु व्यावृत्तासु सतीषु निरारस्बनतया संसारोऽपि स्थातुमशक्तुवन्नपरतो भवनी- 
व््थः । याः पुनरिव्युपक्र(न्तास्तच्व्ञानापनोद्याः संसारास्पदीभूना विपरीतवुद्धीरनुकामति-ता बुद्धय इति । 
इद्धीनां इश्षसेव ङतो बहुशाखत्वं तत्राह--बहुभेदा इयतदिति । प्कैकां उदधि भरति शाप्लामेदरोऽवान्तरविरोष- 
सेन ुद्धीनामसंख्यत्वे भ्रख्यातमिव्ाह--प्रतिशाखेति । उुदधीनामानन्यप्रसिद्धिभरच्ोतना्थो हिक्षब्दः । सभ्यण्तान- 
वतां यथोक्तबुद्धिमेदभाकत्वमप्रसिद्धभिव्यादाङ् भल्यह-केष्रामित्यादिना ॥ ४१ ॥ यदि सां्ययोगद्यैक्ेव 

३ नीरुकण्डन्यार्या ( चतुर्ध॑यी ) । 

जन्या जद्याकारान्तःकरणच्रक्तित्रह्यविद्याभिधाना समसदृत्यन्तरवाधेन सम्यगभ्युदिता एका एकेव । सक्रषटिभातो 
ष ब्रह्मलोकः" इति शरुतेः । ब्रहैव रोको ब्रह्मलोक इह ब्रहैव । नहि सङ्ज्जाते व्रहमणि ज्ञातव्यं कर्तथ्यं वा 
किंचिदवशिष्यते कृतकृतयत्वाट्रहमविदोऽतोऽख पातशङ्का नासि । अन्यवसायिनामज्ानिना तु वुद्धयोऽनन्ताः 
ताश्च प्रत्यकं बहुशाखा इति इदमेव मम शरेय इति निश्वयख दु्मत्वात्दाचिदप्रयखापि प्रयोवुद्धौ सत्या पान- 

४ भधुसृदनीव्याख्या । 
वक्यससुत्थलादितरास्लन्यवसायिनां बुद्धयो बाध्या इदयर्थं इति भाष्यद्रनः । अन्ये तु परमेधराराधनेभैव संसारं तरिग्रामीनि 
निश्चयात्मिका एकनिष्ठैव बुद्धिरिह कर्मयोगे भवतीलयथमाहु । सर्वेधापि तु ज्ञानक्रण्डानुसारेण (खल्पमण्यग्य धर्मस्य चायते 
महतो भात्” इत्युपपन्नम्, कर्मक्षाण्डे युनर्बहुशाखा अनेकमेदाः कामानामनेकमेदलात्, अनन्ताश्च कर्मफटगुण्फन्यादि- 
कारोपशाखामेदात्, बुद्धयो भवन्यन्यवसायिनाम् । तत्फलकामानां बुद्धीनामानन्यप्रसिद्धियोतनार्थो हिरब्दः । अनः काम्यकमोपेक्षया महदैरक्षण्यं डुब्यथैकमैणमियभिभआयः ॥ ४१ ॥ अन्यवक्षायिनामपि व्यत्रनायान्मिका बुद्धिः 

५ ओष्योत्कर्षदीपिका। 
म्रमाणजनितविवेकबुद्धिरदहितानां कामिनां बुद्धयो बहुशाखा" बरहयोऽनुपरतसंसारप्रदाः शाखा यामां ता. प्रति्यावभेदेन श्नन्ताश्च कामनानामानन्त्यात् । यत्तु नन्वेवं सांस्ययोगयोमेदाभयन्राणहेतुलं तुल्यं चेत्फोऽनयो्धियेष ददयारङ्खय मां ख्याना पानश्ष्ा 
नासि योगिनां तु यावद्विदेदकैवल्यं पातशङ्कासतीव्याह व्यवसायात्मिकेति तचिन्यम् । योगस्तवनपरसय ग्रन्धस्य तभ्िन्दापरयनो- 
त्थापनस्यादुचरितलात् › कामात्मान इद्यादिना सकामस्य । निन्दाभरतीतेः स्पष्टलाच । तव तू्तमवंयो द्वस्य व्यत्ररायानिमिव 
इुदधियुक्तेति सूचयन्नाह--ङरनन्दनेति ॥ ४१! अन्यवसायिनां तु व्यवसायात्मिका बुद्धिन मवति प्रतिवन्धबाहुल्यादिघ्यादाये- 

& भरीधरीव्याख्या । 
रक्षणे कर्मयोगे न्यवसायासििका परमेश्वरमक्तयैव धवं तरिष्यामीति निश्वयात्मिका एमेवैकनिषटेव बुद्धिर्भवति ! अव्यवसायिनां तु वर्य 
खानां कामिनां कामानामानन्त्मादनन्ताः, तत्रापि कमैुणफलादिमेदादरुशाखाश्च बुद्धयो भवन्ति ¦ ईवराराधनथं हि निलयभैमिचिरथः कमे किचिदद्वैयुण्येनापि न नदयति । यथा राकतुयात्तथा छयादिति हि तद्विधीयते । न च वैशुण्यम् । दैश्वरोद्ेनेव वेगुण्योपरमान । 
नठु तथा काम्धं कर्म (अभिहोतरं जुडयात्लर्गकामः ° "दतेन्द्ियकामो जु्धयाद् ~ --- वालन नवमो हाद इत भतो मह्यमिति मावः ॥८१॥ नड् कािनोऽप अतो महदेपम्यमिति भावः ॥५१॥ ननु कामिनोऽपि 

१नीक्कण्ड, = ` ̀~ 



नीर्कण्टी-मधुसननी-भाप्योक्करपंदीपिका-ध्ीघरी-अमिनवगुपतभ्यास्यायुता । १०१ 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रचदन्यविपशितः। 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वाढिन; ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः खगपरा जन्मकमंफटपदाम् । 
क्रियाविरोपवह्लां मोगेभ्वयगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाग्यम् । 

व्यवसायात्मिका बुदधिनास्ति ते! यामिति। यासिमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां युष्पितवृश्च इव शोभमानां श्रय 
माणस्मणीयां वाचं वाक्यलक्षणं प्रवदन्ति! के अविपश्चितोऽव्पसेधसः। अविवेकिन इदयर्भः। वेदवा- 
दरता इति । वेदवादरता बहर्थवादफङसाचनप्रकाश्केषु वेदवाक्येषु रताः हे पार्थ, नान्यत्खभप्राश्या- 
दिफरसाघनेभ्यः कर्सभ्यो ऽस्तीत्यचवादिनो वदनशीच्छाः ॥ ४२ ॥ ते च कामास्मान इति । कामात्मानः 

२ आनेन्द्गिरिव्यारन्या । 

ग्रमागभूता इुद्धिम्तर्हिं सैव सर्वेपां चित्ति किमिति स्थिरा न भवति तच्राह~--येषायिति \ ते यामिमां पुष्पितां वाचं 
भवद्रन्ति तयापहतचेतसां कामिनाम् । कामवशाज्निश्वयात्मिका बुद्धिनं प्रायः स्थिरा मवनीदयाह--ते। यामिति । इमा- 
मित्यध्ययनचिध्युपात्तस्येन प्रमिद्धत्वं कर्मकाण्डरूपाया वाचो विवक्ष्यते । वक्ष्यमाणत्वं क्रियाचिरोपबहुखमिलयादौ 
द्वयम् । किश्को हि पुष्पशाङमी दोभमानोऽचुभूयते न पुर्परभोग्यफकूभागी रूक्ष्यते तथेयमपि कर्मकाण्डात्मिका 
श्रुयमाणदश्चाय्रां रमणीया वागुपरुभ्यते साध्यसाधनसंबन्धप्रतिभानान्न स्वेषा निरतिशयफरुभागिनी भवति कमीनु- 
एटानफल्लश्यानित्यष्वादिति मल्वाह--पुष्पितामिति । वाक्यत्वेन रक्ष्यतेऽथैवप्वप्रतिभानाद्वस्तुतस्तु न वाक्यम. 
मासस्वादिद्याह--षाक्यलश्चणासिति । मरचक्वृणां वेदवाक्यतात्पयैपरिक्तनाभावं सुचयति--अविपश्चित इति । 
वेद्रवाद्रा वेदवाक्यानि तानि च बहूनामर्थवाद्रानां फलानां साधनानां च तरिधिरोपाणां प्रकाश्षकानि तेपु रतिरासक्ति- 
स्तश्चि्टत्वं तद्स्बमपि तेषां विरोपणमिलयाद-वेदवादेति 1 कर्मकाण्डनिषप्वं फर कथयति--नान्यदिति । ईश्वरो 
चा मोक्षो घा नाम्तीदेवं वदन्तो नाम्निकाः सन्तः सम्पग्नानवन्नो न भवन्नीलय्थैः ॥ ४२ ॥ भ्रङ्तान्प्रवक्दूनचिवेकिनो 
व्यवसायास्मकबुद्धिभाक्त्वासंभवसिख्थ चिधान्तरेण धिदिनषटि-ते चेतति । तेषां संसारपरिवमनपरिदशनार्थं 

३ नीलफण्टव्यारन्या ( चतुर्धयी ) । 

गद्रास्तीति महास्तयोघरदष इति मावः ॥ ४१ ॥ उत्तराधमेव पिवृणोति--यामिमामित्यादिना । यां पुषितां 
पुषितदरुमवदररतो ग्मणीययां वाचम् "शक्ष्ये ह ये चातुमीशययाजिनः सुश्रत भवतिः, 'अपाम सोमममृता अभूम 
इत्येवरूपां प्रचदन्ति । अयिपधिनः अव्यवमायिनो मृाः । चतो वेदवादरताः वेदन्तर्गतेषु अर्थवदेषु ध्वख 
पर्णमयी जुहभवति स न पाप शयोक श्रणोतिः एदयवमादिपु सता; वद्धश्रद्धाः अतएव कर्मणोऽन्यत्. आत्मज्तानं 

% मभुमृद्रनी व्यारम्या । 

कमो न भवति प्रमाणम्य तुत्यलदि्याशद्य प्रतिचन्ध्रकमष्दरावान्न भवतीह चरिभिः--यामिमां वाचं प्रवदन्ति तया 

वाचापटतचनसामपिमशिनां व्यवसायानिमिक्ा बुद्धिनं भवतीव्यन्वय. । इमामध्ययनयविध्युपात्तचेन प्रसिद्धां पुष्पिता पुभ्पि- 
तपसाशनदापानरमणीया = माध्यसाध्रनसेवन्धप्रतिनानानिरतिशयफलाभावाय । कनो निरतिणयपर्लाभावम्तनत्राह-- 
जन्मकमफालमदा जन्म चापूृ्ैदारीरेन्दरियादिसवन्धरक्षर्ण, तदधीनं च कमे तत्तदर्णाश्रमामिमाननिमित्तं, तदधीनं च फर 

५ भाग्योत्कथदीपिक्चा 1 
नाद--यारिति विनि. । याभिमा वद्यमाणां पुसितां फत्रप्दपुपपितत्र्तवनच्छोनमानां श्रवणमात्ररमणीया "अपाम सोमममना 
अभम दत्यादिरूपा वानं परवद, अपिर्पािणो बुद्धिरहिना चदम्य वाठडर्थवदि अक्षय्यं ह वै चातुमीस्यय्ाजिनः मुन मवति 

द्यव॑स्पे रला. प्रीविमन्ताऽनणव नान्यन्मोक्षादिकं स्वरगादन्यद्न्सीनिं वादिनः । लगा तु मम मनमवाभ्युपेयमिति सूचयन्नाद-- 
हे पार्थि ॥ ५२ ॥ यन. कम आन्मान्तल्करणं यपाम् अनण्व खम परः पपाथ यपा त कर्मणः फर जन्मेव कर्मफ 
प्रददातीति तथा नां, वद्वाना कमणि अदन, क्मेणा जन्मन्रभ. नतु चैद्रवाचः खननं जन्माद्विरदानृचमन्नीद्यभिप्रघ्याचाय जन्म 

६ श्रीधसीच्यास्या । 

कष्टन्कामान्विष्यय व्यवमायामकामने बुद्धि णि न नुर्वृन्ति तत्रा--याभिति। पुपना विषनरतावरदापानरमणीयां प्रकृ परमाधफन- 

पमेव चदस्ति वाप खगादिष्ठशरुति म नेषा तया वाचाप्रहतचेनना स्यवनायात्मिका नुष्डिवं वियन् इति नुनीयेनान्वय. । फिमिति 

तथा बेदन्ति । यताऽविपश्ितो मह्यः 1 नत्र दतु: । वदैये वादा अवेनद्राः (भक्षय्यंद् व चातुमाखयाभिनः सुत मवति, (भपाम 

सोममद्ता अभूम इल्यायाद्तेपयेव रताः पाताः । सत्तणव अत्त, परमन्यदरीश्रतसय प्राप्य नास्तीति वचनश्ीन्मः ॥ ४२॥ भत्तण्व-~- 

कामात्मान हति । कषमासानः कामाङ्कर्खछविन्ताः । सतः स्वय एव परः पुरुषार्थो वेरा तै । जन्म चतेश्रं कर्माणि च तसफरनि चं 



१० आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-शीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्कगवद्रीता । [ अध्यायः २ 

मोगेश्व्यपसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । _ 
व्यवसायात्मिका बद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४॥ 

१ ओमच्छाकरभाष्यम् । 

कामखभावाः । कामपरा इत्यर्थः । स्वर्मपसः खः परः पुरपार्थो येषा ते खगैपयः सगप्रधाना जन्म- 
कर्सफरषवां कर्मणः फें कर्म॑फठं जन्मेव कर्मफलं जन्मकर्मफलं तत्परददरातीति जन्मकर्म फलप्रदा तां 
वाचं भरवदन्तील्यजुषज्यते । क्रियाविशेषबहृां क्रियाणां विशेषाः क्ियाविशेषास्ते वषा यस्यां वाचि 
तां, खर्गपश्ुपु्ाय्था यया वाचा बाडुल्येन प्रकादयन्ते, मोगेश्वयेगति प्रति भोगश्चेश्वयं च भोगश्वर्यं 
तयोगौतिः भासिभोगेश्व्थगतित्तां प्रति साधनभूता ये क्रिथाविरेपास्तद्रहुखां तां वाचं भवदम्तो सुहा 
संसारे परिवर्तन्त ददयभिप्रायः ॥ ४२ ॥ भोगेति। तेषां च भोगेभ्व्यप्रसक्तानां मोगः कवैव्यतेभ्वर्य चेति 

0 वि + ^) +) पतिम जि नि भे क कति अनि कि कि क 

२ आनन्द्ुगिरिव्याख्या । 
भरस्तुतां वाचमेव विधिन्ि-जन्मेति । ननु पुंसां कामस माचत्वमयुक्तं चेननस्येच्छावतम्तदारमत्वालुपपत्तेरिति 
तच्राह---कामपरा इति । तत्पर्वं तत्तत्फार्थिस्वेन तत्तदुपायेषु कर्मस्वेव ग्रदृत्ततया कर्म॑संन्यासपू्षकाज्छ्ानाद्रहि- 
यखस्वस् । नलु कर्मनिष्टानामपि परमदुरषाथोपेक्षया मोक्षोपाये ज्ञाने भवत्याभिञुख्यमिति नेय्ट---खर्मेति । 
तत्परत्वं तस्मिन्नेवासक्ततया तदतिरिक्तयुरूपा्थराहिल्यनिश्चयवस्वम् । उच्चावचमध्यमदेहप्रभेदम्रहणं जन्मवाचो यथोन- 
फरप्रदत्वमभ्रामाणिकमितयाशङ्खयानुषठानद्वारा तदुपपरत्तिरिलयाह--क्रिथेति । कियाणामनुष्टानानां यागदानादीनां 
विशेषा देशकाराधिकारिप्रयुक्ताः सक्षाहानेकाहलक्षणास्ते स्वस्यां वाचि प्राचुर्येण प्रतिभान्तीलय्थंः । कथं यथोनायां 
वाचि क्रियाविरोषाणां बाडुल्येनावस्थानमिव्यादङ्खय भकारयसवेनेयेतद्विशदयति--खर्गेति । तथापि तेपां मोक्षोपाय. 
त्वोपपत्तेरचिषटानां मोक्षामिसुख्यं भविष्यति, नेल्याह-भोगेति । यथोक्ता चाचममिवदतां पर्यवसानं दषयति-~ 
तद्वहखासिति ॥ ४३ ॥ ननु कमेकाण्डनिष्ठानां कर्मानुष्ठायिनासपि बुद्धिश्चद्धिदवारेणान्तःकरणे साभ्यसाधनभूतबुद्धि- 
यसञुदायसं भवादतो मोक्षो भविष्यति, नेव्याह-तेषां चेति । तदास्मभूवानां तयोरेव भोगेश्श्रयोरसमकन- 

६ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) 
तत्ढं मोक्षश्च नास्तीति वादिनो वदनद्रीराः ॥ ४२ ॥ तथा भोगश्च देशय च तयोर्गतिः प्राप्तिलां ग्रति तदर्थ 
मित्यथः । कामात्मानः कामग्रसचित्ताः । अतएव खगैपराः । कीदशी भोगीशरयगतिम् 1 जन्मकर्मफलप्रदाम् । 
प्रा्मोगेश्वयो हि पुरुषसद्वासनावातितः पुनभोगिशर्यम्ासये जन्म कमते तदथै काणि च कुरुते फट च ततो 
भोगादिके प्राभोतीति चक्रमनिशमावर्तते । तेन निष्ठातश्युतो भवतीत्यर्थः । किंच क्रियाविशेषेण बहुं यथायथा वित्तव्ययायासाचाचिक्यै तथातथा मोगेश्रयपरतेरप्यायिक्यमितयर्थः । एतेनातयन्तायाससाध्यप्वपि कर्मसु फलो 
भात्सजन्त इत्युक्तम् । माष्ये भोगेशर्थगतिं प्रति साधनभूताः ये क्रियाविरोषा अश्निहोतराद्यः तद्र जन्म- सूपं॑यत् कर्मकं तत्मदां च घाचमेवेति व्यास्यातम् ॥ ४३ ॥ भोगेति । तया पुष्पितया वाचा अपदतचेतमां 

४ मभुसूदनीष्याख्या । 
पु्रपड्चखगादिकक्षणं विनश्वरं, तानि भकषैण चठीयच्नवदविच्छेदेन ददातीति तथा ताम् । उुतएवमन लाह--भोशश्व- येगतिं भति क्रियाविशेषबहुलो अमृतपानोर्वजञीविहारपारिजातपरिमलादिनिवन्धनो यो भोगन्तत्करारणं च गरम देवा. मि तयोगेतिं प्राति प्रति साधनभूता थे करियाविरोषा अमिदोत्रदशीपूणेमासज्योतिषटेमादयदौर्बहुसं विस्तृनाम् ! अतिबाहुल्येन भोगेश्वयेसाधनक्रियाकलापप्रतिपादिकामिति यावत्. । कर्मकाण्डस्य हि ज्ञानकाण्डापेश्षया सर्व्रातिविस्नतलं 
भरसिद्धम् । एतादीं कर्म॑काण्डलक्षणां वाचं मरवदन्ति रं परमार्थखर्गादिफरमभ्युपगच्छन्ति । के । येडविपश्ितो 

: जतए वेदवाद्रताः वेदे ये सन्ति वादा अर्थवादाः “अकषय द वै चातुमौखयाजिनः 
कर्म च तत्फरं च प्रददातीति न ग पिक | योगसि प्रा ता व मदन्तीः १ सि 0 मोगशवश्वयै च तयीगति प्रां भरति क्रियाणां विशेषा बहुका यस्यां भ्वेदन्ती ॥ -नानपिरतितन यस्तया वाचापहूतमच्छादितं चेतो येपां येयो घरीभ्यारूया । 

। ०अ९ म अनवयवेन नाम् । तया पुष्पितया बाचापरहततमाङृषटे चेतो येषां तेषां 
४ ४ भ" तथाच्च याभिमाभिति ॥ ४२ #~कामात्मान इत्ति ॥ ४३ ॥-मोगे-्येति । ये कामाभिलापिणन्ते ¡ बाद ६ पुष्पितां स्व्ैफरेन व्यातं वदन्ति ! अततदव अन्मनः के फरभिच्डन्ति ते जविपश्चितः! ते तयैव स्वयं मि पिको 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्पदी पिका-्रीधरी-अमिनवगुपतव्यास्यायुता । १०३ 

चेशुण्यविषया वेदा निचखेगुण्यो भवाञ्यैन । 
निद्धन्द्रो निलवयसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ।॥ ४९५ 1 

॥ २ श्रीमच्छांकरमाष्यम् । 

भोगेश्व्ययोरेव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया करियाविशेषवहुरया वाचापडतचेतसामाच्छादितबिते- 
कभ्रज्ञानां व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा या वुद्धिः समाधौ समाधीयतेऽसिन्पुरुषोपमोगाय सर्वै- 
भिति समाधिरन्तमकरणं बुद्धिस्तस्ििन्समाधो न विधीयते न भवतीव्यर्थः॥ ४४॥ य एवं विवेकबुद्धि- 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 
व्यस्वेनारोपितयोरभिनिषिष्टे चेतसि तादास्म्याध्यासवतां बहि्युखानामिद्य्थैः । तथापि शशाखानुश्तारिण्या विवैकमज्ञया 
व्यवसायारिमिका बुद्धि सेषासुदेष्यतीदाशद्वाह-तयेति 1 नुं समाधिः संप्रक्तातासंप्रहातमेदेन द्विधोच्यते, तत्र 
इद्धिद्धयनिधिरभ्रसक्तैः सन्कथं निषिध्यते तत्राह-समाधघीयतं इति ॥ ४४ ॥ भविवेकिनामपि वेदास्यासवतां 
चिवेकबुद्धिरदेष्यतीतयाचङ्याह--य पवि ति । तर्हिं वेदा्थेतया कामास्मता मरगस्तेयदङ्याद-निखेगुण्य इति । 

2 नीलकण्टव्याख्या ( चठु्धरी ) । 

पुसां बुद्धिः समाधो समाध्यनुष्ठानकाङे व्यवसायात्मिका व्यवसायो ज्ञानं तदात्मिको शुद्धचिन्माजाकारा न विषी- 
यते न भवति । कर्मकर्तरि टकारः । विरक्त दहि बुद्धिः समाधौ चिन्मात्राकारा भवति नतु मोगा्यासक्तसेति 
स्पष्टमेव । भष्येतु समाधौ अन्तःकरणे व्यवसायार्मिका बुद्धिम भवतीति व्याख्यातम् । यद्वा समाध्यनुष्टानार्थ- 
मेव निश्चयात्मिका तेषां बुद्धिम भवतीति व्याख्येयम् ॥ ४४ ॥ कख तर्हिं समाधौ बुद्धिर्भवतीत्यत आह-- 
ञगुण्येति । जेगुण्यं गुणत्रयकार्थमूष्वमध्याधोगतिरूपं संसरणं तदेव प्रकाद्यत्वेन विषयो येषां ताद्शाः कर्म- 

४ भघुसूदनीव्याख्या । 

सुकृतं भवति' इवयेवमादयसतेष्वेव रता बेदार्थसदयदनैवमेवेतदिति मिध्याविश्वासेन संवु्यः । हे पाथ, अतएव नान्यद्- 
स्तीतिवादिनः कर्मकराण्डापेक्षया नास्यन्यज्ज्ञानकाण्डं, सर्यैस्यापि वेदस्य कार्य॑परात्, क्मफखपेक्षया च नस्सन्यन्निरतिशर्ं 
श्ञानफलमिति वदनक्षीखाः । महता प्रबन्धेन ज्ञानकाण्डविरद्धार्थभापिण इयर्थः । कुतो मेोक्द्रेषिणस्ते । यतः कामात्मानः 

काम्यमानविषयदाताकुकचित्तवेन काममयाः ! एवंसति मोक्षमपि कुतो न कामयन्ते । यत खगेपराः सवग एवोर्वैरया- 
दयुपेततेन पर उक्कृष्टो येषां ते तथा । खर्गातिरि्त. पुरुषार्थो नास्तीति भराम्यन्तो विवेक्वैराग्यासवान्मोक्षकथामपि सोढु- 
मक्षमा इति यावत् । तेषां च पूर्वोक्तमोगैश्वर्ययो. प्रसक्तानां क्षयिलादिदोषादशेमेन निविषन्तःकरणानां तया क्रियाबि- 
शोषबहुलया वाचापहृतमाच्छादितं चेतो विवेकक्नं॑येषां तथाभूतानामर्थवादाः स्तुखयथासतात्पयविषये भ्रमाणान्तरावाः- 
चिते वेदस्य आमाण्यमिति सुप्रतिद्धमपि ज्ञातुमदक्तानां समाधाबन्तःकरणे व्यवसायात्मिका बुद्धिम विधीयते । न भवती. 
स्यर्थः । समाधिविषया व्यवसायात्मिका बुद्धिस्तेषां न भवतीति वा । अधिकरणे विषये वा सप्तम्यासुत्यलात्. । विधीयतं 
इति कर्मकर्तरि लकारः । समाधीयतेऽस्मिन्स्वैमिति व्युतमत्या समाधिरन्तःकरणं वा परमात्मा नेति नाप्रसिद्धो्थै- 

कल्पनम् । अहं ब्रहमल्यवस्थानं समाधिसन्निमित्तं व्यवसायात्मिका बुद्धिर्नेत्पययत इति व्याख्याने तु रूढिरेवाहता । 

अर्यभावः- यथपि काम्यान्यभिद्टोतच्रादीनि शु्यर्थैभ्यो न विशिष्यन्ते तथापि फल्मिसंधिदोषान्नारायदयुद्धि संपादयन्ति । 
भोगानुगुणा तु शुद्धि ज्ञानोपयोगिनी । एतदेव दयितं भेगेशवयैप्रसक्तानामिति पुनरुपात्तम् । फलभिसन्धिमन्तरेण तु 
कृतानि कमणि ज्ञानोपयोभिनीं शुद्धिमादधतीति सिद्धं विपथिदविपश्चितोः फल्वैरक्षण्यम् । विस्तरेण चेतदप्रे प्रतिपादयिष्यते 

॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४1 नलु सकामानां माभूदाश्यदोषाद्यवसायाम्मिका बुद्धिः, निष्काभानां तु व्यवसायात्मक्बुज्या क्म 
५ भाप्योककर्पदीपिका 1 

तेषां व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा या बुद्धिः सा समाधौ समाधीयते पुरषोपभोगाय सर्वमसिन्नन्तःकरणं तस्मिन्न बिधीयते 

स्थिरीभवतीदयभेः । नलु अहं ब्रह्मासीदयवस्थानं समाधिस्तभिमित्तमिति चित्तेकै्यं परमेश्वरेकाम्याभिसुखलं तसिन्वेति व्याख्या- 
नद्वयभावा्यैः कुतो न श्रदरितमितिचेत् , अं ब्रह्मासमीयवस्थानख परमेश्वरेकाभ्याभिसुखलख च व्यवसायास्मिकसांख्ययोगघु" 

द्धाबन्तभीवमभिप्रेति गहाण !॥ ४४ ॥ वेदवादरतानां वेदोकतत्रिशणात्मकसंसार एव फरमिवयारयेनाट-जगुण्येति । बैरध्य 
& आधरीव्यासख्या । 

समाधिः चिनतैकाग्यं परमेश्वैरकाग्यामिसुखलत्नं तसिन्निश्वयात्मिका बुदिने विधीयते । कसकतरिप्रयोगः। नोत्प्त श्त्य्थः। ४४ ॥ नयु च 

यदि खगादिकतं प्रमं फलं न भवति तदि किमिति वेदेस्तत्साधनतया कमणि निधीयन्ते तत्राद-तेगुण्यविषया इति । त्रिय॒णा- 

७ अभिनवगप्ताचायेव्याख्या । 

न्यथसायडुदधुा जपि न समाधियोगयाः॥ तत फठनिशयतवादिति कतया तास् ॥ ४४ ॥ अरप च तशयेति । रेशा 
१ मधुसूदन, म भरीधरी, 



१०५ आनन्दगिरिव्या्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता। [अध्यायः २ 

१ भ्रीमच्छंशरभाष्यम् । 

रहितास्तेपां कामात्मनां थत्फङं तदाद-जेगुण्येति। अेगुण्यविषयाखैगुण्यं संसारो बिषयः प्रकाशयथि- 
तव्यो येषां ते वेदादैशुण्यविपयाः त्वं तु निखेगुण्यो भवाञ्जैन । निष्कामो भवेत्यथैः । निदधैन्दः खख दुः- 
खदेत् खथतिपश्चौ पदार्था इन्द्वश्चब्ववाच्यौ ततो निगेतो निद्धैन्द्धो मव । त्वं नियसर्वस्थः सदा सत्व- 
गुणाधितो भव । तथा निर्योगक्षेमः । अ्पात्तस्योपाद्ानं योगः, उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः । योगक्षमप्रधा- 
नस्य श्रेयसि प्रद़त्तिदृष्करेत्यतो निर्यागक्षमो भव, आत्मवानप्रमत्तश्च भव, पष तवोपदेराः ॥ ४५ ॥ 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

भवेति पद निर्न्द्रादिविरोपणेष्वपि प्रयेकं संबध्यते । श्रयं सचखादीनां गुणनं पुण्यपापव्यामिश्रकर्मैतस्फरुसंबन्ध- 
रक्षणः खमाहारखगुण्यमिवयङ्गीय व्याच््े-संखार इति 1 वेदशब्देनात्र कमैकाण्डमेव गद्यते, तद्भ्यासवतां 
तदथौनुष्ठान्वारा संसारधोव्यान्न निबेकावसरोऽस्तील्थैः । तर्हिं संसारपरिवजैनार्थं लिवेकसिद्धये किं करैव्यमि या- 
दाद्याह-- त्व त्विति । कथं निनखचेगुण्यो भवेति गुणत्रयराहिलयं विधीयते निल्यसरस्थो भवेत्ति वाक्यरोषविरो- 
धादिव्यालङ्याह- निष्काम इति । सप्रतिपश्चत्वं परस्परविरोधिखं, पदाथ शीतोष्णादिलक्षणो । निष्कामस्वे 
दन्द्रा्निमतस्वं श्ीतोप्णादितदिष्णुष्वं हेठुमुक्वा तत्रापि हेस्वपेक्षायां सदा सत्वगुणाभितत्वे हेतुमाह-निव्येति । 
योगक्षेमव्याप्रतचेतसो स्जस्तमोभ्यामसंस्प्ष्टे स्वमात्रे समाधितत्वमशक्यमिव्याश्ङ्यह- तथेति । योगक्चेमयो- 
जीवनहेतुतया पुरूषाधलाधनत्वान्नर्योगक्षेमो भवेति कुतो विधिरिव्यारङ्याह-योगेति । योगक्षेमन्रधानत्वं सर्वस्य 
स्वारसिकमिति ततो निगेमनमशक्थमिलयशङ्ाह--आत्मवानिति 1 अप्रमादो सनसो निषयपारवरयद्युन्यत्वम् । अथं 
यथोक्तोपदेशस सुमुश्ुविषयस्वादजैनख सुञुश्चुत्वभिह विवक्षितमिति नेव्याह-एष इति ॥ ४५ ॥ हश्वरा्पणधिय) 

३ नी टकण्टव्याख्या ( चतुधेरी )। 

काण्डपरा वेदाः । सवं तु निच्ेगुण्यो भव । ऊर््वगतावपि विरक्तो सवेत्यर्थः । वक्ष्यति च तत्तद्रणप्रधानं गतित्रयं 
“ऊध्व गच्छन्ति सत्वस्था” इति ! दिव्येभ्योऽपि विषयेभ्यो विरक्तः संमाधाबधिक्रियत इति भावः । किंलक्षणोऽसौ 
निच्ेगुण्य इत्यत आद-निदन्द इति । सुखदुःखे मानापमानो शयुमित्रे शीतोष्णे इत्यादीनि हन्द्वानि सप्रति- 
पक्षपदार्थरूमाणि तेभ्यो निगतो निद्रः । सर्व समबुद्धिरिव्यर्थः । ननु बाधमानसुष्णादिक कथं रीतादिवत्क्षन्त 
दाक्यमत आह--नित्यसस्वस्थ इति । नित स्वेदा स धेयं स्वगुणो चा तदाधितो भूखा । धीरो हि 
सर्य सों शक्तः, साखिको वा प्रारन्धकर्मोपस्थापितमिद् दुःखमपरिहाय किमु तप्रतयेति जानन् स्वं सोढुं शक्तो- 
त्येव । नन्वत्यन्तदुःसहं श्चुध।दिदुःखं कथं निशैगुण्येन सर्वथा प्रदृत्तदूल्येन सो शक्यमत आह--निर्योगक्चेम 
इति । अप्रापख प्रातिर्योगः । प्रा्षख संरक्षणं क्षेमः । एतद्यमपि प्रारब्धकमीधीनमिति ततोऽपि निगैत इत्यर्थः । 

€ मधुसुदनीत्याख्या । 

कु्वैतां कर्मखाभाव्यात्खगादिफलग्राप्तौ ज्ञानप्रतिबन्धः समान इयारङ्खयाह-- त्रयाणां गुणानां कमं त्रैगुण्यं काममूलः संसारः 
स एव प्रकारयलेन विषयो येषां तादा वेदा. करमैकाण्डात्मका., यो यत्फलकामस्तयेवं तत्फरं बोधयन्तीदयर्थ । नहि 

सर्वेभ्यः कमेभ्यो दशपूरणमासाविति विनियोगेऽपि सछदचुष्ठानात्सर्वेफलप्राप्तिभवति तत्तत्कामनाविरहात्, यत्फलकाम- 
नयानुतिष्ठति तदेव फलं तस्मिन्प्रयोग इति स्थितं योगसिच्यथिकरणे । यसदेवं कामनाविरहै फलविरहः तस्मात्वं निशै- 
गुण्यो निष्कामो भव है अन । एतेन कर्मखामाव्यात्सं सारो निरस्तः ! ननु शी तोष्णादिदन्दरभतीकाराय वच्रायपेक्षणा- 
तुतो निष्कामलमत आह--निद्धनद्र । सर्वत्र भवेति संबध्यते । मात्रास्पशास्लित्यु न्यायेन शीतोष्णादिदन्द्रसदिष्णुमैव । 
असह्यं ठु खं कथं वा सोढव्यमियपेक्षायामाद-- निदयसकत्वस्थः नियमय यत्सत्वं धेयोपरप्यायं तसिसिष्ठतीति तथा । 
रजस्तमोन्यामभिभूतसत्तवो हि शीतोष्णादिपीडया मरिष्यामीति मन्वानो धमाीद्धिमुखो भवति, ल॑तु, रजस्तमसी अभिभूय 
सतत्वमाचारस्बनो भव । नु शीतोष्णादिसहनेऽपि श्ुत्पिपासादितीकारा्थं किंचिदयुपात्तमुपदेययुपात्तं च रक्षणीयमिति 
तदथं यन्नि क्रियमाणे कुत सत्त्वस्थलमिलयत आह- निर्योगक्षेम । अरुन्धकभो योगः, रन्धपरिरक्षणं क्षेमसद्रहितो भव । 
वित्तविक्षेपकारिपरिप्रहरहितो भवेयं. ¦ नचैवं चिन्ता कर्ेव्या कथमेवं सति जीविध्यामीति । यतः सबोन्त्थीमी परमेश्वर 
एवं तव योगक्षेमादि निर्वाहयिष्यतीदयाह-आत्मवान् आत्मा परमात्मा ष्येयेन योगक्षेमादिनिवाँहकलेन च वर्व॑ते यस्य 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

संसारो तिषयः प्रतिपाद्यो येषां कर्मकाण्डपराणां वेदानां तरिं मया कथं भाव्यमिलाकाह्वायामाद-निखैशुण्य इति । निन्नै- 
गुण्यो निष्कामो भव । हे अजुनेति संबोधयन्खनाम सार्थकं कर्तुमर्हसीति ध्वनयति । निखैयुण्यभवने उपायमाह- निधन इति। 
खखदुःखहेत् प्रतिपक्षपदा्थो दर्श ब्दवाच्यौ तस्माद्रहितो भव । तथोपायमाह--निव्ये ति। निं सच्चे स्थितो मव \ तत्राप्युपाय- 
माह-नियोगेति । अदुपात्तखोपादानं योगः, उपत्तिख रक्षणं क्षेमः, ताभ्थां निगेतः रजोगुणरहितो भव । आत्मवानप्रमत्तः । 



॥ 

नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-श्ीधरी-अभिनवगाप्तव्यास्यायुता । १०५ 

यावानथं उदपाने सर्वतःसंष्टतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 

१ भ्रीमच्छांकरभण्यिम् । 
खधर्ममलतिष्ठतः सवैषु वेदोक्तेषु कमु यान्यनन्तानि फलानि तानि नापेश्षयन्ते चेत् किमथ तानी- 
श्वरायेत्ययुष्ठीयन्त इति, उच्यते श्णु--यावानिति । यथा रोके कूपतडागायनेकखिद्चदृपाने परि- 

२ आनन्द्गिरि्याख्या 1 `= 
स्धमौयुष्टानेऽपि फलकाममाभावाद्रैफस्यं योगमागैखेति मन्वानः शड़ते-स्वष्विति । कर्स॑मार्मख फरुवस्वं 
प्रतिजानीते- उच्यत इति । कि तस्फरमिस्यक्ते तद्विषयं शछोकमवतारयति-श्छण्विति । यथोदपाने कूपादौ परि- 
च्छिन्नोद्के क्नोनाचमनादिर्योऽर्थो चावाबुखपधते स तावानपरिच्छिनने सर्वतः संघ्ुतोदके समुदेऽन्तमैवति, परिषच्छिन्नोद- 
कानामपरिच्छिन्नोदकांडारवात् । तथा सर्वेषु वेदोक्तेषु क्मैसु यावानर्थो विषयविरोषोपरक्तः सुखबिदोषो जायते स 
तावाजस्मविदः स्वरूपभूते सुखेऽन्तमवति परिच्छिक्रानन्दानामपरिच्छिन्नानन्दान्तभीवाभ्युपगमाव् /एतसेवानन्द्- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति श्रुतेः । तथा चापरिच्छिन्नात्मानन्दुभ्राकतिपयैवसायिनो योगमा्मस्य नासि 
वैफश्थमिलाह~- यावानिति । उक्तमर्थमक्चरयोजनयः ्रकयति-यथेति । उदकं पीयतेऽस्मिक्गिति व्युत्पत्या दपा. 
दिपरिष्छिनोदकविषयस्वसुदपानशब्दस्य दक्यति--करूपेति । दूपादिगतसाभिधेयसख सयुदेऽन्तभौवासं भवात्कथ- 

३ नीटखकण्ठव्याख्या ( चतुरी >) । 

तत्र हेतुः यत आत्मवाक्ञितचित्तः । सहि सवीखप्यापत्खमाकुटो नित्यतृश्रतया निरुचमश्च भवतीति त्वमप्येता- 
दशो निचखेगुण्यो मवेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ नन्वात्मवत्वै चित्तश्युद्धो सत्यामेव भवति, सा च ॒सकलठ्वेदोक्तकर्मादुष्ठान- 
साध्या, अतो निन्ञेगुण्यत्वं दुर्छममित्याशङ्कबाह--यावानिति । सर्वतःसंशरुतोदके महति उदपाने जलारये 
पुरुषस यावान् अर्थो यावत्स्रानपानादिकं प्रयोजने धटभमावजरनिर्वतय भवति न छत्लजकाशयव्ययनिर्वतयै तावा- 
नेवार्थो विजानतो व्युरपन्नचित्तख त्राह्मणख ब्रह्बुभूषोः सर्वेषु वेदेषु बेदेकदेशोपनिषच्छूवणमात्निर्वैतयौ मवति न 
फृत्छवेदाथीनुष्ठानं खसिद्धर्थमपेक्चते । एकेन जन्मना कृत्लवेदाथीनुष्ठानासंभवात् । रेहिकेन जन्मान्तरीयेण 

४ मधुसदमील्याख्या । 

स आत्मवान् । पर्धकामनापरिदयगेन परमेश्वरमाराधयतो ममं सएव देदयात्राभाव्रमपेक्षिर्तं संपादयिष्यतीति निश्चि निश्चिन्तो 
भवेयर्थ. । आत्मवान्रमत्तो भवेति वा ॥ ४५॥ न चैवं शङ्कनीयं सर्वकामनापरिदयगेन कर्म कुर्वन तैस्तेः कर्मजनितै- 
रानन्दै्वैश्चितः स्यामिति । यस्मात् उदपाने श्चुद्रजखश्षये । जातावेकवचनम् । यावानर्थः यवत््लानपानादिभ्रयोजनं भवति, 
सर्यतःसं्तोदके महति जखाराये तावानर्थो भवयेव । यथाहि पर्वतनिद्नराः सर्वतः वन्तः क्विदुपलयकायामेकत्र 
मिरन्ति तत्र प्रयेकं जायमानमुद्कम्रयोजनं समुदिते इतरां भवति, स्वेषां निर्दीराणामेकतरैव कासरेऽन्तभौवात्, एवं 
सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेयु काम्यकर्मसु यावानर्थो हैरण्यगमोनन्दप्न्तस्तावान्विजानतो ब्रह्मत्वं साक्षात्कृतवतो ब्राह्मणस्य 

५ साष्योक्कषटीपिका । 

तमोयुणाद्विनि्तो भवेदयर्थः ।४५॥ ननु वेदोक्तकर्भफलाकाह्ला नपिक्षिता चेदीश्वरार्थमपि कर्म किमर्थमनु्ैममिदयाशद्च फलकक्ियां 
कर्मानुष्टातुरनेकनथसंभावना, फल्मिसंधिरहितध्यं तस ठ ज्ञानप्रा्या सर्वकमफल्यनां यस्मिन्ब्रह्मुखेऽन्तभोवः तत्मा्निः सम- 
स्तानर्थनिवृत्तिश्च भवतीदयादायेनाश्- यावानिति । यथा लोके उदपाने कूपादयनेकस्मिन्खल्पे कविद्धस्तादिप्रक्षालनं क्रचित्लानं 
कचित्पानमिदयादि्ावानथौ यावत्परिमाणं प्रयोजनं स स्वार्थस्तावत्परिमाण एव सवैत.सं्तोदके परिपूर्णोदके भवति । तत्रान्तभ- 

& भ्रीधरीष्याख्या 1 
त्मका सकामा येऽधिकारिणक्तद्विषयासषां कर्मैफठसंबन्धप्रतिपादका वेदाः । तवं तु निखेशुण्यो निष्कामो भव । पत्रोपांयमाह । नि- 
दन्दः एुखदुःखरीतोष्णादिशुंकानि दम्द्रानि तद्रहितो भव । तानि सदसखेल्थः । कथमिदयत्राह 1 निल्यसच्वस्थः स । धेयैमवरूम्भ्ये- 

लय; । तथा निर्योगक्षेमः । अप्राप्तस्वीकारे योगः; प्राप्तपरिपारनं कषेमं तद्रहितः । आात्मवानप्रमत्तः । नहि इन्दाङलस योगंक्ेमन्यापु- 

तस्य च प्रमादिनसैयुण्यातिक्रमः संमवतीति 1 ४५ ॥ नलु वेदोक्तनासाफल्परिलयगेन निष्कामतयेश्वराराधनविषया व्यव॑सायासिका 

बुद्धिस्तु ङबुद्िरेवेलयाश्श्चाह--यावानिति । उदकं पीयतेऽसिश्नित्युदपान वापीकूपतडागादि तसिन्खस्पोदके एकत्र इत्लं सार्थस्य 
मावाचक्र परिभ्रमगेन बिभागश्रो यावान्लानपानादिरथैः प्रयोजनं मवति तावान्पर्वोऽप्यथैः सर्वैतःसंह्ुतोदके मष्याहदे कमेव यथा 

७ अभिनवगुप्ा्वायव्याख्या । 

शण्येन कारणेन विशेषेण चिन्वन्ति बशन्तीति बन्धकाः यस्पास्पुखदुःखमोदलद्या कभौणि वेदिकानिं वियमाणानि बन्धकानिं अतं खेयं 

कामरूपं स्यम् । यदु वेददूषणपरमेतदःभविष्यत् अङुसं युद्धकरण व्यघटिष्यत वेदादस्यडय स्वध जिशायकत्वा सावात् । येषीं तु फलानि 

छाषो मिगखिवस्तेष न वेदा बन्धकाः, यतो नेद्ाः परं तेषां सस्यरद्धानोपयोगिमः ॥ ४५ त जतदवाद --यानातर्येति प ४६ ॥ ख अमंसत 
अण श० १ 



१०६ आनन्दगिरिव्यास्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्गवद्रीता । [{ अध्यायः २ 

कमैण्येवाधिकारस्ते मा फटेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभरूमा ते संगोस्त्वकमेणि ॥ ४७॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

च्छिन्नोदके यावान्यावत्परिमाणः खनपानादिरथः फलं प्रयोजनं स सर्वोऽथः स्वैतःसं्तोद्केऽपि 
योऽर्थस्तावानेव संपद्यते तत्नान्तभं वतीद्यर्थः। पव तावास्तावरंपरिमाण पव संपद्यते सवषु वेदेषु वेदो- 
केषु कर्मसु योऽथ यत्कर्मफलं सोऽथ ब्राह्मणस्य संन्यासिनः परमार्थतस्वं विजानतो योऽर्थो यद्धिकान- 
फं सर्वतःसंद्तोदकस्थानीयं तस्िस्तावानेव संपद्यते । तज्ेवान्तभभवतीव्यर्थः । “यथा इतायविजिता- 
याधरेयाः संयन्तयवमेवेन सर्व तदभिसमेति यर्किच परजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद! इति श्चुनेः। 
"सर्व कमौखिरम्? इति च वक्ष्यति । तस्ालपाग््ाननिष्ठाधिकारभ्र्तिः कर्सण्यधिङूतेन दूपतडागायर्थ- 
स्थानीयमपि कर्मं कतैव्यम्॥७६॥ कर्मणीति 1 तव च कर्मण्ये वाधिकारो न क्लाननिष्ठायां ते तच तत्र च 

0 सिच त पको ५४.-अ@ + मे कि # 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

मिदमिद्याशङ्खयार्थशब्दस्य प्रथोजनविषयत्वं ्युत्पादयति--फङसिति । यत्फरव्वेन रीयते तत्फरमित्युच्यते सत्कथं 
तडागादिङृतं खानपानादि तथेलयाच्र्कय तस्यादपीयसो नागोपपत्तेरिलयाह--प्रयोजनसिति । तडागादिप्रयुक्तप्रयो- 
जनस सयुद्रनिमित्तप्रयोजनमात्रष्वप्रयुक्तान्यस्यन्यात्मव्वानुपपत्तरिलयाशङ्कयाह-- तत्रेति । घराकाश्लादेरिव महाकाशे 
प्ररिच्छिन्नोदुककार्यस्यापरिच्छिन्नोदककार्यान्त्भावः संभवति तस्पराक्तावितरापेक्षाभावादिल्र्थः । पूवर्धिं दष्टान्तभूतमे्वं 
व्याख्याय दार्टीन्तिकसुत्तराभ व्याकरोति--पएवमित्यादिना । कर्मसु योऽथ इष्युक्त व्यनक्ति--यत्कर्मफल- 
मिति । सोऽ्थो विजानतो ब्रह्मणस्य योऽधैस्तावानेव संपद्यत इति संवन्धः । तदेव स्पष्यति--विक्षानेति । 
तस्िन्रन्तभवतीति रोषः । सर्वं क्मफङ स्ानफलेऽन्त्भवतीलयत्र प्रमाणमाह सर्वमिति । यक्किमपि प्रजाः साधु 
कमे कुर्बेन्ति तस्सरवं स पुरुषोऽभिसमेति प्रामोति यः पुरषस्तद्वेद विजानाति यद्वस्तु स रेको वेद तद्वेयमिति शतेरथः। 
कमेफरुख सगुणन्तानफलेऽन्तभोवः संबभेधिद्यायां श्रूयते कथसेतावता निगणक्लानफले कर्मफल्ान्त्मावः संभवतीत्या- 
शङ्कयाह-स्वैमिति । तर्हि ज्ञाननिदैव कर्तव्या तावतैव कर्मफरुख रुब्धतया कमौलुष्ठानानपेक्षणादिदया्रद्घाह-~ 
तस्मादिति । योगमागैस्य निष्फरुत्वामावस्तच्छब्दा्थः ॥ ४६ ॥ तर्हिं परम्परया पुरूपा्थसाधने योगमारी 
परिल्यज्य साक्षादेव पुरषाथकारणमास्मन्ञानं तवदथैसुपदेष्व्यं तस्मे हि रडहयति मनो मदीयमियाशङ्चया्ट-- तवं 

2 नीर्कण्ठव्याख्या ८ चतुधरी >) । 

वा जपादिना वचित््द्वौ सत्यासुपनिषच्छवणान्निखैगुण्यता संभवतीति भावः । इद्रास्तु-सर्वतःसंघुतोदकस्थानीये 
आत्मज्ञाने पुरुषख ताबानर्थः कृत्ल्ोपि भवति यावाननेककूपरूपोदपानस्थानीयेषु सकरुवेदोक्तकर्मम्बनुितेषु 
भवति, ब्रह्मानन्दे श्ुदरानन्दानामन्तमोवात् । तथाच शुतिक्ञने सर्वकर्मफलान्तर्भावं दीयति । ध्यथा कृतायि- 
जितायाघरेयाः संयन्त्येवमेवेनं सवै तदभिसमेति यल्किच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स येद् इति । वक्ष्यति 
च (स्वै कमौखिठं पार्थ॒ज्ञाने परिसमाप्यते इति । गङ्गातुल्यज्ञानोदयात्पागेव करूपोपमानि कर्माणि करतव्या- 
नीति माव इति व्याचख्युः । अकिन्पक्षे पूरवर्धे अनेकलिन्-यथा-तथा-मवतीति पद्चतु्याध्याहारः, यात्रान.ताबान्- 
पदयोरवुषङ्गश्च दान्तिके द्रषन्यः ॥ ४६ ॥ ननु ममाप्योपनिषदासक्ञानार्थिनः शम एवेषटलत्कथं मा युध्य- 

८ भधुसुदनीग्याख्या । 

धह्मवुभूषोभवदयेव । शुद्रानन्दानां ब्रह्मानन्दा शखात्तत्र ुद्रानन्दानामन्तभौवात् “एतदयैवानन्दस्ान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" 
इति श्चुतेः ! एकख्याप्यानन्दस्याविद्याकल्पिततत्तदुपाथिपरिच्छेदमादायां दां शिवव्यपदेश आकादाश्येव घटायवच्छदकल्पनया । 
तथाच निष्कामकर्मभिः शदधान्तःकरणस्य॒तवात्मज्ञानोदये परत्रह्मानन्दमाधिः स्यात्तमैव च सर्वानन्द्पाह्ौ न श्ुदरानन्द्- 
प्रा्तिनिबन्धनवेय्यम्यावकाशः । अतः परमानन्दपरापकाय तत्वज्ञानाय निष्कामकर्माणि ङर्वियमिभ्रायः । अत्रे यथानथा- 
भवतीति पद््नयाध्याहारो ावान्-तावानिति पददवयालषद्शध दार्न्तिके द्रष्टव्यः ॥ ४६ ॥ ननु निष्कामकमेभिरान्म- 

५ भाष्योत्कर्यदीपिका । 
वतीलयर्थः । तथा यावानर्थः फलं वेदेषु वेदबोधितेषु कर्मसु तावानथोँ ब्राह्मण परमार्थतत्त्वं विजाननः सेभवति, सर्व॑तःसंश्ुनोद्र- 
कस्थानीये ज्ञानफले बरह्मणि सर्वेषां फलानामन्तमौवात् । "एत्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मा्रासुपजीवन्ति' इति श्रुतेः । त्राद्मणभ- 

६ शीधरीन्याख्या । 
भवति । एवं यावान्सर्वेषु वेदेषु तत्तवकमैफकरूपोऽ्थस्ावान्स्ोऽपि विजानतो व्यवसायालिकटुद्धियुक्तख नाद्यणस्च नह्मनिषटस्य मबद्व् | 
मक्ानन्दे शचदरानन्दानामन्तथूतत्वाच् “पतखेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीचन्ति" इति श्तेः । तसादियमेष लुद्धिः सगुदधिरिदय्ः 



नीलकण्ठी-मधुसुदनी-भाप्योककर्पदीपिका-ध्रीधरी-अमिनवगुप्व्यास्यायुता । १०७ 

२ ओमच्छांकरभाप्यम् 

कर्म कुर्षैतो मा फकेष्वधिकारोऽस्तु कर्मफलवृष्णा मा भूत् कदाचन । कर्स्यांचिद्प्यवस्थायामिवयर्थः। 
कदा कमफले तृष्णा तते स्यात्तदा कर्मफलप्रातिर्देतुः स्याः, पवं मा कर्मफलहेतुभूः 1 यदा हि कर्मफङ- 
तृष्णाघयुक्तः कर्मणि परवर्तते तदा कर्मफङस्थेव जन्मनो हेतुभवेत्, यदि कममफलं नेष्यते किं कर्मणा 
दुःखरूपेणेति। मा ते तव सङ्गो ऽस्त्वकर्मण्यकरणे भीतिमो भूत् ॥४७॥ यदि कर्मफलपरयुक्तेन न कतव्य 

२ आनन्द गिरिष्याख्या ! 

चेति । वर्िं तत्फन्माभिस्यपोऽपि स्यादिति नेत्याह--मा फङेष्विति । पूर्वक्तमेवार्थं भपज्चयति--मा कमेति । 

कलाभिसन्ध्यसंमये कर्माकरणसेव श्रदधामीयाशङ्ाह--मा त॒ इति । श्वानानधिकारिणोऽपि करमेयागप्रसक्ति 

निवारयति--करसण्येभेति । क्मष्येवेलेचकारा्थमाद--न ज्ञानेति । नहि तत्राबराह्मणस्यापरिपक्कषायश्य सुख्यो- 

ऽधिकारः सिथ्यनीलथः । फलम्तरहि संबन्धो दुर्वारः खादिलाश्षद्खयाह-- तन्नेति । कर्मण्येवाधिकारे सतीति सक्तम्यथः। 

फरष्वधिकाराभावं स्फोरयति --कमति । क्मानु्ठानास्परागृध्वं तत्का चेप्येतत्कदा चनेति विवक्षितमिवलयाह-करस्या- 

चिदिति 1 फलाभिसंधाने दोपमाह--यदेति । पव कर्मफरनतृष्णद्रारेगदयशैः । कर्मफरुहेतुस्वं विदणोति--यद्१ 

हीति । तर्हिं विफक्तं देशात्मकं कमे न कर्तव्यमिति शङ्कमयुभाष्य दूषयति--यदीत्यादिना । अकर्मणि ते सङ्गो 

मा भूदिष्युक्तमेव स्प्टयति-अकरण इति ॥ ४७ ॥ आसक्तिरकरणे न युक्ता वेतत छेशास्मकं कमै किसुदिरय 

कसव्यमिव्याशङ्कामनूचय श्ोकान्तरमवतारयति--यदीत्यादिना । वक्ष्यमाणयोगमुददिर् ॒तब्नषठो भवा कमणि 

४ तीरकण्छव्याख्या ( चतुरधेरी ) । 

सेति म्ररयसीत्याशङ्याह--कर्मण्येवेति  कमेण्येवाधिकारो स ज्ञाननिष्ठायाम् । मा फलेषु सङ्गोऽस्वित्यपकृष्यते | 

कर्मफाट स्व्गपश्वादिदेतः कमैसु प्रवतं यख ताद्दो मा मू; । अकर्मणि कमाकरणेऽपि तव सङ्गो मास्तु ॥ ४७॥ 
५ मधुमटरनीव्यास्या) 

ज्ञानं संपाद्य परमानन्दा. क्रियते चेदात्मस्षानमेव तरिं संपाद्यं करं वद्ायाभेः कर्मभिरवदिरन्नमाधनभूतरिदयाशङ्धाद-- 

ते नवाञद्धान्तःकरणम्य लास्विकलानोन्पत्त्ययोम्यस्य कमेण्येवान्तःकरणशोधकेऽधिकारो मयेदं करव्यमिति वोधोऽस्तु न ज्ञान- 

निष्रल्पे यदान्तवावयविनारादे। । कम च कुवैनसव तत्फटेपु ख्गादियु कदाचन कस्थांचिदप्यवस्थायां कमाुष्रानास्रामू् 

तत्वाय वाभिारो मयेदं भोक्तव्यमिति बोधो मास्तु । नस मयेदं नेोक्तव्यमिति दुव्यभव्ऽपि कर्म खसामथ्यंदिव फलं जनयि- 

प्यतीति चभदयाह--मा कर्मपल्हेतुभूः, फलकामनया हि कर्मं कुवैन्फर्ख हेतुश्त्पादको भवति । चं तु निष्काम. सन्कर्मफल- 

हेत॒मीभः । नहि निष्कामेन भगवदरपणबुद्या कृतं कमे फलाय कल्पत दद्युक्तम् । फलामवरे किं कर्मणेदयत आहद--मा 

ते सप्नोऽस्खकममि \ यदि फलं नेण्यतं क्रि कर्म॑णा दुःखरपेणेयकरणे तव ्रीतिमाभूत् ॥ ४७ ॥ पूर्वोक्तमेव 

५ भाप्योत्कवदीपिक्ा । 

दण व्रह्मविवा्मां ब्राह्मणख सुख्याधिक्मरस्-चनार्थम् ॥ ४६ ॥ मम तदं काधिक्रार इदयाकाष्वायामाद--कर्मणीति } कर्मण्येव 

नतु क्ताननिष्रायामन्तः्करणदुद्यभावत् , तच्रापि वित्तदयद्धद्ेतौ फल््मभिसंधिरदिते क्मेणि नतु बन्धनिमित्ते काम्ये इत्याह--मेति। 

कदाचन कल्यां चिदवस्थायामपि कर्मफलतृप्णा ते मास्तु । फएदरप्णया काम्ये तेऽधिकारो मास्लिति यावत् ¦ ननु तृष्णाभवेऽपि 

भोजनातुपिसि कर्मणः फलं स्यदेवेति त्राह--मा कर्मेति । मा कमैफडे हेतुभूः फलतृप्णया तदुत्पादको माभूः । कामनया 

कृत्य कमण प्शवादिफठदातृलनिग्मान् 'चित्रया यजे पञ्क्मः' इति श्रुतेः । यत्तु कै्मफरं प्रवृत्तिहेतुयस्येति तन । वहुब्ी्य- 

पेक्षा तत्पुम्यख लघुलान् , दुःखरूपेण निष्फलेन कर्मणा किमिति ते कमोकरणे सद्ग आसक्तिमोभूत् ॥४५॥ एतदेव वरिद्रणोति-- 

& थीधरीय्याख्या ! 

॥ ४६ ॥ तहि सर्वकसंफलानि परमेश्ररराधनदिवं मिष्यन्नीत्यभिसंभाय प्रवनैन विं कर्दगेलाराक्चच तदार्यन्नाद-- कर्मण्येवेति । ते 

तवं तच्वक्षानाथिनः कर्मण्येवाधिकारः 1 तकेषु बन्धदेतुष्वधिकारः कामो मास्तु । ननु कमेणि करते त्फ स्यादेव भोजने कृते' वृधि. 

वदिव्याशङ्खयाह । मा कर्मफलदेतुभूः कमफल प्रदृततिषेतुर्यस तथाभूनो मामः कामितसेव स्वर्गादेनियोञ्यविरोषणत्ेन फल्त्वादका- 

मितं फलं न स्यादिति भावः । भतपवे फालं बन्धकं भविष्यतीति भयादकमैणि कर्म करणेऽपि त्त सक्च निष्ठा मस्तु ॥४७॥ किं 

७ अभिनवेगु्ताक्चायव्याख्या । 

कषान च श्राधान्यं परिभितादपि बेद्भाधिलात्कार्य, अतश्च कर्मण्यस्तु इति क्मेमत्रे स्व व्याषूतो भव नतु कर्मफरेु । नतु कर्मणि जाते नान्तर 

रीयकतयेव फष्ठमापततीति ! शैवम्} सत्रि यदि सं कलकामनाकालुष्यभ्यापतो भवसि तदा कर्मणां फटंग्रति हेदुत्वम् । यद्भ्राध्य॑मानं 
[न
ाक
ि 

% नीकवीप्टः, 



१०८ भआानन्दगिरिष्या्यासंवरठित-श्रीसच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्भगवह्नीता । ( भध्यायः १ 

योगस्थः कुर कर्मणि सङ्गं लयक्त्वा धनंजय । 
सिद्यसिद्छयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
दूरेण दयवरं कमे बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धौ चारणमन्विच्छ कृपणाः फरुदेतवः ॥ ४९॥ 

१ श्रीमच्छांकरमा्यम् । € „ल 
क्म कथ तर्हिं कर्वव्यमित्युख्यते, योगस्थ इति। योगस्थः सन्ुख कमणि केवरमीश्वराथ, तच्रापीश्वरो 
मे वष्यत्विति सङ्गं त्यक्त्वा धनेजय, फठदस्णाश्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्वलुद्धिजा श्षान- 
प्रापिलक्षणा सिद्िस्तद्िप्ययजाःऽसिदधिस्तयोः सिद्धय सिद्योरपि समस्तुस्यो भूत्वा कुर कर्माणि । 
कोऽसौ योगो यश्रस्थः छुरवित्युक्तमिवमेव तस्सिच्यसिद्योः समत्वं योग उच्यते . ॥ ५८ ॥ 
दूरेणेति ॥ यत्पुनः समत्ववुद्धियुक्तमीश्वराराधनार्थं कर्मतस्मात्क्मेणो दृरेणातिविभ्रकरपण ह्यवरं 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
द्धशास्मकान्यपि विदहितत्वादनुष्टेयानीव्याह--योगस्थः सन्निति । कमौनुश्टनसयोदेश्च दशंयति--केवखमिति । 
पफटान्तरपेक्षामन्तरेणेश्वरार्थं तससादना्थमयुष्टानमियथः । तर्ही श्वरसंतोषोऽभिखापगोचरीभूतो भविष्यति नेव्याह-- 
तज्ापीति । हेश्वरसादनार्थ कमौनुष्टाने स्थितेऽपीयर्थः । सरङ्गं खयक्स्वा कुर्विति पूर्ण संबन्धः । काधि 

पूरयित्वा सिदिशब्दाथैमाद-- फति । तद्धिपर्ययज साञ्युदधिजन्य( । ् तानप्रापिरक्षणेति यावन् । क्मौननु- 
तिष्ठतो योगञुदिदय रोषतया प्रकृतमाकाङ्कपूर्वकं भरकेटयति--को ऽसा विध्यादिना ॥ ४८ ॥ किमिति योगस्धन 
तष्वक्षानसुदिद्य कम करतेव्यं फराभिराषैऽपि तदनुष्ठानस्य सुरूभस्वादित्याश्च्र यथोक्तयोगयुक्तं कर्म॑ स्नुवन्नन- 
न्तरश्षोकयुष्थापयति--यत्पुनरिति । जवरं कमं बुद्धि संबन्धविरद्धमिति रोषः । बुद्धियुक्त इुद्धियोगाघीनं पक्ष 

६ नीरुफण्छव्याख्या ( चसुंसै >) । 
एतदेव विदरूणोति --योगस्य इति । योगस्थः सन् सङ्गं फरवृष्णां कर्मृत्वामिमाने च लयक्त्वा कमीपि ज्ञाना 
कुर । हे धर्नजय, सिद्धयसिच्खोः कर्मफठख विविदिषादेः सिद्धावसिद्धौ वा समो हर्पविपादशुन्यो भूत्वा कर्माणि 
ऊुविति संबन्धः । इदमेव सिद्धयसिद्योः समत्वं योग इत्युच्यते ॥ ४८ ॥ इममेव बुद्धियोग सौति --दृरणेनि । 

७ मधथुसूदनीव्धास्या । 

विव्रृणोति-हे धनंजय, लं योगस्थः सन् सङ्गं फलाभिलाषं कवैलाभिनिवेशं च व्यवला कमणि छर । अत्र॒ यटवचना- 
तकमेण्येवाधिकारसे इत्र . जातावेकवचनम् । सङ्गलयगोपायमाह--सिच्यसिश्यो. समो भूवा फलसिद्धौ ट फनिया 
च॒ विषादं व्यक्ला केवलमीश्वराराधनलुद्या कमणि दुर्वि्य्थ. । ननु योगराब्देन प्राकरमोक्तम् । अघ्रतु योगस्य कर्माणि 
कुर्वित्युच्यते, अतः कथमेतद्वौङ् शाक्य ड राक्यमित्यत् आह-समतं मलं योगं उच्यतं ̀  ¡ यंदेनत्सि्यमिच्योः समलं. दृद्मव्र यौोगग्भ 
ईयत योगदब्देनोच्यते नतु क्मति न_कोऽपि निरोध इदयं. } अत्र पूर्वाधसोत्तरायैन व्याख्यानं कियन दत्यानस- 
केलमिति भाष्यकारीयः पन्थाः । शुखदुःद्े समे इत्यत्र जयाजयसाम्येन युद्धमात्रकवव्यता यरनलादृक्ता । इ तु 
दटादृ्टसतरैकलपर्त्यागेन सवेकमैकतैव्यतेति विरेषः ॥ ४८ ॥ ननु किं कमालुष्ठानमेव पुरुपा्थो येन निष्फलमेव सदा करनवय- 

५ भाष्यौत्कर्पदीपिका । 
योगस्थ इति । योगस्थः कमणि कुर केवलमीशवरा्थम् । नैनु योगः परमेश्वःकपरतेति योगदाव्दाथं आचा; कनो न प्रदथिन 
इतिचेत् समलं योग उच्यते इत्यनेन तदर्थस्य मूल एषोक्तलात् । त्ापीश्चरो मे तुष्यलिति सानं यक्ला एतद्वाष्यमुपयक्षुणं 
कतरलायभिनिवेशस्यापि । चित्तद्द्धिद्रारा ज्ञानग्राध्िरूपाथां सिद्धौ तद्धिपयेयरूपायामसिद्धौ च समो दषैविपादङषत्यो भृग्ा। अयमेव 
योग इदयाह-समभत्वमिति । दिग्विजय महीपाजिला धनमाहलय राजसूययज्ञे लया नियोजित तथाधरुनागयनान्मवामता 
यज्ञादीन्संपादयिदुमहेषीति योतयननाट--हे धनंजयेति ॥ ४८॥ काम्यं लतिनिृटमित्याद--दुरेणेति । द्रेण भिधक्भणावरम- 

६ भीधरीग्यारूया । ` 
तदि--योगस्थ इति । योगः परमेशवरेकपरता तत्र खितः कमौणि कुर । तथा स कयृत्वाभिनितरैद यवता मननमीश्राननभेयैव 
र । ततफरुख्य क्ानस्यापि सिच्नसिद्योः समो भूत्वा केवरुमीश्वरा्षपणेनेव् कुर । यत एवं भूत समत्वमेव योग उन्यने सादिः । चिन्- 
समाधानरूपत्वात्. ।॥ ४८ ॥ काम्यं तु मौतिनिङ्ष्टमियादइ-- दूरेणेति | वुश्या व्यवेसायात्मिकया छनः कर्मभापो गृद्धियोय, 1 नुद्धि. 

७ अभिनवरुघ्ताचार्यव्याख्या । 
रं सानं नाभिच्छोस्तदिति कमौभावेन यः सङ्गः स एव गादगहरूपो भिश्याह्धानस्वरूप शययल्याजय एव ॥ ४७॥ योगस्थ इनि । योने 
स्थित्वा कर्माणि कुर 1 साम्यं च योगः गोग (यस्य से इति 1 यख सव व्यापारा आश्चीरूपेण बन्धनेन युक्ताः । अभिलापो हि बन्धकः ) ॥ ४८ ॥ 
दूरेण दीति । इद्धियोगाक्किक देतोरवरं दुटफलयुक्तं कमं दूरी मवति । अतस्ताख्श्यां बुद्धो इारणमन्विष्छ --------------- क दु मवम ! अतस्तास्श्या डदधौ शरणमन्विग्छ आथयम्ब, येन सा दुधि लंन्यः येन सा बुदधिर्कथ्यमे 
१ सीधृरी, > उपहर्धोमयद्ेपुसकयोरपीयं व्वास्याऽसंवद्धतरैव इद्यते, 



नीरकष्टी-मधुसूदनी-भाप्योक्कपदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्यास्यायुता । १५०, 

+ १ भरीमच्छांकरभाष्यम् । 

निष्टं क्म फराथिना क्रियमाणं बुद्धियोगास्मत्ववुद्धियुक्तात्कर्मणो जन्मभरणादिहेतुस्वाद् घन. 

अथ, यत्त एवं योगविषयायां बुद्धे वस्परिपाकजायां चा सांख्यवुद्धो हारणमाश्चयमभयप्राक्तिकाः 

रणमन्विशछ प्राथयख 1 परमा्थज्ञानरारणो भवेद्यः । यतोऽवरं कर्म इवौणाः रूपणा दीनाः 

कठहेतवः फकद्ष्णाप्रयुक्ताः सश्तः यो वा पवदक्षरं गाग्यैविदित्वासाह्लोकाेति स कपण, 

इति श्यतेः ॥ ४९,॥ समत्वबुद्धिथुक्तः सन्वधमैमति्ठन. यत्फङं प्रापनोति तच्खृणु--वुदधीति ॥ 
|, 9 कि 
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२ अनन्दभिरिष्याल्या । 

सूचयति-वु्धीति । इचिसंबन्धासंबन्धाभ्ां कमणि भकषेनिकषेयोभोषे करणीय नियच्छति-बुदधाबिति 1 

यत्त॒ फलेच्छयापि कमौु्टानं सुकरमिति तत्राह-ृपणेति । निकट कमैव विरिन्टि-फखार्थिनेति । 

कस्मास्परतियो गिनः सकाशादिदं निश्ष्टमिलयाश्ञङ्॒प्रतीकलुपादाय व्याच्टे--बुद्धील्यादिना । फरानिरूचेण 

क्रियमाणस्य क्णो निङ्कष्व्वे देतुमाह--जन्मेति । समत्वबुद्धियुक्तात्कर्मेणसलदीनस् कमणो जन्मादिहेतस्वेन 

निकृष्टसवे फङितमाह--यत इति । योगविषया बुद्धिः समस्बुद्धिः । बुद्धिः बुस्याथीन्तरमाह--तत्परिपाकेति । 

तच्छब्देन समष्वञ्ुद्धिसमन्विर्तं कमै गृह्यते । तस्य परिपाकसतत्फङभरूता बुदधिद्यद्धिः । शरणक्ब्दख पर्यायं गृीव्वा 

विवक्षितमभमाह--भभयेति । सक्तमीमविवक्षिस्वा द्वितीयं पक्षं गृहीत्वा वाक्यार्थमाह--परमार्थति । तथाति- 

धज्लानशरणव्वे हेवमाह-यत इति । फएरेतु्व विश्रृेणोति--फलेति । तेन परमार्थज्ञानक्चषरणतैव युक्तेति रोषः । 

परमार्ध्तानबहि्युखानाँं कृपणस्वे श्रुति प्रमाणयति-यो वा इति। अस्थुरादिविङ्ञेपणमेतदिव्युच्यते ॥ ४९ ॥ 

ूर्वोक्तसमत्वबुद्धिबुक्तस सखधमोनुष्ठाने भरतख किं लयादिल्याशङ्क(द-समत्वेति । इद्धियुक्तः खधमाख्यं कमौ- 

$ नीलकण्टव्याख्या ८ चतुरी ) । 

कथपलकामेन क्रियमाणं इुद्धियोगासूर्ोक्तानिष्कामात्कमैणः दरण हि प्रतिद्धं अवरं अलयन्तनिकृ अतो बद्धो 

योगरूपायां तत्फरभूतायां सांस्यरूपायां वा तन्निमित्तं शरणं रक्षितारं आश्रय बा ईश्वरं अन्विच्छ प्राथयख । 

तसील् कर्माणि कर्विल्यर्थः । यतः फठ्देतवः कठ्मेव हेतुः प्रवतकं येषां ताद्शः फटतृष्णावन्तः 

पणा दीना भवन्ति । ध्यो वा एतदक्षरं गाग्भविदित्वासा्छोकासैति स पणः, इति श्रुतेः ॥ ४९ ॥ किंच 

४ सधुसूदनीष्याख्या । 

मिल्युच्यते श्रयोजनमबुदिदय न मन्दोऽपि प्रवतः इति न्यायात्, तद्वरं फरकामनयैव कमालुष्नमिति वचैेनेदयाद-ुद्धि- 

योगात् आत्मदुद्धिसाधनभूतान्निष्कामकर्मयोगात, दूरेणातिविप्रकरषैणावरमधमं 
कम फलाभिरसंधिना क्रियमाण जन्ममरण्ेतु- 

भूतं, अथवा प्रमात्मडुद्धियोगादरेणावरं सथृमपि करम । हि यस्मात् हे धरनजय, तस्मात् बुद्धौ परमात्मबुद्धौ सर्वानथनि- 

व॒त्ैकायां चरणौ प्रतिबन्धक्रपापक्षयेण रक्षक निष्कामक्मयोगम् । अन्विच्छ कतुमिच्छ । ये तु फलहेतवः फलकामा अवरं 
५ 

करसं कुन्ति ते पणाः स्वैदा जन्ममरणादिषरीयन्नभ्रमणेन परक्साः । अखन्तदीना इत्यथ. । श्यो वां एतदक्षरं गार्ये- 

विदिलासमाघोकालति स कृपणः" इति तेः 1 तथाच लमपि शछपणो माभ. कितु सवौनथंनिवतैकात्मज्ञनोत्पादकं निष्काम- 

क्मयोगमेवानुतिष्लयमिप्रायः । यथाहि छप्णा जना अतिदु खेन धनमजेयन्तो यत्किचिदृषटुखमा्रलोमेन दानादिजनितं 

महत्छलमवुमवितुं न शद्ुवन्तीद्यात्मानमेव वश्चयन्ति, तथा महता इ डेन कर्माणि कुवीणा. श्षुद्रफलमान्रलोमेन परमानन्दा- 

भवेन वच्चिता इदयदो दौभौग्यं मौव्यं च तेषामिति छृपणपदेन भ्वनितम् ॥ ४९ ॥ एवं बुद्धियोगाभावे दोषष्ुक्ला तद्भवे 

५ भाष्योककरषदीपिका। 

धमफलमिसंधिनानुष्टीयमानं कम हुद्धियोगात्समलवुद्धयु
क्तादीशवराराधनाथीत्कमैणः जन्मादिहेतुलादवद्धियोगात्, आत

्मबुद्धिसाध- 

नभूतात्समललक्षणायोगादिति वाऽर्थः 1 यतएवमतो बुद्धो समलदुर्दि सांस्यबुदधि वा शरणमाश्रयं अभयप्
रपि" परम्परया सक्ता 

कारणमन्विच्छ प्राथेयख ) दारणो भवेलर्थः । द्धौ शरणं च्ातारमीश्वरमिलथैस्लभ्रकान्तार्थकस्नया व
िरोष्याध्याहारेण च ग्रस्तोऽत 

आचायैन अदरितः । यतः कारणादवरं क्म कुर्वाणा दीनाः, यत" फर्डेतवः फलवृष्णायुक्ताः व्यो वा एतदक्षरं गाग्यैविदिला- 

स्माहटोकासमैति स कृपणः" इति श्वुते. धनं लया हृतं तेन
 युधिष्ठिरेण खाराञ्यकरमनया राजसूथकममालुष्टितं तस्य फरं भवद्धिः पू्ै- 

मचुभूतमधुना चोपस्थितमतः कास्यं कमौयथभमिति सूचयन्संबोधयति--धनजयेति 
४९ ॥ काम्यकर्मणोऽवरलसुक्ला निष्काम 

६ श्रीधरीन्यारूया । 

साभनभूतो वा तसात्सकाशादन्यत्काम्यं कमै दृरेणाबरमलन्तमपशटन् । हि यसव तसा्दधौ कामे इरणमाश्रयं कमयोगमन्विच्छनु- 

ति चा इदो सरग जा्रनीभरनेलवः कन
द स १ 

। यद्वा बुद्धौ शरणं त्रातारमीश्वरमाश्रयेखथैः । फरुहेतवस्तु सकामा नराः इष्ण दीनाः । भ्यो वा एतदक्षर गाग्यैविदित्वासाछो- 

¶ श्रीधरी. 



११० आनन्दगिरिव्याख्यासंबकित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः २ 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे खुकृतठुष्कृते 
तस्मायोगाय युज्यख योगः कमस कोरालम् ॥ ५० ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । स 

बुद्धियुक्तः समत्वविषयया वु्या युक्तो बुद्धियुक्तः, स जहाति , परिव्यजतीहासिंहोके उमे 
खुरूत दुष्ते पुण्यपापे सच्वश्चुद्धिज्ञानध्राधिद्धारेण यतस्तस्ात्समसयुद्धियोगाय युज्यसख धरस्व । 
योगो हि क्ख कोटरं खधमोख्येषु कर्म वतेमानच्य या सिद्धयसिद्योः समत्वबुद्धिरीश्वरा- 
पितचचेतस्तथा तत्कौशलं छुरालभावस्तद्धि कोशं यद्रन्यनखभावान्यपि कमाणि समत्ववुद्धया 
खभावान्निवतेन्ते तस्मात्समत्वबुद्धियुक्तो भव स्वम् ॥ ५० ॥ यस्मात् कर्स॑जमिति । कर्मजं फलं 

0 किम म 0 किः कक 

> आनन्द्गिरिन्याख्या । 
लतिष्ठन्िति शेषः । इद्धियोगस् फरवस्वे फटितमाह-- तस्मादिति । पूर्वा व्याच्टे--वुद्धीलययादिना । नत 
समस्वबुद्धिमात्रानन पुण्यपापनिद्त्तियुक्ता परमार्थदद्ौनवतस्तच्निवृत्तिभ्रसिद्धेरिति तत्राह--षन्पेति 1 उत्तरा ष्याचशे-- 
तस्मादिति । खधर्ममयुतिष्टतो यथोक्तयोगार्थ किमर्थ मनो योजनीयमिलाशङ्खयाहट- योगो हीति । नर्दि 
यथोक्तयोगसामभ्यौदेव दरषितफलरसिद्धेरनास्था खधमानुष्टाने प्रास्तेयारद्याह--खधमोख्येप्विति । शश्वरापिन- 
चेतस्तया कर्मसु वसैमानस्यानुष्टाननिष्टखय या यथोक्ता बुद्धिस्तत्तेषु कौशरूमिति योजना । कर्मणां बन्धस्वभाव- 
रवात्तदनुष्टाने' बन्धायुबन्धः स्यादिल्याशङ्खय कोश्रुमेव वेशदयति-- तद्धीति । समव्वहुदेरेवं फलत्वे स्थिते फलिन- 
खपसंहरति- तस्मादिति ॥ ५० ॥ समत्वुद्धियुक्तस सुक्ृतदुष्कृततत्फर्परित्यागेऽपि कथं मोक्षः स्यादिवयाश्च- 
इयाह--यस्मादिति । समस्वदुच्या यस्मात्कर्मानुष्टीयमानं दुरितादि ल्ाजयत्ति तस्माश्परम्परयासौ सुक्तिटेनृरि- 
स्यथः । मनीषिणो हि हानातिश्चयवन्तो बुद्धियुक्ताः सन्तः स्ध्माख्यं कर्माजुतिष्टन्तस्तनो जातं फट देदप्रमेदं दिस्व 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्ध॑री >) । 

बुद्धीति । बुद्धियुक्तः समत्वबुद्धियुक्तः योगाय समत्वबुद्धियोगाय युज्यख धटम्ब । योगः सिद्धयसिद्धयोः मम. 
त्वबद्धिः कर्मसु बन्धकेष्वपि कोदां बन्धनिवर्तकत्वसंपादकम् । ननु बुद्धियुक्तः कमभिषुषछतं त्जनु शर्ण 
पापमपनुदति" इति श्रुतेः; सुङृतं तु सजातीयत्वात्ईष्परिहरमिति कथसुभे सुक्ृतदुप्छरते जद्ातीत्युच्यने मत्व - 
डद्धिजानोपत्तद्वारेण प्राशः । अर्वाच्वस्तु दुश्कृतत्यागसुक्तरीत्याभ्युपेल्य फठत्यागास्युकरृतल्यागोऽपि कर्मयौगिनो 
भति । दुषछृतफठ्वन्मक्षप्रतिबन्धकतत्फकखानुत्पादात् । यन्नु आपक्तम्बोक्ताञ्नदकचनिदर्गनेन नान्तरीयक मृश्च 
तफलमुक्तं न तत्फटत्वेनोपप्ते नान्तरीयकत्वादेव । तसात्फलद्रागा मेोक्षप्रतिबन्धके क्रियमाणे एव सुकतदृष्करने 

° मधुसूदनीव्याख्या । 

युणमाद--इद करम बुद्धियुक्तः समलबुब्या युक्तो जहाति परियजति उमे सुद्रनदुष्छरते पुण्यपापे गच््छयद्धिज्ञानधापनिद्ररिण । 
यस्मादेवं तस्मात्समलदुद्धियोगाय लं युज्यख घस उचयुत्तो भव । यस्मादीद्यः समलवृद्धियोग शशरामिनचनमः 
कमे प्वतैमानसख कोदालं कुदारमावः यद्वन्धहेतूनामपि कर्मणां तदभावो मोधपरमैवसायिलं च तन्मदत्कौ लयम् । समन. 
उदधियुक्त. कमयोगः कमात्मापि सन् इुष्करमश्यं करोतीति महाङ्दल., लं तु न छकार यनश्ेतनोऽपि गन्मजानीयदुषटक्षथं 
न करोषीति व्यतिरेकोऽ्र ध्वनितः । अथवा इह समलबुद्धियुक्ते कमणि कृते सति सतत्वशडधद्रारेण दुद्धियुक्तः परमान्मसा- 
क्षालारवान्सन् जदाप्युमे सुकृतदुष्कृते, तस्मात्समलदुद्धदुक्ताय करमेथोगाय युज्यस्र । यसमात्कर्मसु मध्ये रमललुद्धियुक्तः 
कर्मयोगः कोशं कुरलः । दुष्टकमैनिवारणचनुर इत्यर्थः ॥ ५० | नु दुष्ृतदानमपेक्षितं नु सुकरनहानं पुरपार्थधसापनरिया- 

५ भाप्योत्कपदीपिका । 
कर्मणः श््यमाह--समलबुद्धियुक्तः सत्तवशद्धिज्ञानप्रािद्वारेणोमे पुण्यपापे यजति सांख्यबुद्धियुक्त दति वा नम्मायोगाय समन- लक्षणकरमयोगानुष्ानाथं भट ज्ञानयोगप्राप्यथमिति वा । यस्मायोगः समलरक्षणः कर्मसु सर्वेषु कौशं बन्धकानामपि तेषा- मीश्वरापितचेतस्या मोक्षपरलसंपादनवचातुर्यं ज्ञानयोग इति वां । असिन्पकषे करम ज्ञानप्रतिवन्धकेषु फतभिर्त्र विदयय 
ज्ान्मभचादुयभिति व्याख्येयम् । तसात्मलघुक्तो भवेख्थैः ॥ ५० ॥ पुण्यपापल्यागमातव्रस् फललाभावमाशश्चाट-~ 
कालेति स कृपणः? इति श्तेः | ४९ बुद्धियोगथुक्त 3 म समयस्य , + 
ते उमे इदेव जनप परमशररभसादेन नात तभवि ।" चो = इति चत लगदिमापम् इन निरयादरापदम् । तसा्ोगाय तदथौय कमयोगाय युज्यत ध्ररख । यतः क्स् यत्व) राट गन्ध. 

७ अभिनवगुप्ताचार्यग्याख्या 1 

५१५१ ने उदेति \ उमे ति परससरन्यभिजारं दयति -््ोगायेति । गवादि सुङ्तदुण्ृने न नदयतसथाकरणमेष परसं कौशल भिनि 



नीट्कण्ठी -पधुमदमी-भाप्मोत्कपदीपिका-प्राधरी-जागनवमुध्याद्यद्युता । १११ 
८ न> # 

कमजं बुद्धियुक्ता टि फलं सक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवन्धविनिसक्ताः पदं गच्छन्यनामयम् ॥ ५१॥ 

१ श्रीसच्छरकरभाप्यम् । 

घ्यकन्ेति व्यवहितेन संवन्धः । दषएटानिषएदेटप्राक्निः कर्मजं फरं कर्मभ्यो जातम् । बुद्धियुक्ताः खम- 
त्ववुद्धिगु्ाः । दि तस्मात्फटं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मवस्धविनिर्सक्ताः 
जभ्भव वन्धो जन्मवन्धस्तन विनिभु्ता जीवन्त पव जन्मवन्धविनिसुक्ताः सन्तः पदं परमं विष्णो- 
मोक्षाख्यं गच्छन्लयनामये सवाप्द्रवस्दित्तमिवयर्थः । अथवा बुद्धियोगाद्ध्नजयेलयारभ्य परमारथव्- 
कनखक्षरणेच सर्वतःसंदनोदकस्थानीया कर्मयोगजसत्वञुद्धिजनिता बुद्धिदेिता साक्षास्सुकतद्ष्छृत- 
प्रहाणादिहेतुन्वश्तचणात ॥ ५९ ॥ योगानुछठानजनितसच्वदुद्धजा बुद्धिः कदा प्राप्स्यत इत्यच्यते- 

र् आनन्द्गिरिव्यास्या । 

जन्मलक्षणाद्वन्धाद्विनि्ुत वेष्णवं पदं सर्वसंसारसंस्पशशयन्यं प्राग्ुबन्तीति शछोकोक्तमर्थं शछोकयोजनया दररयति-- 
फर्मजसिद्यादिना । दो देहो देवादिकक्षणोऽनिष्टो देहस्ति्चगादिरुक्चषणस्तस्माक्षिरेव कर्मणो जातं फरं तयथोक्तबुद्धि- 
युक्ता जानिनो मूल्या तद्त्यादेव परित्यज्य वन्धधिनिर्मोकपूर्वकं जीवन्मुक्ताः सन्तो बिदेहकेवस्यभाजो भवन्तीव्यधैः। उदधि 
सोगादिष्यादौ बुद्धिशब्दस्य समत्वुद्धिरर्था व्याख्यातः, संप्रति परम्परं परिहृत्य सुङृतदुष्छृतप्रहाणहेचुत्वस्य समव्वञु- 

दावसिद्धेयुदिश्षब्दस्य योग्यमर्थान्तरं कथवति--अथतरेति । अनवच्छिन्नवस्तुगोचरत्वेनानवच्छिन्नत्वं तस्याः सुच- 

यन्दुखन्तराद्िशेषं दुकषयति--स्यैत इति । असाधारणं निमित्तं तखा निर्दिशति--कमति । यथोक्तबुदधेडैदधिशब्दा - 
धत्वे हेतुमाह--साश्वादिति । जन्मवन्धविनिर्मोकादिरादिकग्दार्थः ॥ ५३ ॥ यस्मिन्कमेणि क्रियमाणे परमाथदृश्चंन- 
क्षणाः बुद्धिरुदेश्यतया युज्यते तसस्क्मणः सकाशादितरत्क्म तथाविधो देदयभूतदुद्धिसंबन्धविधुरमतिशयेन निष्ठ 

प्यते, तत्तश्च परमारडुद्धिसुददयस्वेनाभ्रिय कमीनुष्टातव्यं परिच्छिन्नफरान्तरसुद्धिद्य तदनुष्टाने कार्पण्यप्रसङ्गात् , 

किच परमा्थदुद्धियुदेदयमाश्चिय कमीनुनि्ठनः करणजुद्धिद्वारा परमार्थदशषंनसिद्धा जीचयेव देहे सुकृतादि हिस 
मोश्षमविगच्छति । तथाच परमाधेद्दनरश्चणयोगार्थ मनो धारयितव्ये योगङष्दितं हि परमाथदरनसुदेर्यतया कर्म. 

स्वनुतिष्टनो नषुण्यमिष्यते, यदि च परमाथदद्रीनमुदिद्य तच्युनाः सन्तः समारमेरन्कमीणि सदा तदनुष्टानजनित्घु- 

द्विशुखाः जानिनो भूत्वा कमज फर परिलयज्य तियक्त्रन्धना मुक्तिभाजो भवन्तीलेवभस्सिन्पकषे शोकन्रयाक्षराणि 

व्याख्यातव्यानि । यथोन्ुद्धिभाकषिरारं प्रश्षपूवेकं प्रकटयनि--योगेति । शतं श्रोतव्य दृष्टं दरषटव्यमियादौ फर 

३ मीरुकण्टव्यारन्या ८ चनुधरी ) । 

कसैयोगी जदा सानी तु संचिते अपि ते जहातीति तयोर्विश्ेष दव्याहुः ॥ ५० ॥ एतदेवाह--कमजमिति । 

बुद्धियुक्ताः समल्वरुद्धियुक्ताः । क्रियमाणकर्मजे फटे त्यक्त्वा मनीषिणो मनोनिग्रहमम्थी भूत्वा जन्मरूपेण 

यन्न मुक्ताः सन्तानामय निरुपद्र पद मोक्षास्यं गच्छन्ति ॥ ५१॥ कदा मनीषिणां भमवन्तीत्यतं आह-- 

% मधुसृद्रनीव्याख्या \ 

रद्य नुच्छप्दत्यगिन परमपुसपाधप्राप्ति पल्माट-समललुदधियुक्ता हि यम्मात्कर्मनं फलं खकरा केवलमीश्वराराधनाधं 

कमाण तुर्वाणाः रच्वयुद्धिद्ररेण मनीपिणस्तमस्यादिवाक्यजन्यात्ममनीपावन्तो भवन्ति, तादयोश्च मन्तो जन्मात्मकेन 

वन्यन विनिदुक्ताः विदषेणालन्निचललक्षणन निरवशेषं भुक्ता पद् पदनीयमान्मन्यमानन्दरूपं ब्रह्म, अनामयमविद्या- 

तत्कारथात्सकगोगरहिनमभयं मोश्नाख्यं पुस्याय् गच्छन्ति । अभैदन ्र्चुवन्तीदयर्थः । यसदिवं फलकामना लयक्ला समल 

युच्या कमीण्यनुतिष्रन्नम्त- कनान्तःकरणजद्धयन्नस्वमलयादि प्रमाणोत्पन्नात्मतच्वज्ञान विनष्टज्ञनतत्कायः मन्तः सक्लानर्थनि- 

वृत्तिपरमानन्दप्रातिन्पं मोक्षाख्यं वणो. परमं पदं गच्छन्ति तस्मात्वमपि श्यच्छयः स्यागिधितं बरूहि तन्मे" इत्युक्तः प्रयो- 
५ माष्यो्क्ददीपिका । 

कसंजसित्ि ! कर्मजं पठमिषनिष्ेदपाप्तिटक्षणं खक्ला दि यम्मत्ममलबुद्धियुक्ता मनीयिणो ज्ञानिनो भूत्वा जर्म॑व बन्ध- 

सेन वितियुक्छः सर्वेप्रवरदितं विष्णो. परमं मोक्षाख्यं पदं गच्छन्ति । जीवन्न एव खसवकूपेण जानन्ती ! कर्मजं फर 
६ श्रीघरीव्यास्या । 

नामपि तेपामीश्वराराधनेन मोक्षपरसवसंपादनवातु म एत्र योगः ।॥ ५० ॥ वर्मणां मोकषप्तापनतवप्रकार्माद--र्मेति । करमन 

फालं क्तवा फेवटमीश्वराराधना्धमव कमे कुणा मनीषिणो क्षानिनो भूत्वा जन्मरूपेण बन्धेन विनिर्शुक्ताः सम्तोऽनामयं स्वपद्रव- 

७ अिनवगुसावार्यय्याख्या \ 

भावधपनकर्मजजिति। योगदुष्िदक्ताः कर्मणा पदै लक्सं जन्नवन्ध सजन्ति ब्र्मसत्तामवसि वित ५५१ ॥ यदा त् दादि ! तत्रच योगनुद्धि 



११२ भानन्दगिरिग्याख्यासंयेकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्वीता । [{ अध्यायः २ 

यदा तै मोहकलिलं बुद्धिठर्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्चुतस्य च ॥ ५२॥ 
श्चुतिविप्रतिपन्ना ते यदा सथास्यति निखा । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 

. १ श्रीमच्छांकर भाष्यम् । 

यदेति । यद् यसिन्काे ते तव मोहकलिलं मोहात्मकमविषेकरूपं काटुष्य, येनास्मानारमवि- 
वेकबोधं कद्यैषीरृत्य विषयं प्र््य॑न्तः+करणं पतते, तत्ते तव वुद्धि्व्य॑तितरिष्यति व्यतिक्रमि- 
ध्यति । शुद्धभावमांप॑त्स्यत इव्यर्थः । तदा तस्िन्काङे गन्तासि भराप्छ्यसि निर्वेदं वेरा्ग्यं 
भ्रोतंव्यस्य श्ुतंष्य च तंदा श्रोतव्यं श्रुनं च निप्फडं अतिपद्यत इत्यभिप्रायः ॥ ५२ ॥ मोद 
कलिलासययद्वारेण कब्धात्मविवेकजपक्लः कदा कर्मयोगज्ं फर परमार्थयोगमवाप्लयसीति चेत्त- 
चछणु-शुतिविप्रतिपन्ने ति । शरुतिविभ्रतिपन्नानेकसाध्यलाधनसंबन्धप्रकारानश्चतिभिः श्रवरेोर्विभरति- 
व २ आनन्द्शिरिन्याख्या । 

भिरुषप्रतिबन्धान्रोक्त इद्धिरदेष्यतील्याराङ्खयाद- यदेति । बिवेकपरिपकावस्था कारुशब्देनोच्यते । काद्धुष्यसय 
दोषपर्यवसायित्वं द्रयन्विरिनषि-येनेति । तदनथैरूपं काटुष्यं तवेद्यन्वयार्थं पुनर्वचनम् । उदधिशद्धिफरस 
विवेकस्य प्राया वैरार्यपरातति दशेयति--तदेति । अभ्यात्मशाखातिरिक्त शाखं ओओोतव्यादिशष्देन गृहते । उक्तं वेरा- 
गंयमेव स्फोरयति--धोतव्यभिति । यथोक्तविवेकसिद्धे सर्वसिन्ननात्मविषये नैष्फल्यं प्रतिभातीदय्भः ॥ ५२ ॥ 
डद्धि्ुद्धिनिवेकवेराग्या सिद्धावपि पूर्वाकतङ्द्धिपरप्तिकारो दरितो न भवतीति शङ्कते--मोहेति । प्रागुक्तविवेकादि- 

३ नीरकण्टव्याख्यां ( चतुर्धरी >) । 

यदेति । तै त्वं मोहः इनिटवियोगसंयोगजपरितापजन्यं वेचिल्यं तदेव कलिकिमिव किलं काटु्यं बुदधिगतं 
द्धिम्यतितरिष्यति ग्यतिकरमिप्यति बुद्धिः प्रसन्ना भविष्यति तदं श्रोतव्यख शाखभागख श्रुतय च निर्वेदं वैराग्यं 
गन्तासि । अयं भावः-मलिनायां बुद्धावसक्रदभहीतखापि शा्ार्थखास्पुरणाच्छोतव्यं श्रुत च ब्रथेव, तद्रच्ु- 
दवायाम॑पि बुद्धो सथः शासार्थस्फुरणात्तयो्वयथ्यमित्युमयथापि तत्र निर्वेद उचितः। प्रसन्ना च बुद्धिर्नि्रहीतं 
धोया मवतीति श्रवणादिकं त्यक्त्वा ध्याननिष्ठ एव भवेदिति ॥ ५२ ॥ ननु बुद्धिप्रसादोऽपि केन शिङ्गिन ज्ञे 
ईत्य॑तं आह--श्रुतीति । शुतिभिनीनाविधराखश्रवणेर्विप्रतिपन्ना आत्मा नित्योऽनित्यो बा, नित्योऽपि क्तीऽकती 

४ सधुस॒दनील्याख्या 1 
जिज्ञाखरेवंविधं कर्मयोगमटुतिष्टेति भगवतोऽभिग्रायः ॥ ५१ ॥ एवं कर्माण्यनुति्रतः कदा मे सच्वदयद्धिः स्यादित आह--न 
दयतावता कठेन सरबश्ुद्धिमवतीति कालनियमोऽस्ि कितु यदा यस्मिन्कारे ते तव बुद्धिरन्तःकरणं मोहकलिलं व्यतितरि यति 
अविवेकात्मकं काटष्यं अहमिदं ममेदमिद्यायज्ञानविकसितमतिगदनं व्यतिकरमिष्यति । रजसमोभलमपदाय श्यद्धभावमाप- 
स्यत इति यावत् । तदा तस्मिन्कारे भोतव्यसख श्युतसख च कर्मफलय निवेदं वैतृष्ण्यं गन्तासि प्राप्नाति प्राप्नोषि । "परीक्ष्य 
खोकान्करमचितानतराह्मणो निर्वेदमायात्” इति श्चुतः । निरधैदेन फठेनान्त.करणञुद्धि ज्ञास्यसीलभिश्रायः ॥ ५२ ॥ अन्तःकर- 
णञव्यैवं जातरनि्विदस्य कदा ज्ञानप्रा्िरिखपेक्षायामाद-ते तव बुद्धिः श्ुतिभिनानाविधपफलश्रवणैरविचारितता्प्- 

५ भाष्योत्कपदीपिका । 
क्ली सौख्यद्ुधियुक्ताः छदधैकाभ्रमनस इति वा ॥ ५१ ॥ सांख्यं बुद्धिं कदा प्रप्ामि यदथ कर्माुषठानं भवनोपदिदयत इत्यन 
आह--यदेति। यदा यस्यामवस्थायां तव बुद्धिमौदात्मकमयिवेकरूपं काछग्यं व्यतिकमिष्यति तदा तखयामवसायां श्रोतव्यसं 
श्रुतस्य च वैराग्यं प्ताति । पूर्व श्रुतिमिरनेकसाध्यसाधनश्रवणर्विभरतिपनना विक्षिप्ता श्चुतश्रोतव्ययोर्मिवेदं कुूध्वा यदा समाधीयते 
वित्तमस्ति समाधिरात्मा तसिभनिश्वला विक्षेपरहिता स्थाखति स्थिरीभूता भविष्यति तदा योग॑ सांख्ययोगमवाण्यसीति 
दयोर्थः। यद्रा योगानुष्ठानजनितसत्वदयद्धिजा वैरग्यादीतरसाधनसहिता निलानिखयवस्त॒विवेकरूपा ज्ञानाधिकरारसंपादिका बुद्धिः 
कदा त्राप्यत इयत आद--यदेति । यदा तव बुद्धिमोहात्मकमविवेकरूपं काष्टष्यं चित्ताञ्ुद्धिजं व्यतितरिष्यति तदा श्रोतन्यस्यं 
तस्य च कर्मफलस्य निर्वेदं गन्तासि । चित्तञद्धद्ार लब्धात्मविवेकलुद्धिः कमेयोगजं फलं परमात्मयोगं कदाप्यसीति 

& श्रीधरीन्याख्या ! 
रहितं विष्णोः षदं मोक्षाख्यं गच्छन्ति ॥ ५१॥ बदा तत्पदमह प्रा प्य्यामीलपेक्षयामाद~--यदेति द्वाभ्याम् । मोदो देदादिष्वात्मयुिःः 
तदेव कलिकं "कलिल गहनं विदुः° इलयभिषानकोद्यस्दतेः । ततश्चायमर्थः । एवं परमेश्वराराधने क्रियमाणे यदा तत्प्रसादेन तव बुद्धिदरहाभि- 
भ्नरक्षणे मोहमय गहनं दुर्ग विेषेणातितरिष्यति तदा भोत्तभ्यखं श्वतस्याथखं च निवेदं वैराग्थं गन्तासि प्राप्छ॑सि । तयोरनुषादेय- 



नीरखकष्टी-मधुसूढनी-माष्योकर्षदीपिका-ीथरी-भिनवगुपव्याख्यायुता । ११३ 

अजन उवाच । 
सितम का भाषा खमाधिस्थस्य केदाव । 
स्थितधीः किः प्रभषित किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४ ॥ 

१ भ्रीमच्छांकर माष्यम् । 

पन्ना नानाप्रतिपन्ला श्वुतिविप्रतिपन्ना विष्धि्ता सती ते तव वुद्धियैदा यसिन्काले स्थास्यति 
स्थिरीभूता भविष्यति निश्चला विक्षेपचलनवर्जिता सती समाधौ समाधीयते च्वित्तमस्िन्निति 
समाधिरात्मा तस्सिन्नात्मनीदेतदचखा तत्रापि विकद्पवर्जितेवयेवह्कद्धिरन्तःकरणं तदा तस्मिन्काङे 
योगमधाप्स्यसि विवेकप्रज्ञां समाधि भराष्स्यसि ॥ ५३ ॥ प्रश्चवीजं परतिरभ्याञ्खन उवाच ङन्धस- 
माधिप्रज्ञस्य टश्चणवुभुत्छया--स्थितभ्रक्षस्येति । स्थिता प्रतिष्ठिताऽहमसि परं जह्येति प्रज्ञा यश्य 

२ अआनन्द्गिरिव्याख्या । 

युक्तबुदधेरात्मनि स्थर्याचस्थायां प्रकृतबुदधिसिद्धिरियाह-तच्छण्विति । षष्टं कारुषिरोषाख्यं वस्तु तच्छब्देन गुद्यते, 
बुद्धेः श्चुतिधिप्रतिपन्नस्वं निदादयति--अनेकेति । नानाश्वुतिप्रतिपन्नव्वमेव संक्षिपति--विश्चिपेति । उक्तं हेतुद्रय- 
मनुष्य वैराग्यपरिपाकावस्था कारश्चब्दार्थः, नेश्वत्यं विक्ञेपराहिल्यम्, अचरू्वं विकल्वश्यन्यत्वं, विक्षेपो विपर्ययः, 
विकर्पः संशय इति विवेकः । विवेकद्वारा जाता प्रज्ञा ्रगुक्त बुद्धिः समाधिस्तत्रैव निष्ठा ॥ ५३ ॥ संन्यासिनो ज्ञान- 
नि्ठातस्ममाधिवचनं प्रशभ्बीजं प्रच्छतोऽजैनसयाभिप्रायमाह--कभ्पेति । रुड्धा समाधावास्मनि समाधानेन वा प्रज्ञा 
परमार्थद्षौनरुक्षणा येन तस्येति यावत् । नचु तस्य भाषा तत्कायानुरोधिनी भशिष्यति किमिलयसो बिजिज्ञास्यते 
तश्राह---कथमिति । ज्ञानतिष्टय ठश्चणविवक्चया भ्रश्षमवता्थं॑तच्रिष्ठासाधनवुभुर्लया निदिनषशि-समाधि. 

१ नीटकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

वा, अकर्तीप्येकोऽनेको वेतयेवमादिसंशयय्स्ता सती यदा असंभावनाविपरीतमावनानिपूर्थकं श्रुतितात्प्विषयी- 
मूते ज्चादैते निश्चङा पुनः कुतकरनास्कन्दनीया निर्विचिकित्सा परोक्षनिश्वयवती भूत्वा समाधो निर्विकल्पके प्रतय- 
गात्मनि अचला खयविक्षिपदयल्या स्थाति सिरा भविष्यति तदा योग विवेकप्रज्ां प्राप्यसि । निश्वकसमाधिराम 

एव बुद्धिपरसादणिङ्गमिति भावः ॥ ५२ ॥ छन्धसमाघेः सितप्र्ञापरनाभ्नो रक्षणानि बुधु्सुरञैन उवाच--खि- 

तप्रज्ञस्येति । खिता प्रत्यगात्मनि प्रतिष्ठिता प्रा यख तख सितप्रजञख समाधिस्थस्य समाधौ स्थित का भाषा 
४ मधुसूदनीन्याख्या । 

्विप्रतिपन्ञा अनेकविधसंदायविपयासवत्वेन विक्षिप्ता प्राक्, यदा यस्मिन्काटे शुद्धिजबिवेकजनितेन दोषददनेन तं विक्षेपं 
प्रिलयज्य समाधौ परमात्मनि निश्चला जाग्रत्खप्रदर्चनलक्षणविक्षेपरहिता, अचञा खषुतिमूच्छीसन्धीभावादिरूपल्यलक्षण- 

चखनरषिता सती स्थास्यति । लयविक्षेपलक्षणौ दोषौ परियज्य समाहिता भविष्य तीति यावत् । अथवा निश्वलाऽसंभावे- 

- नाबिपरीतभावनारदिता अचला दीधकालादनैरन्तयसत्कारसेवनैर्विजातीयभ्रययादृषिता सती निवोतप्रदीपवदात्मनि स्थास्यतीति 
योजना । तदा तस्मिन्करे योगं जीवपरमात्मैक्यलक्षणं तन्त्वमस्यादिवाक्यजन्यमखण्डसाक्षात्कारं स्वैयोगफलमवप्स्यसि , 

तदा पुनः साघ्यान्तराभावात्छृतछ्ृ्यः स्थितम्रज्ञो भविष्यसीयमिग्राय. ॥ ५३ ॥ एवं रन्धावसरः  स्थितप्रजञक्षण 

ज्ञातुमज्जन उवाच--यन्येवं दि जीवन्मुक्तानां लक्षणानि तान्येव सुसुक्षणां मोक्षोपायभूतानीति मन्वानः- स्थिता निश्वखह- 

ब्रह्मासीति अज्ञा यस्य स सिथितप्रज्ञोऽवस्थाद्वयवान् समाधिस्थो व्युत्थितश्वेति । अतो विशिनष्टि-समाधिस्थद्य स्थितप्रज्ञख 
५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

तच्छरण--श्ुतीति । प्राग्द्याख्यानद्वयमपि भाष्याह्ृभ्यत इति बोध्यम् ॥ ५२ ५३ ॥ तत्ववि्ठक्षणानि जिज्ञासुरजैन उवाच-- 

स्थितेति । स्थिता अरविष्टितादबह्यस्मीति अज्ञा यस्य स एव समाधिस्थः । नलात्मज्ञानद्ल्यख युख्यसमाधिरसतीति भावः । त्य 
& भीधरीन्याख्या । 

त्वेन जित्तासां न करिष्यसील्यथः ॥ ५९ ॥ ततश्च श्चुतीति । छतिमिनौ नाढोकिक्वेदिका्थेभवभवितिपन्रा इतः पूर्वं विधिक्ता सती तव 

बुद्धि्यदा समाधौ सखास्यतीति समाधीयते चित्तमसिन्निति समाधिः परमेश्वरः तसिक्जिश्वर। विशषेपन्धाधिविष्यान्तररनाङ्ृष्टात एवाचरा 

अभ्यासपटत्वेन तन्नैव सिरा लयन्याधिः सती तदा योगं योगफल तत्वकानमवाप्टयसि ॥ ५१ ॥ पएूषैोको क्तस्यास्मतत्वशस्य रक्षणं 

निशाः बज्ैन उवाच--सथितग्रज्ञयेति । साभविके समाधो खितस्यातएव सिता निश्वरा प्रहा अुद्धिर्यसय तख का भाषा ।. 

७ अभिनवरुपाचार्यव्याख्या । 

आयवसे तव स्फुःटमेभेदमभिक्ञानं । भोतव्यस्य श्ुतस्याभिरूष्यमानस्य वासमस्यो भयस्यापि निरेद मावस्णश्च् । अनेन चेदसुक्तम् । अविद्याः 

अदनिपतितभमात्रलुाहकदाखश्रवणसंस्कारविभरम्ममहिमायं यत्तवास्थाने छरक्षयादिदोषद्रौनम् \ तच्च तथा ासननहमानविगठने 

विगरिष्यति ४ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥ स्थिरर्ञसयेति । यदा स्थास्यति बुद्धिरिअनेन वचसा समाभिस्थस् योगिनो यः स्थिरभश्चराब्दस्तत्र 

१ भ्र्थिरमह्ृस्य, "स्थिरधी. इत्युमयत्रापि पाढोऽभिनवरुत्ताहतो इदेयते. 

भम गी° १५ 



११५ आनन्दमिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः २ 

१ भीमच्छांकरभाल्यम् । 

स स्थितप्रशस्तस्य का भाषा कि भाषणं वचनं कथमसौ परेभीष्यते । समाधिस्थस्य समाधौ 
स्थितस्य केशव, स्थितधीः स्थितप्रज्ञः खयं वा किं प्रभाषेत । किमासीत बजेत किं भाषणं 
जनं वा तस्थ कथमिदयर्थः । स्थितप्रज्ञस्य छुश्चणमनेन गश्छोकेन पृच्छति ॥ ५४ ॥ यो श्यादित 

ल्यारभ्याध्यायपरिलमातिप्ैन्तं स्थितप्रक्षलक्षणं साधनं चोपदिश्यते । सवत्व दछयाध्यात्मशासखे 

२ आनन्दभिरिव्यास्या । 

स्थस्येति । वसेवा्थक्रियां ए्च्छति-स्थितधीरिति ॥ ५४ ॥ प्रतिवचनमवतारयितं पातनिकां करोति-यो दीति । 

हिशब्देन क्मसंन्यासकारणीभूतविरागता संपत्तिः सुच्यते । आदितो ब्रह्मचयावस्थायामिति यावत् । ल्ानमेव योगो 

बरह्माव्मभावप्रापकत्वात्तसिच्चिष्ठ परिसमासिसस्यामिलयथैः । कमैव योगस्तेन कमौण्यसंन्यस्य तन्निष्टायामेव प्रदत्त 
हति शोषः । नु तस्कथमेकेन वक्येनार्थद्वयसुपदिशयते दैयर्थो. वाक्यभेदात्, नच रक्षणमेव साधनं कताथ॑रक्षणख 
तस्खरूपत्वेन फरुत्वे साधनत्वानुपपत्तेरिति तन्राह-स्ैत्रैवेति । यद्यपि छतार्थस्य ज्ञानिनो ज्ञानरक्षणं तद्रूपेण 

३ नीटकण्ठव्याख्या ( बतुर्धरी ) । 

माषणं वचनं । कथमसौ पर्माष्यते इलेकः पक्षः । धितधीः सितप्रज्ञः अर्थाद्युत्थितः सन् किं प्रमाषेत कथं वदति 
 मधुसदनीव्याख्या 1 

का भाषा । कर्मणि षष्टी । भाष्यतेऽनयेतिभाषा लक्षणम् । समाधिस्थः स्थितप्रज्ञः केन रक्षणेनान्यैव्येवदहियत इव्यर्थः । 
सच व्युत्थितचित्तः सिथितथीः स्थितप्रज्ञ खयं किं प्रमित स्तुतिनिन्दादावभिनन्दनद्वेषादिलक्षणं किं कथं प्रभाषेतेति सर्वत्र 
संभावनायां छिङ् । तथा किमासीत व्युल्थितचित्तनिग्रहाय कथं बहिरिन्दरियाणां निग्रहं करोति, तज्निग्रहाभावकालटे च कि 
व्रजेत कथं विषयान्प्राप्रोति । तत्कतैकभाषणासनव्रजनानि मूढजनविलक्षणानि कीदशानीद्य्थः । तदेवं चारः प्रश्नाः समाधि 
स्थितप्रज्ञे एकः, व्युष्थिते स्थितप्रहे चय इति । केशवेति संबोधयन्सवन्तयौमितया लमेवैतादशं रदस्य वक्तु सम्थोऽसीति 

५ भाष्यीककर्षदीपिका । 

का भाषा कथमसौ लोकेभौष्यते । कैलक्षणरुक्षितः सन्. खोकैः स्थितप्रज्ञ इत्युच्यत इयर्थः } यथा भवानपि केशिहननाविकर्मेणा 
केशव इत्युच्यते तयेति सूचयनाह-हे कैरावेति । एतेनावस्थाद्वयवान्समाधिस्थो व्युत्थितचेताभेति, अतो विशिनष्टि समा- 
धिस्थस स्थितप्रज्ञस्ेलादि प्रत्युक्तम् । योगिनोऽप्रकरान्तच्ेन तस्य लक्षण्रश्नानौ चिद्यात् । तच्त्वज्ञानरूपसमाधिस्थसथेव प्रकान्त- 
लात् उत्तरे प्राणनिरोध यदा करोति तदा समाधिस्थ इयनुक्तलच ज्ञानिनः प्राणायामानपेक्षसमाधेवासिष्टे स्पष्टसुक्तल्ाच । 
तथाि--परिघ उवाच । यद्यत्संसारजारेऽस्मिन्कियते कर्मं भूमिप । तत्समाहितचित्तस्य खुखायान्यस्य नानध ॥ १॥ क्रचिर्संक- 
त्प्रहितं परं विश्रमणास्पदम् । पर्मोपशमं श्रेयः समाधिमनुतिष्ठसि ॥ २ ॥ रघुख्वाच । एतन्मे ब्रूहि भगवन्त्सर्वसंकल्पवर्जितम् । 
परमोपशलमं श्रेयः समाधिं किमुच्यते ॥ १ ॥ योऽज्ञो महातमन्सततं तिष्ठन्व्यवहरंश्च वा । असमाहितचित्तोऽपौ कदा भवति 
कः किख ॥२॥ निलपबुदचित्तास्तु कुर्वन्तोऽपि जगक्ियाः । आलेकतत््वसंनिष्ठाः सदैव घुसमाधयः ॥ ३॥ बद्धपद्मासनस्यापि 
कतवब्रद्माज्ञखेरपि। अविश्रान्तखभावस्य कः समाधिः कथं च वा ॥४} तत्त्वावबोधो भगवन्त्सवाशातृणपावकः । प्रोक्तः समाधिशब्देन 
नतु तूम्णीमवस्थितिः ॥५॥ समाहिता निदयतृप्ता यथाभूतार्थदर्दिनी । साधो समाधिश्ब्देन परा परनोच्यते बुधैः ॥६॥ अष्चुन्धा निर्ह 
कारा हन्देष्वननुपातिनी । भोक्ता समाधिदब्देन मेरोः स्थिरतराङकृतिः ॥०॥ निशिताभिगताभीष्टा हेयोपदेयवर्भिना । प्रोक्ता समाधि- 
शब्देन परिपूणां मनोगतिः ॥८॥ यतःप्रथ्ति बोधेन युक्तमालयन्ति्कं मन. । तदारभ्य समाधानमन्युच्छिन्नं महात्मनः ॥ ९॥' इत्यादि । 
स्थितधीः सवयं वा किं मरभाषेत । किं प्रभाषणमासनं जनं वा तख कथमिदर्थ. । आत्मनि स्थितस्य स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं बदति 
सश्नार्थः । तथाच भाष्यं । स्थितप्रज्ञ लक्षणमनेन शोकेन पृच्छयते । यो ह्यादित एव संन्यस्य कमौणि ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवर्तः 
यच कर्मयोगेन तयोः स्थितप्रज्ञस्य प्रजहातीदयारभ्याध्यायपरिसमािप्यन्तं स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं चोपदिश्यते । सर्वत्र द्यध्या- 
त्मशन्नि छतार्थलक्षणानि यानि तान्येव साधनान्युपदि्यन्ते यन्नसाष्यलादिति ॥५४॥ एवं ष्टः श्रीभगवान्वास्देवो सुसुष्ोय॑ल- 

& भीधरीव्याख्या । 
भाष्यतेऽनयेति भाषा क्षणमिति यावत् । केन लक्षणेन खितप्रश् उच्यत श्तयः । तथा सित्थीः किं कथं भाषणमासनं जजन च 
ुयोदित्यथैः ॥ ५४ ॥ अन्न च यानि साधक शनसाधनानि तान्येव सख(भाविकानि सिद्धस्य रक्षणानि । अतः सिद्धस रक्षणानि 

७ अभिनवरुप्ाचार्यष्याख्या । 

वाचक उक्तस्तस्य भाषा किं अृत्तिनिभित्तं भाष्यत येन निमितेन शब्दैरथ इति छरत्वा योगिनः स्थिसग्रक्षः फ रूक्था वाचकः अन्व्थलया षा 
इसयेकः भः । यद्यपि रूढौ दङ्केव नासि तथाप्यन्वधैतां रड्धामपि खरूपरक्षणनिमि्तरूपेण स्फुदीकदटुमेय भ्रः ! स्थिव धीरिति रब्दपदुा- 
थकोऽ्थपद्ायकः स्थितधीराब्दः ईं प्रयोगलक्षणमेवार्थमाह आदो तपस्विनमपीति द्वितीयः अश्न, । सच स्थिरधीर्योगी किमासीत कफिमभ्यसेव् 
[पण ककन 

१ मधुसूदम", 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भष्योककपंदीपिका-्ीधरी-भभिनवगुपतवयास्यायुता । ११५ 

श्रीभगवाञुवाच । 
¢ प्रजहाति यदा कामान्सवौन्पार्थं मनोगतान् । 

आत्मन्येवात्मना तुष्ट; स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५८ ॥ 
१ श्री्भच्छांकरभाष्यम् । 

रुतार्थलक्षणानि यानि _ तान्येव साधनान्युपदिश्यन्ते यललसाध्यत्वाद् यानि यल्लसाध्यानि साध- 
नानि लक्षणानि भवन्ति तानि भीभगवादुवाच--प्रजहातीति । प्रजाति प्रकषण जष्टाति 
परित्यजति यदा यस्िन्काले सवौन्समस्तान्कामानिच्छामेदान् हे पार्थ, मनोगतान्मनतसि प्रवि. 
एन्हदि प्रविष्टान् सवेकामपरिदयागे तिकारणाभावाच्छरीरघारणानिमित्तशेषे च सस्युन्मत्त- 
परमत्तस्येव अवृत्तिः प्राततेत्यत उच्यते| आत्मन्येव प्रलयगात्मखरूप पवात्मना खेन्नैव बाद्यलाभ- 
निरपेश्षस्वष्रः परमार्थदशनासतरसखामेनान्यसादङप्रययवार्स्थितप्रज्ञः स्थिता प्रतिितात्मानास्म- 

२ आनैन्दगिरिव्याख्या । 

फरुत्वाश्न साधनस्वमधिगच्छति तथापि जिक्ञासोसदेव प्रयक्तसाभ्यतया साधर्व संपद्यते रक्षणं चात्र ज्ञानसामभ्यै- 
रुज्धमनूद्यते न निधीयते बिहुपो विधिनिषेधागोचरस्वात् , तेन जिज्ञासोः साधनानुष्टानाय कक्षणालुवाद्देकसिक्ञव 
साधनाचुष्ठाने वास्पथमिलयथैः । ऽक्तेऽथ भगवद्धक्यसुस्थापयति--यानीति । कश्चणानि च ज्ञानसामर्ध्वम्यान्य- 
यत्तसाध्यानीति शोषः । सिितप्रक्तस्य का भाषेति भथमप्रक्रसयोत्तरमाद--प्रजष्ातीति । कामलयागख प्रक्षा वास- 
नाराहिखयं कामानामात्मनिषठस्वं कैश्चिदिष्यते तदयुक्तं तेषां मनोनिषटप्वश्चुतेरिल्याशयवानाह-- मनोगतानिति । असम- 
न्येवारमनेत्याद्ुत्तरभागनिरस्यं घो्मयुववति--स्वैकामेति । वर्हि भरवतैकाभावाद्विुषः सर्वभरृतेरपकान्तिरिति 
नेयाष्ट-दरीरेति । उन्माद्वाचुन्मसो विवेकविररितद्द्धिभ्रमभामी प्रकर्षेण मदमसुभवन् विद्यमानमपि विवेकं 
निरस्यन्त्नान्तवग्यवदेरन्प्रमत्त इति विभागः । उत्तराधमवताय व्याकरोति--उच्यत इति । आत्मन्येतेयेवकारस्या- 
स्मनेश्यत्रापि संबन्धं धोतयति--खनेवेति 1 बाद्यरूभनिरयेक्षत्वेन तृष्टिमेव स्पटयति--परमाथैति । स्थितग्रन- 

३ नीखकण्डय्याख्या ( खतुधरी > । 

कथमास्ते कथे वा व्रजति विषयान्धुद्के इति प्रश्रयम् ॥ ५४ ॥ एतेषां कमेणोत्तराण्याह भगवान्--प्रजहाती- 
त्यादिना । अत्र यान्येव ृतार्थलक्षणानि तानि क्ानसाधनानीति मत्वा उपदिषद्यन्ते सथतप्रज्ञलश्चणानि तेषामक्घ- 
तार्थूु यलमाध्यत्वात् । कृतार्थेषु स्वाभाविकत्वात् । यथोक्तम् “उप्पन्नातमप्रनोधख द्रधृत्वादयो गुणाः । मवन्त्यय- 
ततस्त नतु साघधकरूपिणः ॥› इति । यदायं चोगी सवीन्स्थूटस्षमक्रारणन्षरीरभोग्याच् कामान्काम्यमानान्विषया- 
नरकेण समू जहाति त्यजति । कीटशान्कामान् । मनोगतान्मनखेव संकटपविकल्पात्मके खितान्नतु बहिः । 
यथोक्तमक्षपादाचार्यः दोषनिमितते रूपादयो विषयाः संकदयक्कताः' इति । तत्र स्थूरानां कामानां त्याग एकान्त- 

५ मधुसूदनीव्याख्या । 
सूचयति ॥५४॥ एतेषां चतुर्णा प्रश्नानां कमेणोक्तरं भगवानुवाच यावदभ्यायसमाप्ति-- कामान् कामसंकत्पादीन्मनोडत्तिविोपान् , 
अमाणविपयेयविकदपनिद्रस्ण्तिभेदेन तच्नान्तरे पश्चधां प्रपश्चितान्सवौनिरवशेषान्धरकेण कारणबापेन यदा जहाति परियजति 
स्ैष्त्तिद्न्य एवे यदा भव्रति स्थितप्र्ञस्तदोच्यते । समाधिस्थ इति शेषः । कामानामनात्मध्मलेन परिघ्ागयोग्यतामाद-- 
मनोगनानिति । यदि द्यात्मधर्मा. स्युस्तदा न यक्तं शक्येरन् वहथौष्ण्यवत्खाभाविकलात् । मनसस्तु ध्मा एते ! अतस्त. 
रपरि्यागेन परियक्तु शक्रया एवरैखय्थैः । नयु स्थितप्रज्ञस युखप्रसादकिङ्गगम्यः संतोपविशेषः प्रतीयते, स कथं स्वैकामपरियागे 
स्मादिखत आह--आत्मन्येव परमानन्दरूपे नलनात्मनि तुच्छे, आत्मना खध्रकादाचिद्धेण भासमाने नतु ग्र्या तुषः 

५ भाष्योत्कपंद्रीपिकया । 
साध्यानि जीवन्सुक्तखभावभूतानि रक्षणानि वदन्प्रथमग्रश्चसोत्तरमाद--प्रजदाती ति द्वाभ्याम् । यदा कामानिच्छमेदान्मनो- 
गतान्मनसि परतिष्ितान्सर्वानशेपान्प्रजदाति प्रकरषैण दयजति । ननु स्वान्कामान्परियज्यापि प्रारब्धकर्मवसाजीवतससयोन्मत्तव- 
तदेत्तिः प्रप्तेयत आद--आत्मन्येवेति । आमन्येव प्रयगार्मश्वरूप एवात्मना खेरैव बाह्यनिपयल्यभनिरयेक्षः परमा्दर्य- 

६ श्रीधरीव्यारूया 1 

कथयन्नवान्तरङ्गाणि शागस्ताधनान्याह याकदध्यायसमाधि । तत्र प्रथमप्रशनोत्रमाइ--प्रजहातीति द्वाभ्याम् । श्रीभगवासुकानचं । 
७ अभिनयगुप्रा्ार्यव्धाख्धाः । 

कास्य चेये स्यादिति तृतीयः ।! जभ्यसंश्च किमाञरुयाटिति चतुः ॥ पथ ॥ दतदेय प्रश्नचतुषटयं कमेण निर्णीयते भगवता । आभीभगवादु- 
वाच-प्रजहातीलयादिना ॥ रिथता स्ण्डा अक्षा यस्य । रूडिश्च निखमात्मरूदिस्वे सत्ति तिपयविधेपकतस्य अमम्य भिष्तसाव् योगिनो यः 



११६ जआनन्देगिटिव्ास्यसंवलित-ध्ीमच्छकरभाष्ययुता-धीमद्धगवद्धीता। [अध्यायः २ 

ुष्बल विमना सुखेषु विगतस्प्रहः । 
वीतराग मयकोष ¦ खितधीखनिर्च्यते ॥ ५६ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

वितेकजा प्रज्ञा यस्य ख स्थितप्रज्ञो विदवास्तदोख्यते । वयक्तपु्रविन्तलोकेषणः संन्यास्यात्माराम 
आत्मक्तीडः खितथज्ञ इव्यर्थः; ॥ ५५ ॥ च दुःखेष्विति । दुःखेष्वाध्यात्मिकादिषु प्रप्तेषु नोदिश्च 
न प्रश्ुभितं दुश्खभ्राक्चौ मनो यस्य सोऽयमचुदिञ्चमनाः, तथा सुखेषु प्रासेषु विगता स्पृहया 
तृष्णा यस्य ना्चिरिवेन्धनाद्याचाने खुखान्यलुव्धेते स विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः रागश्च 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ! 

पदं विभजते---स्थितेलि । प्रजताप्रतिबन्धकसर्यकाम विगमावस्था तदेति निर्दि्यते । उक्तमेव प्पश्चयति--- त्यक्तेति । 
आत्मानं जिक्ञालमानो वैराग्यद्वारा स्वषणालययागात्मकं संन्यासमासाद्य श्रवणादयाव्रच्या तज्ज्ञानं प्राष्य तस्िक्नेवा- 
सत्तया विषयवेसुख्येन तस्फरूभूतां परितुष्टं तत्रैव भ्रतिरुभमानः स्थितप्र्तव्यपदेशभागिलयथेः ॥ ५५ ॥ लक्षणमै- 
दालुवादद्वारा विनिदिषोरेव कतेष्यान्तरसुपदिशति-किचेति 1 ज्वररिरोरोगादिङ्कतानि दुःखान्याभ्यात्मिकानि जादि- 
शब्देनाधि भौतिकानि व्याघ्रसपौदिभयुक्तान्याधिदैविकानि चातिवातवषादिनिमित्तानि दुःखानि गृद्यन्ते, तेषूपरस्घेष्वपि 
नोद्िभ्मं मनो यख स तथेति संबन्धः । मो द्विभ्रमिदेत्याचे-न प्रश्युभितमिति । दुःखानां सुक्तानां प्रास्त परि- 
हाराश्चमस् तदनुभवपरिभावितं दुःखसुदरेगसेन सहितं मनो यस्य न भवति स॒ तथेलाह--दुःखप्रात्ताविति । 
मनो यख नोदिश्नमिति पूर्वेण संबन्धः । सुखान्यपि दुःखवच्निबिधानीति मत्वा तथेव्युक्तम्, तेषु प्रापेषु सस्घु तेभ्यो 
विगता स्प्हा तृष्णा यख स ॒विगतस््ह इति योजना । अक्सय हि प्राप्षानि सुखान्यनुनिव्थते तृष्णा, विदुषस्तु 
नैवमिल्यत्र वेधम्बद्टाम्तमाह--नाचिरिवैति । यथा हि दाद्चस्येन्धनादेरम्याधाने वह्िर्विवर्धते तथात्तस् सुखान्यु- 

३ ली रखुकण्ठव्याख्या ( चतुरधेरी ) 

सेवनमात्राद्ववतीति स स्थवीयानेव । विरीनकरणमामसख समनस्कख जाग्रहमसनामया; खमे ये कामाः स्फुरन्ति 
तेषामपि त्यागो भगवद्खयानादिखूपसद्वासनाभ्यासबङेन भवति । येतूपसंहतकरणख संवज्ञातसमाधथिकाङे दिन्याः 
कामाः संकट्पमात्रोपनता दहरविधादिषु प्रसिद्धासेषामपि त्यागोऽसंप्रक्ञातसमाध्यभ्यासबटेन मवति । -एवं निविधा- 
न्कामान्तयक्स्वा आत्मन्येवाखण्डेकरसे आत्मना खेनैव खरूपानन्देन तो बाद्यविषयनिरपेश्षो यदा मवति तदार 
स्थितप्र्न इत्युच्यते ॥ ५५ ॥ दुःखेषु शखपाताविषु दुःखसाधनेषु प्रपेष्वपि अनुद्धिभमना अचश्चरमनाः । वक्यति- 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 
परितृप्तः परमपुरुषार्थखामात् । तथाच श्रुतिः “यदा सवे भ्रयुच्यन्ते कामा येऽख हदि भिताः । अथ मयोऽप्रतो भवदयत्र जह्य 
समश्वुते" इति । तथाच समाधिस्थः स्थितप्रज्ञ ॒ए्व॑विधेरेक्षणवाचिभि. शब्दैभौष्यत इति प्रथमग्रश्रखोत्तरम् ॥ ५५ ॥ इदानीं 
व्युत्थितस्य स्थितप्रज्ञस्य भाषणो पवैरानगमनानि मूढजनविलक्षणानि व्याख्येयानि । तच्च किं प्रभषेतेयसयोत्तरमाह द्राभ्याम्-- 
दुःखेष्विति । दुःखानि त्रिविधानि रोकमोहज्वरशिरोोगादिनिमिततान्याभ्यात्मिकानि, व्याघ्रसर्पादिप्रयुक्तान्याधिभौतिकानि, 
अतिवातातिद््वादिहेठुकान्याधिदेविकानि, तेषु दु.खेषु रजःपरिणामसंतापात्मकचित्तढत्तिविरोषेषु परारन्धपापकर्मप्रापितेषु नोदधिभं 
ड 'खपरिहाराक्षमतया व्याकर न भवति मनो यख सोऽनुद्वि्नमनाः । अविवेकिनो हि दुःखप्राप्तौ सद्यामहो पापोऽहं यिद्मां 
दुरत्मानमेतादशदुःखभागिनं को मे दुःखमीदृशं निराकुयौदिलयदुतापात्मको भरान्तिरूपसामसनित्तदृत्तिविरेषं उदवेगाख्यो 

५ भाष्योर्कषदीपिका । 
नाङतरसलरमेनान्यसत्राप्ाच्भलयय सतुटस्तदा स्थितप्रज्ञः स्थिता प्रतिष्टिता आत्मानात्मविक्ेकजा शज्ञा यख स विद्वान् 
तदोच्यते । आत्मानं जिज्ञासमानो वैराग्यद्वारा युजवित्तरोकेषणालागात्मकं संन्यासमासादय श्रवणायाङ्त्या तज्ज्ञानं प्राप्य 
तसमिन्नेव आसक्त्या विषयवेयुद्येन तत्फखभूतां तुष्टिं तत्रैव ्रतिर्भमानः स्थितमरञव्यपदेशभागिलय्थः । एते समाधिस्थ 
इति शेष इति प्रत्युक्तम् । देषस्योक्तयुक्त्या निर्थकलात् । एतादशसंबन्धलक्षणेन रिथितभक्ञ उच्यते ! यथा प्रथासंबन्येन लं पाथं 
इति सूचयन्नाह--पाथेति ॥५५॥ किंच-इु-देष्विति । य पू्ैश्छोकेन प्रथममश्रस्योत्तरमुक्तं इदानीं व्युत्थितचित्तख स्थित 

& भ्रीधरीव्याख्या ¦ 
मनसि सितान्कामान्यदा प्रकरेण जद्दाति । त्यागे हेतुः भत्मन्येव खस्िन्नेव परमानन्दरूपे आत्मना खयमेव तुष्ट शति । आल्मारामः 
सन्यदा श्वनविषयाभिरषास्त्यजति तदा तेन लक्षणेन सुमिः सितप्रश्ञ उच्यत त्यथः ॥ ५५ ॥ किच--दुःखञेष्विति । दुःखेषु 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
स्थितभ्रक्कब्दोऽन्वभेः स च युक्त इत्येकः प्रश्नो निर्णीतः ॥ ५५॥ दुःखेषित्ति । सुखढुभखयो्थस्य रागद्धेषरदिता वृत्तिः स मुभिरेव स्थिर ~~~ 4 रता चत + स नरव थर् 

9 सशुसूद्न . ५ सथुसूद्धमः, 



नीलकण्डी-मधुसूदनी-भाप्योक्कपंदीपिका-श्रीपरी-भमिनवगुसव्याष्यायुता । ११७ 

यः; सवेच्रानभिखेहस्तत्तत्पराप्य श्ुभादाभम् । 
नाभिनन्दति न द्वैष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 

१ श्रीमष्छाकरभाभ्यम् 

भयं च क्रोधश्च वीता विगता रागभयक्रोधा यस्मात्स बीतरागभयकोधः स्थितधीः स्थितप्रज्ञो 
मुनिः संन्यासी सी तदोच्यते ॥ ५६ ॥ क्रिंच--यः सर्वैन्ेति । यो मुनिः सर्व्॑र देदजीवितादि. 
[१ त) ^ 1 00 000 प, ७,४,  क ।। 

२ आनन्द्भिरिन्याख्या । 

पनतान्यनुविवधमानापि तृष्णा चिहुपो नं ॒तान्यनुविवर्धते, नहि वद्धिरदाद्यघुपगतमयपि दुश्धु विददिमधिगच्छति, 
तेन भिज्ासुना सुखटुःखयोस्वृष्णोद्धेगो न कतैव्याविलयथैः । रागादयश्च तेन करवैव्या न भवन्तीलाह--वीतेति । 
अनुभूताभिनिवेरो त्रिपयेषु रञ्ननास्मकस्वृष्णासेदो रागः, प्रेणापङ्तस्य गात्रनेत्रादिविकारकारणं भयं, क्रोधस्तु पर 
वशीङृघ्यात्मानं स्वपरापकारप्रटृत्तिहेतृडद्धिटत्तिविरोपः मनुते इति मुनिरात्मविदियङ्गीकयाह--- संन्यासीति । 
सुखादिविषयतृष्णादे रागादेश्वाभावावस्था तदेद्युच्यते ॥ ५६ ॥ रक्षणमेदानुवादह्वारा विविदिषोरेव कवव्या- 
न्तरसुपदिशति--र्किचेति । विचेकवतो विदुषो विवेकजन्या प्रका कर्थं प्रतिष्ठां भरतिप्यतामिलादङ्याह--यः स्व. 

३ नीखकण्डभ्यारू्या ( चतुर्धरी ) 1 

च ध्यसिन्ग्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाट्यतेः इति । सुखेषु सुखसाधनेषु शआक्चन्दनादिषु प्रपतिष्वपि विगत. 
सृहो निशत्तिकत्वा द्रवति । अतब वीताः रागभयक्रोधा यसास्स तथा । नहि तखामवस्थायां रागादयो दुःखादयो 
वा संभवन्ति । एवविधः समाधिनम्धः स्थितधीः सितपरज्ञ॒॒ उच्यते ॥ ५६ ॥ सितधीः किं प्रभषितेत्यखोत्तरमाह- 

% मयुसूदनीव्याख्या । 
जायते । ययेवं पापानुष्ानसमये स्यात्तदा तसप्र्तिप्रतिवन्धकलेन सफलः सात् \ भोगकारेऽनुभवकारणे सति कार्यखोच्छेन्तु- 
सराक्यलाजिष्पयोजने नु लकारणे सत्यपि किमिति मम दु खं जायत इयविवेकजभ्रमरूपलान्न विवेकिनः सिथतप्रज्ञख संभवति । 
दुःखमा््रं हि प्रारब्धकर्मणा प्रयते नलु तदुत्तर्काीनो ध्रमेऽपि । ननु दु खान्तरकरणलात्सोऽपि प्रारन्धकमौन्तरेण प्राप्य. 
तामिति चेन् । न । रि्थिनग्र्ञम्य चरमोपाहनाक्ञाननारेन भधमासभवात्तननन्यहु खप्रापकप्रारन्धाभागत् यथाकथंविदेदयाच्रामात्र- 
निवादकपारस्धकमफररस्य चमामव्रेऽपि चापिनायुद्रस्योपपत्तरिति विस्तरेणमे वक्ष्यते ! तथा सुखेषु सतत्वपरिणामरूपप्रीलयात्म- 
कचित्तव्रनिविशपेषु चिवि प्रारस्धपरुण्यकर्मप्रापितषु विगनस्प्रहः आगामितजातीयञ्खस्प्हारहितः । स्परहाहि नाम सुखानुभव. 
्रत्तिकराटे लजातीयृयुलसख कारणं धर्ममनचुष्राय बरधव तदाकाष्वारूपा तामसी चित्तद्त्तिभरौन्तिरेव सात्रावियेकिन एव जायते 
नहि कारणाभावे कार्थं भवितुमर्हति । अतो यथाऽसतिक्ारणे कायं माभूदिति श्रथाकक्षा उद्वेगो विवेकिनो न संभवति । 
तथवासति करण कार्य भूयादिति वरथाकराषटवारूपा तृष्णात्मिका स्यापि नोपपद्यते । मरन्धकर्मणः सुखमात्रप्रापकलात् । 
दर्पान्मिफा वा चित्तद्त्तिः स्प््ादष्देनोक्ता भापि भास्तिरेव । अदो धन्योऽहं यस्य ममेदं खखसुपस्थितं, को वा मया तुल्यो. 
ऽस्ति भुवने, केन वोपायेन ममेदृशं सुखं न विच्छिद्येतेलवमासििकोन्फुषठतारूपा तामसी चित्तदत्ति- ! अतएवोक्तं भाष्ये नाभि- 
रियेन्धनादययाधाने यः सुखरान्यनुविवथते स विगतस्प्हः" इति । वक्ष्यति च नन प्रहृष्येस्पियं प्राप्य नोद्िजेस्प्राप्य चाप्रियम्” इति । 
सापि न चिकिनः सभवति श्रान्तिलात् ! तथा वीतरागभयक्रोधः । रागः शोभनाध्यासनिवन्धनो विषयेषु रज्ञनात्मकशित्त- 
वर्तिविशेपोऽखन्ताभिनिग्रेदापः । रागविपयश्य नाशके समुपस्थिते तन्निवारणासामथ्येमात्मनो मन्यमानख दैन्यात्मकशित्त- 
एृचतिविरेषो भयम् । एवं रागविपयविना्के यसुपस्थिते तन्निवारणसामथ्यैमात्मनो मन्यमानस्याभिञ्वलनातममकथिततद्रत्तिविशेषः 
कोध. । ते सरवे विप्रयैयकूपलाष्टिगता यस्मात तथा एतादयो सुनिरमननरीर संन्यासी स्थितमन्ञ उच्यते ! एवंलक्षणः स्थितधीः 
सानुभवघ्रकटनेन शिष्यशिक्षा्थमनुदरेगनिस्प्हलादिवाचः श्रभाषत इत्यन्वय उन्तः । एवंचान्योऽपि सुयुश्चद खे नोद्विजेत सुखे 

न प्रहृष्येत् रागभयक्रोधरदितथ भवेदिदयभिगप्रायः ॥ ५६ ॥ किच-यः सर्वज्ञे ति। स्वेदेषु जीवनादिष्वपि यो सुनिरनभिले्ः 
४ भाष्यो्कर्दीपिका । 

्रक्षख भापणोपयेशनग्मनानि मूढजनविलक्षणानि व्याद्येयानि । तत्र किंभ्रभाषेतेखस्योत्तरमाहेति तचिन््यम् । शस्थितधीभुनि- 
क्च्यते इति वाक्यशेषेण प्रथमप्रश्चोत्तरभतीतेः स्पात् । दु े प्वाध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकेष्वनुद्धिममश्ठमितं मनो यख्य स 
तथा । त्रिविधेषु विगत स्पृदामित्णपो यख सः । अतएव वीता रागभयकोधा यस्मात्स स्थितधीः स्थितप्रज्ञसदोच्यवे १ ५६ ॥ 
दवितीयग्र्नस्योत्तरमाद--य इति ! यो सनिः सर्वत्र देदजीवनादिष्वपि ज्ञेदवजितः तत्तत्ाप्य छमाछ्यभं छभं कज्ध्वा नाभि- 

६ श्रीघरीव्यास्या । 

अ्र्तिष्वप्यनुदि्ममश्चमितं मनो यख सः ! सुवरेपु विगता स्पृदा यस्य सः । तत्र हेठुः वीतापगता रागभयक्रोधा यसच् । तत्र रागः 
प्रीतिः । से सनिः सितधीः सितप्रश् उत्युच्यने ॥ ५६ ॥ कथं भापेतेस्योत्तरमाद ~य दनि । यः सर्वन्न पुत्रादिष्वप्यनभिनहः 



११८ आनन्दगिरिष्याघ्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीती । [ अध्यायः २ 

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवेशाः । 

इन्द्रियाणीच्ियार्थभ्यस्तसय परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

ध्वप्यनभिसखेहः सेदव्जितस्तत्वस्पाप्य शुभाम वत्तच्छुभमययुभं वा ठन्ध्वा -नाभिनन्दति न 

दवेष्टि । श्युमे भ्राप्य न तुष्यति न हष्यत्यद्युमं च प्राप्य न देष्टीव्यथः । तस्येव पेविषादव- 

सितस्य तिवेकज। प्रका भरतिष्ठिता भवति ॥ ५७ ॥ किच--यदा संहरत इति । यदा संहरते 

सम्यगुपसंदर्ते चायं ज्ञाननिष्ठायां प्रघत्तो यतिः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशो यथा क्रू्मो भयात्खा- 
~~~

 ~~~ 
२ आनन्द्भिरिषव्याख्या । 

ति । ननु देहजीवनादौ स्पृहा शभादय मपा हष॑निषादौ विदुषो विविदिषोश्चावजैनी याबिति प्रकतासेयीसिद्धि- 
सत्राह--थो ्ुनिरिति । रत्तदिति शो भनवच्ेनारोभनवस्वेन वा भसिद्ध्वं प्रतिनिर्दिश्यते । तदेव विभजते-- 

द्यभमिति । विषयेष्वभिषङ्गभावः छभादिभाकतो दषौयभावश्च प्रक्ञासयथै कारणमिलाह--तस्येति ॥ ५७ ॥ 

जिक्ञासोरेव करव्यान्तरं सूचयति--किंेति । इन्द्रियाणां विषयेभ्यो वैरस्य प्रह्ये कारणस्वादादौ जिन्ता- 

सुना तदयुष्टेयमि लाह--यदेति । सुयुश्चणा मोक्षदेतं परहा प्राथैयमानेन सर्वेभ्यो विषयेभ्यः सर्वाणीन्द्ियाणि बिसु- 

खाति कवैब्यानीति श्छोकनव्याख्यानेन कथयति--यदेत्यादिना । उपसंहारः खवशषस्वापादनं तख च सस्यक्त्वम- 

तिद्ठत्वम् । अयमिति प्रकृतस्थितग्रजञप्रहणं व्यावरदैयति--क्ञाननिष्ठायामिति । इन्द्रियो पसंहारस्य प्ररुयरूपस्वं 

व्यावल्य संको चात्मकस्वं इष्टम्तेन द्रयति--क्रूम इति । इष्टन्तं व्याकरोति--यथेति । दा्टन्तिके योजयन्तान- 
३ नीककण्डव्यार्या ८ चतुर्धरी ) । 

यः स्मेति । सर्वेषु धनदारदेहजीवनादिषु अभिक्षेहः । अभिसेहवान्हि धनदारादिषु विकरेष्ु सकठेषु वाऽहमेव 
विकटः सकलोऽसीति दैन्यदपेपितः पूवीपरावुसंधानरहितो जल्पति अयं तु न तथेति भावः । तथा श्चुभं प्राप्य 
नाभिनन्दति संतुष्टो भूत्वा श्चमप्रापयितारं न प्रशंसति । तथा अष्चुमे प्राप्य न द्वेष्टि दुःखी भूत्वा अञ्चुभप्रापयि- 
तारं न निन्दति यस्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ किमासीतेत्य खोत्तरमाह--यदेति । इन्द्रियार्थभ्यः शब्दादिवि- 
षयेभ्यः प्रारन्धकर्मवदेन ब्युत्थितोऽपि योगी द्रैतदर्यनादुद्धिमः सन् निरोधसंस्काराबल्याव्ीत्या समाधिमलुतिषठ- 

४ मधुसदनीष्याख्या । 

थंसिन्सखयन्यदीये हानिश्रद्धी खस्मिन्नारोप्येते स तादरोऽन्यविषयः प्रेमापरपयायस्तामसो इत्तिविरोष. जेदः सर्व्रकारेण तद्रहितो- 
ऽनमिन्नेदः भगवति परमात्मनि तु सर्वथाभिक्षेहवान्भवेदेव अनात्मज्दाभावसख तदर्थलादिति द्रष्टव्यम् । तत्तत्प्रारग्धक्र्मपरि- 

म्रापितं शुभं शुखहेतुं विषयं भराप्य नाभिनन्दति हर्षवि्चेषपुरःसरं न प्ररंसति । अद्यभं दुःखहेतुं विषयं प्राप्य न दष 
अन्तरसूयापवैकं न निन्दति । अज्ञ हि सुखहेतुः खकरत्रादिः स छ्युमो विषयस्तद्वणकथनादिभ्रवर्तिका धी्रत्तिर्भान्तिरूपा- 
मिनन्दः सच तामसः । तद्वणकथनादेः परघ्ररोचनार्थलाभावेन व्यर्थल्ात् । एवमसूयोत्पादनेन इ खहेतुः परकीयवियाग्रक्र- 
धौदिरेनं भ्द्यञ्यभो विषयस्तन्निन्दादिभ्रव्तिका भान्तिरूपा धीढ़त्तिदरैषः । सोऽपि तामसः । तजिन्दाया निवारणा्थलाभावेन व्यर्थ- 
लात्. तावभिनन्ददवेषौ ्राग्तिरूपौ तामसौ कथमभरन्ते श्चुद्धसवे स्थितग्रज्ञे संभवेताम् । तस्माद्विचालकाभावात् तस्यानमिननेदृस् 
हषैविषादरहितसख सुनेः अज्ञा परमात्मतस्वतिषया अविष्ठिता फल्पयवसायिनी । स स्थितप्रज्ञ इयर्थः । एवमन्योऽपि मुमुचुः 
सर्वच्ानभिक्ञेद्यो भवेत् । छम भाप्य न प्ररांसेत् अद्यभं प्राप्य न निन्देदिखयभिगप्रायः। अत्र च निन्दाप्ररंसादिरूपा वाचो न प्रना- 
पेत इति व्यतिरेक उक्तः ॥ ५७ ॥ इदानीं किमासीतेति अ्श्नयोत्तरं वक्तुमारभते भगवान् षड्भिः शटोकेः---तत्र च प्रारण्ध्- 
कर्मैवराद्युत्थनेन बिक्षिप्तानीन्दियाणि पुनरुपसंहदय समाध्यर्थमेव स्थितग्रजञस्योपवेशनमिति दरोधिवुमाद--अदं व्युन्थितः 
सर्वदः सवांणीन्दियाणि इन्दियार्थभ्यः शब्दादिभ्यः स्वेभ्यः । च पुनर्यथे ! यदा संहरते पुनरुपसंहरति संकोचयति ! तच 

५ भाष्योत्कर्षद्यीपिका। 

नन्दति हर्षग्भितं हुतिवचनं नाभिभाषते तथाऽयं ठन्ध्वा न देष्टि । दवेषगर्भितं निन्दावाक्ष्यं न वक्तीदयर्थः ! तस्य प्रज्ञ प्रतिषिता 
॥ ५७ ॥ विचारादिनेन्द्ियनिग्रहा्थं स्थितभन्ञस्योपवेशनमिति तृतीयमश्चखोत्तरं वक्तुं जितेन्द्रियलम्। तख रक्षणमाद--यदेति। 
यथा कूर्मः कमयो भयादङ्गान्युपसंहरति तथा यद्! ज्ञाननिष्ठो यति. शब्दादिविषयेभ्यः इन्दियाण्युपसंहरति तदा तद्य ग्र्षा 

& श्रीधरीव्याख्या । 

लेददुत्यः अतएव बपितानुद्रस्या तन्तच्छुभमुकूलं प्राप्य नाभिनन्दति न प्रशसति । अ्युभ प्रतिदरूरं प्राप्य न द्वेष्टि न निन्दति 
कितु केवलमुदासीन एव भाषते तस प्रहा प्रविष्ठितेल्थः ॥ ५७ ॥ किच--यदेति । यदा चायं योगी उन्द्रियार्भभ्यः सकाश्चादि- 

७ अभिनवगुप्ताचा्यंध्याख्या । 

शरत्तो नान्यः ॥ ५६ ॥ उक्तं चैतत्--यः सर्वत्रेति १ शछभाद्धभप्रासौ तश्वाह्वादतापौ न मवतः ॥ ५७ ॥ यदा संहरते इसि! नास्य पाचकय- 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योककषंदीपिका-धीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । ११९ 

विषया विनिवतैन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवतेते ॥ ५९ ॥ 

१ भीमण्छांकरभाष्यम् । 

न्यङ्गान्युपखंहरति सर्वत पवं क्लाननिष्ठ इन्द्रिकाणीन्द्रियार्थभ्यः सवैविषयेभ्य उपसंहरते तस्य 
परज्ञा पतिष्ठितेत्युक्तार्थं वाक्यम् ॥ ५८ ॥ तत्र विषयाननादर्त आतुरस्याषीन्द्रियाणि निवतंन्ते 
करूमौङ्गानीव संहियन्ते नतु तद्धिषयो रागः, स कथं संहियत शव्युच्यते--विषथा इति ! यद्यपि 
विषयोपरुश्चितानि विषयशाब्दवाच्यानीन्द्रियाण्यथवा विषया एव निसहारस्यानाहियमाणविप- 
यस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मुखस्यापि निवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवजं रसो रागो विष 
येषु यतस्तं वजेयित्वा । रसशब्दो रागे प्रसिद्धः । खरसेन प्रचरत्तो रसिको रसन्च शत्यादिदस- 

२ आनन्दगिरि्याख्या । 

निषठापदं तत्र॒ भवरैयति--एवमिति । इन्द्रियाणां विषयेभ्यो वैमुखल्यकरणं परतास्थैर्यदेपुरिप्युसुपसंहरति-- 
तस्येति ॥ ५८ ॥ इन्द्रियाणां विषयेभ्यो वेमुख्येऽपि तद्विषयरागायुद्त्तौ कथ प्रक्ाखभः स्यादिति शङ्खते-तघ्रेति । 
व्यवहारभूमिः सक्तम्यथेः । विषयाननाहरतस्तदुपभोगविमुखस्येलय्थैः । रागध्रेन्नोपसंहियते न तहिं भक्ञारभः संभ- 
चति रागस्य तस्परिपन्थित्वादिति मस्वाह-स कथमिति । रागनिव््युपायसुषदिशश्ुत्तरमाद--उच्यत ईति । 
विषयोपभोगपराञ्युखस्य कुतो विषयपराडृत्तिसत्परावृत्तिश्चापरस्त॒तेल्याशङ्खयाह---यद्य पीति । निराहारसेलस्य व्याख्या- 
मम नाह्ियमाणविषयसयेति । यो हि तिषयप्रवणो न भवति तस्याल्यन्तिके तपसि दशात्मके व्यवस्थितख विचाही- 
नस्यापीन्द्रियाणि विषयेस्यः सकाक्ाद्यद्यपि संह्ियन्ते, तथापि रागोऽवशिष्यते, स चं तत्वक्ञानादुच्छिद्यत इदः । 

रसशब्दस्य माधुर्यादिषडविधरसविषयत्वं निचेधत्ति-रसहाब्द् इति । इद्धप्रयोगमन्तरेण कथं भ्रसिद्धिरिलासङ्ाह-~ 
स्व रसेनैति । खेच्छयेति यावत् । रसिकः खेच्छावशवर्ती रसतो विवक्षि तापेक्षितज्ञतेद्थैः । कथं तर्हि तख निचत्ति- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चदुर्ध॑री ) । 

ननेवासे इत्यर्थः । शेषं स्पष्टम् ॥ ५८ ॥ नयु विषयेभ्य इन्द्रियाणां निवृत्तिश्चेत् खितप्रज्ञताहेतुसर्हिं सुधिम्च्छी- 
छयमरह वेश्चादावपि सासीति सर्वोऽपि सितप्रज्ञ एवषेत्याराङ्खयाह-- विषया इति । सत्यं देहिनो देहामिमानवतो 
मूढस्य सु्यादौ निराहार इन्दियैर्विषयाननाहरतोऽयुञ्ञनख विषया विनिवर्तन्तएव, तथापि रसवज रसो राग- 
स्तद्वञ निवर्तन्ते । तदापि सुक्ष्मरूपेण रागोऽस्ि रागमूरखात्माङ्ञानखादाहान्नासो खितप्रज् इत्यर्थः । असेव पुनः 
परं दृष्टा आत्मान साक्षाृत्य॒निराहारख शब्दादीनगुह्णतो रसोऽपि निवर्तते मूसाजानदाहादित्यसि सुपादेः 

॥ ४ मधुसूदनीऽ्याख्या । 

श्छन्तः कूर्मोऽङ्गानीव तदा तस्यं प्रज्ञा प्रतिष्ठितेति स्पष्टम् । पूर्व श्लेकाभ्यां व्युत्थानदश्चायामपि सकरुतामसर्त्यभावे उक्तः 

अधुना तु पुनः समाध्यवस्थायां सकलश्च्यभावं इति विशेष. ॥ ५८ ॥ नु मूढस्यापि रोगादिवशाद्धिषयेभ्य इन्द्रियाणामुपसंहरणं 

भवति तत्कथं तख भञञा परतिष्ठतेव्युक्तमत आद--बिषया इति । निराहारस्य इन्दरियेविषयाननादरतो देहिनो देदाभिमानवतो 
मूढस्यापि रोगिणः काष्टतपखिनो वा विषयाः शब्दादयो विनिववैन्वे किंतु रसवज रसस्तृष्णा तं वजयिला । अज्ञसख विषया 

निववैन्ते । तद्विषयो रागस्तु न निवर्वत इलयर्थ. । अख तु सिथितमज्ञख परं पुरुषाथं दृष्ट्रा तदेवाहमस्मीति साक्षाल्छृख स्थितस्य 
५ माष्योत्कषेदी पिका । 

अतिष्टिता ॥ ५८ ॥ नलु निराहारस्य रोगिणो व्रतिनो वापि विषयेभ्य इन्द्रियाणि विनिवतैन्तेऽत इदं लक्षणं मूढेष्वप्यागतमिलयारा्च 

परिदरति--विषया इति । विषा लक्षण्येन्दरियाणि श्ब्दादथो वा रसवजं रसो रागस्तं वजेगिला निरादारस्ादारविनिशक्त- 

स्ानाहियमाण विषयस्य कष्टेन तपसि स्थितस्य मूसखैस्यापि देहिनो देदवतो विनिवतेन्ते । परं परमात्मानं इ्ठाऽदं ब्रह्मासीति साक्षा- 
& श्रीधरीव्याख्या । 

न्द्रियाणि संहरते प्रलयाहरति । अनायासेन संहारे दृष्टन्तः । अद्नानि करचरणादीनि क्रूमो यथा खभावेनेवाकषैति तदत् ॥ ५८ ॥ 
ननु नेन्द्रियाणां विषयेष्वप्दृत्तिः सितप्रशस्य लक्षणं भनितुम्हैति । जडानामाठुराणायुपवाप्तपराणां च विषयेष्वप्रवत्तरविशेषात्तत्राद--- 

विषया इति । इन्दिभैविषयाणामादरणं यदणमाद्यारः । निरादारयेन्द्रियविषयग्रहणमकङुरवेतो देहिनो देहभिमानिनोऽशषस्य विषया 

विनिवरैन्ते । तदलुभवो निवरैतत इयथः । कितु रसो रागोऽभिरषस्तद्वजैम् । अभिरु(षस्तु न निवतेत इत्यथैः । रसोऽपि रागोऽपि 

७ असिनदगुसाचार्यन्याख्या । 

यगरूढस्वं । यदायदा किलायमिन्द्रिथाणि संहियवे आरमन्येव कूम इवाङ्गानि ऋछोडीकरोतति विषयेभ्यो विषयाश्जिवाये तदा तदा स्थिरः 

अज्ञः । यद्वा इस्दियायेस्यः अर्ति इन्द्रियाण्यास्मनि संहरते दिषयेन्द्ियारमकमासन्नमास्मखास्कुरुते ॥५८ ॥ नद तपस्विनोऽपि कथं स्थिरभ- 

त्रशब्दये न श्रवते \ उश्यते--विषया इसि । यदप्याहार्यैः स्पादिभिर्धिषयेः संबन्धोऽस्य नासि तथापि तस्य विषया अन्वभकरणगतदुपरामः 



१२० जआनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्यथुता-श्रीमद्धगवद्रीता। [अध्यायः २ 

यततो चपि कौन्तेय पुरुषस्य विपथितः ¦ 
इन्द्रियाणि भमाथीनि हरन्ति परस मं-मनः ॥ ६० ॥ 

१ शरीमच्छांकरभाष्यम् । 

नात् । सोऽपि रसो रञजनरूपः खक्मोऽस्य यतेः परं परमार्थ॑तत्वं ब्रह्म. दष्टोपरभ्यादमेव तदिति 
वतेमानस्य निवतेते । निर्बीजं विषयविक्ञानं संप्यत इव्यर्थः । नासति सम्यग्दशेने रसस्यो- 
च्छेदस्तस्मात्खस्यग्दशषनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थेयं कर्वव्यमिदयभिप्रायः ॥ ५९ ॥ सस्यग्दरीनरुश्चणं 
्षास्ेर्यं चिकीर्षताऽऽद्ा विन्द्रियाणि खव स्थापयितव्यानि यस्मात्तवनवस्थापने वोषमाह--यतत 
इति । यततः; भयल छुवैतोऽपि दहि यसात् कौन्तेय, पुरषरस्य विपश्चितो मेधाविनोऽपीति 
व्यवहितेन संबन्धः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनश्ीरानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विश्तोभय- 
न्त्याङ््खीकवैन्ति, आङ्रीरूदय च हरन्ति प्रसभ प्रसह्य प्रकादामेव पदयतो विवेकविज्ञानयुकत 
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२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 
सच्राद-सोऽपीति । दष्टिमेबोपरुड्धिपयौयां सश्यति-अहमेवेति। रागपगमे सिडमथमाद--निर्वीजसिति। 
नलु सम्यग्क्तानमन्तरेण रागो नापगच्छति चेत्तदुपगमाहते रागवतः सम्यग््तानोदयायोगादितरेतराश्रयतेति नेदयाषह--~ 
नास्तीति । इन्द्रियाणां विषयपारवश्ये विवेकद्वारा परिहृते स्थूलो रागो व्यावतेते, ततश्च सम्यग््ानोष्पत्या सृक्ष्म- 
स्यापि रागस्य सर्वात्मना निदस्युपपत्तेर्नेतरेतराश्रयतेलयथैः । पर्तास्थेय॑स्य सफरुस्वे स्थिते फङितमाह--तसादिति 
॥ ५९ ॥ शछोकान्तरमवतारयति-सम्यग्दशेनेति । मनसः स्ववक्षस्वादेव अल्ञस्थै॑संभवे किम्थमिन्द्रियाणां 
स्ववदात्वापादनमिल्याशङ्याह-~यस्मादिति । नयु विवेकवतो विषयदोषद्िनो निषयेभ्यः सख्यमेवेन्द्रियाणि व्याव- 
सैन्ते किं तन्न प्रततासयर्यं चिकीर्षता क्ैन्यमिति तत्राह--यततो हीति । विषयेषु भूयो भूयो दोषदशैनमेव प्रयज । 
दिश्ञब्दस्य यस्माद्थस्य समासौ संबन्धं वक्ष्यति । अपिशब्दस्य प्रयतं कर्वतोऽपीति संबन्धं गृहीत्वा संबन्धान्तर- 
माह---पुखषस्ये ति । भरमथनशीरत्वं भक्टयति--विषये ति । विश्षोभस्याङ्लीकरणख फर्माह--आङुरीकव्येति। 
प्रकाद्मेवेव्युक्तं विदादयति-- पद्यत इति । निपश्ितो बनिदुषोऽपि भकाशमेव प्रकादाशल्दितनिवेकाख्य विक्तानेन 

& नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुधैरी >) । 

समाधिस्थख च महान्विरोष इति भावः | प्राश्चस्तु रोगिणः काष्टतपसिनो वा मृूढयापि विषयाननाहरतो रसवजं 
विषया विनिवर्तन्ते तयेव परं ष्ठा धितख रसोऽपि निवर्तत इति व्याचख्युः ॥ ५९ ॥ किंच सुप्ादेरिन्दियाणि 
श्रान्त्या खयमेव रीयन्ते, समाहितेन तु तानि कूर्मेणाङ्गानीव खेच्छया संहियन्ते, एतच्रात्यन्तायाससाध्यमित्याह-- 
यतत इति । विपश्चितः शाल्लाचार्योपदेशवतो यततोऽपि समाधिसिद्छथे यतमानखापि पुरुषख इन्धियाणि कर्वृणि 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 
रसोऽपि श्ुद्ररुखरागोऽपि निवर्तते ! अपिकब्दाद्धिषयाश्च । तथाच यावानर्थः इयादौ व्याख्यातम् । एवं च सरागविषयनिचृत्तिः 
स्थितप्रज्ञ लक्षणमिति न मूढे व्यभिचार इदयर्थं । यस्माज्ञासति परमात्मसम्यण्दशेने सरागविषयोच्छेदससरात्सरागविषयो- 
च्छेदिकायाः सम्यग्दशनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं महता यन्नेन संपादयेदिदभिमाय ॥ ५९ ॥ तत्र अज्ञास्थैयै बिन्दियनि- 
ग्रहो मनोनिग्रहथवासाधारणं कारणं तदुभयामवि प्रजञानाददनादिवि वक्तं बध्येन्दरियनिग्रहयामवे प्रथमं दोषरमाद-यतत इतति । 
हे कोन्तेय, यततः भूयोभूयो निषयदोषदर्शनात्मकं यलं कुर्वतोऽपि । चक्षि छिकत्करणादनुदात्तेतोऽनावदयकमात्मनेपदमिति 

५ भाष्योक्कर्षदीपिका । 

दुपलभ्य रसोऽपि रज्ञनात्मकः सृक्ष्मोऽप्यस यतेर्निवतते । निर्बीजं विषयज्ञानं संपयत इयथः । तसमाद्रसखो च्छेदाय सम्यग्दर्चना- 
त्मिकायाः अज्ञायाः स्थैये कर्तैव्यमिखयभिभ्रायः ॥ ५९ ॥ सम्यग्दद्चनं विना रसस्योच्छेदो नास्तीत्युक्तं तच्ाजितेन्द्रियख इु॑ममि- 
न्दिथनिम्रहश्वातियलसाभ्यः तसात्सम्यग्दशेनलक्षणं ज्ञासरयं चिकीषैता आदाबिन्द्ियजयः कार्यं इत्याश्येन तदकरणे दोषमाद-- 
यतत इति । हि यस्माद्विपितो बुद्धिमतः भर्ञसथैया्थं यततो यतमानस्यापीन्दरियाणि अमथनरीलानि पुरषं बिषयाभिसुखं 

& भीधरीव्याख्या । 

परं परमास्मानं इृष्चऽख खितप्र्चस्य स्वतो निवतैते । नदयतीत्यथैः । यद्वा निरादारस्योपवासपरस्य विषयः प्रायो पिनिवर्ैन्ते 
श्धासंतप्तस्य इब्दस्पशोचपेक्षाभावात् । परंतु रसवजैम् ! रसपिक्षा त॒ न निवतैत शयथ । शेषं समानम् ॥ ५९ ॥ इन्द्रिय संयमं 
विना तु शतप्रहृता नं संभवति । अतः साधव्यवस्यायां तत्र मदान्धयन्नः कतैव्य इत्याह--यततो ह्यपीति द्वाभ्याम् । यततो 

७ अभिनवगुपाचार्थव्याख्या । 
लक्षणे रसं वर्जयित्वा निवतैन्ते । अतो नाकौ स्थिरथक्ञ+ । रसं केचिदास्वाधं मशुरादिकमाहः । योगिनस्तु परमे-धरददीनादुपरागे मवति । 
अन्यस्य तु तपस्विनो नासौ निवर्तंते ॥ ५९ ॥ यततो दयपीति । यद्यस्मात् तस्यापि तपदरिविनो मन इन्द्रियेहियते, अथवा यत्तस्य सयन्नस्यापि 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषंदीपिका-ीधरी-भमिनवगुप्तव्यास्यायुता । १२९१ 

तानि सबाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य परज्ञा परतिधिता ॥ ६१॥ 

१ भ्रीमण्छांकर माष्यम् । 

मनो यतस्तस्मात् ॥ ६० ॥ तानीति । तानि सवौणि संयम्य संयमनं वशीकस्णं कृत्वा युक्तः 
समादितः सन्नासीत । मत्परो वासुदेवः सर्वैभत्यगास्मा परो यस्य स मत्पयो नान्योऽदं तस्मा- 
दिव्यासीवैव्यथंः । पवमासीनस्य यतेर्वेशे दहि यस्येन्द्रियाणि वतेन्तेऽभ्यासवलात्तव्य धक्ञा प्रति. 

२ आनन्द गिरिष्याख्या । 
युक्तमेव मनो हरन्तीन्द्रियाणीति संबन्धः । दिशब्दाथैमनूय तसादिन्द्रियाणि खवर स्थापयितव्यानीःति पूर्वेण संब- 
न्धमभिसन्धायाह--यतस्तस्मादि ति ॥ ६० ॥ इन्द्रियाणां श्ववशत्वसंपादनानन्तरं कसेव्यम्थमाह-- तानीति । 
धुवमासीनसख किं स्यादिति तदेद्ह--वद्रो हीति । समाहितस्य विक्षेपविकरस्य कथमासनमिलपेक्षायामाह-- मत्पर 
इति । परापरमेदश्ङ्कामपाङलयासनमेव स्फोरयति-नान्योऽहसिति । उन्तरार्धं व्यकरोति--पवसिति । दिश. 
दाथ स्फुटयति--अभ्यासेति । परस्मादास्मनो नादमन्योऽसीति प्रगुक्ताजुसंधानस्यादरेण नेरम्तयैदी्कारालु- 
एानसामभ्योदिद्थः । अथवा विषयेषु दोषदर्चनाभ्यासषसामथ्यादिन्द्रिसाणि संयतानीदय्थः ॥ ६१ ॥ समनन्तर- 

३ नीलकण्टव्याख्या ( ्वतुर्ध॑सी ) । 

मनः प्रतीचि ख्िरीक्रियमाणं कर्मीभूतं हरन्ति विषयप्रवणं कुर्वन्ति । यतः प्रमाथीनि यथा बहवश्वोरा वने एकं 
पुरुषं प्रमथ्य तख वित्त हरन्ति, एवमिन्द्ियागि यततो मनो हरन्ति । यतः प्रसभमतिरयेन प्रमथनरीकानि 
॥ ६० ॥ यद्यप्येवं तथापि तानि नियन्तव्यान्येवान्यथा खितप्र्ञत्वखेवासिद्धरिव्याह--तानीति । संयम्य वक्ीकत्य 
युक्तः संनद्धो मत्परः अहमेव सर्वेषा प्रत्यगात्मा परः स्यादिभ्यो बादचेम्यो देहेन्द्रियादिभ्य अन्तरभ्यश्च उक्कृशः 
प्रियतमो यख सं मत्परः सन्नासीत । हि यात् वरे आज्ञायाम् । रशेषं स्पष्टम् ॥ ६१ ॥ भ्यद्ा पच्वावतिष्टन्ते 
क्षानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः प्रमा गतिम् इति श्रुतौ इद्ियमनोबुद्धीनां निग्रहे परमपद्- 

 भधुसदनीष्याख्या । 

ज्ञापनात्परस्मपदमविसद्धम् । विपश्चितोऽखन्तवितरेकिनोऽपि पुरुषस्य मनः क्षणमात्रं निर्विकारं इृतमपीन्दियाणि दरन्ति विकारं 
भरापयन्ति । नतु विरोधिनि वियेके सति कुतो विक्रारप्रापिसत्राद--प्रमाथीनि पमथनक्षीलनि अतिबरीयस्लादधिषेकोपमर- 
नक्षमाणि । अतः असभ प्रसह्य बल्यत्कारेण पदुयलेव । विपश्िति खामिनि विवेके च रक्षके सति सर्वभरमाथिलदेवेन्वियाणि 
विवेकजश्रजञायां अविष्टं मनस्ततः प्रच्यान्य खविषयाविष्टतरेन दरन्तीलय्थ- । दहिराब्दः अरिद्धि योतयति । भ्रसिद्धो ह्ययमर्थो लेके 
यथा प्रमाथिनो दस्यवः श्रसभमेव धनिनं धनरक्चकं चाभिभूय तयोः पद्यतोरेव धनं हरन्ति तथेन्दियाण्यपि विषयसंनिधने मनो 
हरन्तीति ॥ ६० ॥ एवं तर्हिं तत्र कः प्रतीकार इयत आद-- तानीन्द्रियाणि सर्वाणि ज्ञानकर्मघाधनभूतानि संयम्य वशीकृ 
युक्त. समाहितो नियहीतमनाः सन्नासीत निव्यौपारस्तिठत् । परमायिनां कथं खवदी करणमिति चेत्तत्राद--भस्पर इति । 
अहं सवोौत्मा वाछुदेव एव पर उक्छृष्ट उपदेयो यख स मत्परः । एकान्तमद्धक्त श्टयर्थ. । तथा चोक्तम् (न वाघुदेवभ-+ 
तानामञ्ुभ वियते कव्वित् इति । यथा हि रोके चखवन्तं राजानमाभ्रिख दस्यवो निगरृष्यन्ते राजाधितोभ्यमिति ज्ञाला च 
ते खयमेव तदवर्या भवन्ति, तथैव भगवन्तं सव्रीन्तयीमिणमाभिलख तत्मभवेधेव दुष्टानीन्दियाणि निग्रह्याणि । पुनश्च भग- 
वदाध्रितोऽयभिति मला तानि तद्वदृयान्येव भवन्तीति भावः । यथाच मगवद्धक्तेमैहाप्रभावदं तथा विस्तरेण व्याख्यास्यामः । 
इन्द्ियवक्ीकारे फल्माद--वश्चे दीति । स्पष्टम् । तदेतदीकृतेन्दरियः सन्नासीतेति किमासीतेति प्रश्रसोत्तरसुत्तः 

५ भाप्योरकवैदीदिका 1 
करु समथोनि तं व्याकुली भसमं बात्कारेण विवेकयुक्तमपि मनो हरन्ति । ् रन्तेयेति संबोधयनिन्दरिययेश्षया पुरुषस दौब॑स्यं 
सूचयति ५ ६० ॥ तस्मात्तानि सवौणि वशीढृखय युक्तः समाहितः सन् मत्परोऽदं वासुदेवः स्वम्र्यमाटमा पये यख स मत्पय 
नान्यस्तसादहमिद्यासीतेदख्थैः । स्पष्टमन्यत् ॥ ६१ ॥ इन्द्रियस्य जयः प्रयनेन संपाद दद्यु तन्न मनसा विषयाचिन्तनाभ्यास 

६ भीधरीन्याख्या । 
मोक्षे प्रयतमानस्यापि विपश्चितो विवेकिनोऽपि मन इन्द्रियाणि म्रप्तमं बलाद्धरन्ति । यतः प्रमाथीनि अरमथनञ्चीलानि भ्रसोभ- 
काणि ॥ ६० ॥ यखद्ेवं तसव्--तानीति । युक्तो योगी तानीन्द्रियाणि संयम्य मत्परः सक्नासीतव । यख वक्रे बद्यनर्तीनि । एतेन 
कथमासीतेत्ति म्रश्षस्य वरीहृतेन्द्ियः सन्नासीतेत्युत्तरयुक्त भवति ॥ ६१ ॥ बद्मिन्द्ियसंयमाभावे दोषसुक्सवा मनःसंयमाभावे 

७ अभिमवरापताा्यंभ्याख्या । 
योगिना चं मतप्रव जकदयनिति हिवीयो निर्णीतः ४ ६० ॥ तानीति । य एवं मनसा शन्दियामि नियभयत्ति नदवप्रष्रस्या स एव रिथिरप्रः 

भ० गी० १६ 



१२२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवरित-श्ीमच्छाकरमाष्ययुता-भीमद्गवद्रीता 
। [ अध्यायः २ 

ध्यायतो विषथान्पंसः सङ्कस्तेषूपजाथते । 

खङ्कात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 

क्रोधाद्भवति संमोदः संमोहात्स्टतिविभ्रमः । 

स्टृतिभ्रेशाद्द्धिनारोे बद्धिनारात्मणदयति ॥ ६२ ॥ 
१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

षिता ॥ ६१॥ अथेदानीं पराभविष्यतः सवीन्थमूखमिदमुच्यते--ध्यायत इति । ध्यायतश्धिन्तयतो 

विषयाञशाब्दादिविषयविशषानारोचयतः पुंसः पुखषस्य सङ्ग आसक्तिः प्रीतिस्तेषु बिषयेषुपजायते, 

सङ्गात्ीतेः कामः संजायते समुत्पद्यते, कामस्तष्णाः तस्मात्कामात्कतथित्पतिहतात्कोध
ो ऽभिज्ञायते 

॥ ६९ ॥ कोधाद्वति संमोहः संमोहोऽबिवेकः कायां कायेविषयः भवतीति संबध्यते । छद्धो दहि 

संमूढः सन्गुरुमप्याक्तोशति, संमोह्ात्स्यतिविश्रमः शाख्राचार्योपदेशादितसंस्कारजनितायाः स्मुतेः 

स्याद्धिश्चमो अशः स्पत्युर्पत्तिनिमित्तधरास्तावदुत्पचतिः। ततः स्ति भंशात्तु बुद्धेनौशः कायोकायेवि- 

वयवियेकायोग्यतान्तभकरणस्य बुद्धेनौरा उच्यते, वुद्धिनाशास्प्रणद्यति तावदेव हि पुरषो याव- 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

ोकद्यतावप्थमाद--अथेति । पुरषार्थोपायोपदेश्चानन्तयैमथशब्दाथेः । तन्निष्ठस्वराहियावस्थां दरयति--दवा- 

नीसिति । पराभविष्यतो महान्तमनर्थ गमिष्यतो निचेकविक्लानविही नस्येति यावत् › सर्वानथेमुरु निष्याभिध्यानं 

तस्य तथात्वमनुभवसिद्धमिति वक्तुमिदमि्युक्तम् । विषयेषु विरोषस्वमारोपितरमणीयस्वं प्रीतिरासक्तिरिति साधारण।- 

सक्तिमात्र गृद्यते । वृष्णेप्युद्रिक्ता शक्तिर्ता भरतिबन्धन ग्रणारोन वा प्रतिहतिः ॥ ६२ ॥ कोधस्य संमोहहेतुत्वमनुभवेन 

दढयति- क्रुद्धो हीति । आण्रोशल्यधिश्िपति तदयोग्यस्वमपेरथैः । संमोहकार्य कथयति-संमोदह्मदिति । 

स्मरतेनिमित्तनिवेदनद्वारा खरूपं निरूपयति--शाखति । क्षणिकत्वादेव तस्याः स्तो नाशसं भवान्न संमोहाधीनस्वं 

तथेलयादाङ्ाह- स्तीति । स्छरतिञ्रंशेऽपि कथं इुद्धिनाशः खरूपतः सिध्यति तत्राह--का्येति । नय पुरूषस्य 

लियसिद्धस्य उुद्धिनारोऽपि प्रणाशो न कट्पते तन्राह--तावदेवेति । कायाकायैनिवेचनयोग्यान्तःकरणा भावे 

३ नीखकण्टव्याख्या ( चतुरी ) 

्राधिरिषयुक्तम् । तत्र उपसंहतकरणशख बनाह्यन्कब्दादीनगरहतो मनोमत्रेणावसितसख योगिनो मनसोऽनिग्रहे किं 

खादित्याह --ध्यायत इति द्वाभ्याम्. । विषयाज्छब्दादीन्ध्यायतधिन्तयतः पसः पुरुष तेषु शब्दादिषु सङ्गः 

संबन्धो जायते । बाहयर्भभ्यो निगृहीतान्यपीन्द्ियाणि मनोदोषालयुनबाह्याथोन्गहन्तीव्यर्थः । ततः सङ्कत्कामसलसि- 

न्विषयेऽभिराषः संजायते । कामात्कुतधिद्धेतोः प्रतिहताद्भिज्वलनात्मा कोधोऽमिजायते ॥ ६२ ॥ ततः कोधात्सं- 

मोहः कायीकार्थविवेकामावो भवति । ततः स्यृतिविभ्रमः शास्राथालुसंधानख विररूपं चरनं भवति । स्थृतिभ्रशा- 
७ सथधुसूदनीन्याख्या । 

भवति ॥ ६१ ॥ ननु मनसो बह्िन्दियप्रृततिदराराऽन्थहेतुल निगृदीतबादयेन्द्ियख तूत्खातरदषटोरगवन्मनस्यनिगदीतेऽपि न कापि 

क्षतिरगह्योयोगाभावेनैव कतदृयलादतो युक्त आसीतेति व्यर्थसुक्तमिदाशद्खय॒निग्हीतबहन्दियस्यापि युरलाभावे सवौ- 

नरथध्रा्िमाह द्वाभ्याम--निगृहीतबा्येन्दरियस्यापि दान्दादीन्विषयान्ध्यायतो मनसा पुनपुनधिन्तयत. पुस्तेषु विषयेषु 

शङ्ख आसन्नो भमालयन्तं सुखहेतव एत इत्येवं शोभनाध्यासलक्षणः भ्रीतिविरेष उपजायते । सब्नात्पुखहेतुलज्ञानलक्षणात्सं- 

जायते कामो ममेते भवन्लिति तृष्णाविरोषः । तस्मात्कामात्ठुतधित्परतिहन्यमानात्तत्मतिघातकविषयः क्रो घोऽभिज्वलनात्माभिजा- 

यते \ करोधाद्धवति संमोहः कायाकार्यनिवेकाभावरूपः । संमोदार्स्ृतिविभ्रमः स्तेः शरान्नाचारयोपदिष्थौनुसन्धानस्य विभ्रमो 

विचलनं विभ्र॑शः । तस्माच स्ण्तिभरंशाददरैकात्म्याकारमनोडत्तेनांसो विपरीतभावनोपचयदोषेण मरतिबन्धाददुत्पत्तिरयुत्पश्ना- 
५ भाष्योत्कषेदीपिका 1 

एषोपाय इ्यारयेन व्यतिरेके दोषमाह--ध्यायत इति । विषयांशिन्तयतः पुरुषख तेषु भ्रीतिरपजायते, सद्वादभिलाषः 

संजायते, कामात्कुतशित्मतिहतात्कोधोऽभिजायते, को धात्कतैव्याकरव्यविषये विभ्रमो भवति, छु्धो हि संमूढो गुरूनप्याक्ोशति, 
६ ओधरीन्याख्या । 

दोपमाद--ध्यायत इति द्वाभ्याम् । य॒णलुच्या निषयान्ध्यायततः पुरषख तेषु सङ्ग॒भपक्तिमैवति । आपत्या च तेष्वधिकः कामो 

भवति । कामाच केनचितस्मतिदतात््रोधो मवति ॥ ६२ ॥ विच--क्रोधादिति । क्रोषास्संमोदः कायाकायैविवेकाभावः । तततः 

ू ७ अभिनवगुप्ताचायंग्याख्या 1 

स च मलर एवासीत । भामेव चिदात्मानं परमेश्ररममभ्यसेत् ॥ ६१॥ ध्यायत इति ॥ ६२ ॥ क्रोधादिति । तपस्विनो भिवयस्फगणव चिषय- 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-श्रीषरी-जमिनवगुपव्यास्यायुता । १२३ 

रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिनल्द्रियैश्चरन् । 
आत्मवदयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

१ भीभच्छांकर भाष्यम् । 

वन्तःकरणे तदीयं कायोका्यविषयविवेकयोग्यं, तद्योग्यत्वे न्ट एव पुरषो भवत्यतस्तस्यान्त- 
करणस्य बुद्धेनादात्प्रणद्यति । पुखुषाथौयोग्यो भवतीत्यर्थः ॥ ६३॥ सर्वानर्थस्य मूलमुक्तं विष- 
याभिभ्यानम् । अथेदानीं मोक्षकारणमिदमुच्यते-रागद्धेषेति । रागद्धेषवियुके रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ 
तत्पुरःलर हीन्द्रियाणां भ्रवृत्तिः स्वाभाविकी तत्र यो घुमुश्चुर्मबति स ताभ्यां वियुक्तैः भ्रा. 
दिभिरिग्द्रियर्िंषयानव्ेनीयाश्चरछपरभमान आत्मवश्यैरात्मनो वदयानि वशीभूतानि तेात्म- 
वदयेर्विंघेयात्मेच्छातो विधेय आत्मान्तःकरणं यस्य सोऽयं प्रसादमधिगच्छति । प्रखादः भरखन्नता 
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२ आनन्दगिरिन्याख्यां । 

सतोऽपि पुरुषस करणाभावादपगततस्वविवेकविवक्षया नष्टत्वव्यपदेशाः, तदेतदाह--पुरूषा्थेति ॥ ६३ ॥ 
विषयाणां सरणमपि चेदनथेकारणं सुतरां तर्हिं मोगस्तेन जीवनार्थं सुजनो विषयाननर्थं कथं न प्रतिपद्यत इत्याशङ्य 
देत्तानुवाद्पूवेकसुत्तरश्छोकताव्पर्यमाह-सवोनर्थस्यति । अनर्भमूरकथनानन्तयंमथराब्दाथः । परिहरसव्ये निर्णीते 
तस्परिहारोपायजिन्ञासां द्यति--दइदानीमिति । रागदेषपूर्विका प्रषृत्तिरियत्रानुभवदश नाथौ हिराब्दः । 
शाीयप्रदृत्तिव्यासेधा्थ स्वामाविकीष्युक्तं, तत्नेयधिदतानधिङृल प्रयोगः । अवजनीयानदनपानादीन् देहस्थिति- 
हेतूनिति यावत् । इन्दियाणां विषयेखु प्रवृत्तिशचेभ्नियमानुपपस्या वजनीयेष्वपि सा सखादिल्याशङ्याह--अ।स्मेति । 
अन्तःकरणाधीनत्वेऽपीन्व्रियाणां तदनियमात्तेषामपि नियमायुपपत्तिरिव्याशङ्याद--विघेयल्मेति ॥ ३४ ॥ 

६ नीरुकण्ठन्याख्या ( चतुर्धरी ) ! 

हुदधिनाराः शा्ञार्थख निश्ितखापि तिरोधानं भवति । तसिश्च शासजे परोक्षक्ञाेऽपि नं पुरुषो नद्यति पुर 
षार्थायोग्यो भवति । यो हि ताद्शः स न्ट एवेति रोके वदन्ति ॥ ६३ ॥ ननु विषयानध्यायतोऽपि योगिनो 
्युत्थाने प्रमाणश्वाभाव्यादिन्द्रियाणां विषयेषु सङ्गो दुष्परिहरस्ततश्वोक्तरीत्या तखापि नारप्रसक्तिरित्याशङ्बाह- 
रागद्धेषेति । विधेयात्मा किंकरीफृतमनास्तु आत्मवद्येमेनोधीनैरिन्दरियेः खामिनधित्तख किंकरीङृतख कामक्रोध- 
हीनत्वात्लयमपि रागदधेषविथुक्तैः विषयान्यथि पतिततृणादीनीवानास्थया चरन्यर्यन्नपि पुमान् तत्र॒ कामाचनुदयाल्य- 
सादं संकल्पविकत्पपङ्केपग्रक्षाख्नेन मनसः खाच्छयमधिगच्छति । मनसः खाच्छयमेव प्रत्यगात्मनः खाच्छ्व तख 

४ मश्ुसूदनीव्याख्या । 

याश्च फकायोग्यखेन विलयः । बुद्धिनारास्रणदयति तयश्च फलभूताया उुद्धेविरोपात्परणरयति सर्वपुरषार्थायोग्यो भवति । यो 
दि पुरषाथोयोग्यो जातः स श्रत एवेति लके व्यवहियते । अत प्रणदयतीत्युक्तम् । यस्मदिवं मनसो निग्रदाभावे निश्हीत- 
बद्यिन्द्रियस्यापि परमानर्थप्राप्िसस्मान्महता मयेन भनो निगहीयादिलयभिमरायः । अतो युक्तमुक्त "तानि सवौणि संयम्य 
युक्त आसीत” इति ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ मनसि निग्रहीते ठ बद्यिन्द्ियनिग्रहाभावेऽपि न दोष इति वदन् किं त्रजेतेदयस्योत्तरमा- 
दाटमिः-योऽसमाहितचेताः स बह्यिन्द्ियाणि निगृह्यापि रागद्धेषदुष्ेन मनसा विषयांशिन्तयन्पुरुषाथाद्धशे भवति । विधेयात्मा 
ठु । तुशब्दः पूर्वस्माच्यतिरेकार्थ. । वशीकृतान्तःकरणस्तु आत्मवदयेर्मनोघीनैः खाधीनैरिति वा रागद्वेषाभ्यां बिथुकतैविरहितै- 
रिन्द्रिये. श्रोत्रादिभिर्विषयाभ्याब्दादीननिषिद्धां चरभ्नपरममानः प्रसादं प्रसन्नतां चित्तस्य खच्छतां परमात्मसाक्षात्कारयोग्ता- 
मधिगच्छति । रग्द्वेषप्रयुक्तानीन्दरियाणि दोषहेवुतां प्रतिपद्यन्ते । मनसि खवश्े तुन रग्देषौ । तयोरभवे चन 

५ भाष्योक्कषेदीपिका । 

तस्मात् स्यतेः शाचाचायोपदेशादितसंस्कारजनितायाः विभ्रंशः स्यात्, स्मत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तावयुत्यत्तिः, ततः कार्याकार्यविवेका- 
योग्यता बुद्धेनांयः, तस्मासप्रणदयति जीवन्नेव मृतः पुरुषाथायोग्यो भवतीति द्रयोर्थः । विषयध्यानमेव सवीन्थवीजमिदयभिभ्रायः 
॥ ६२ ॥ ६३ ॥ एवं विषयचिन्तनस्यानर्थोपायलसुक्ा अथेदानीं विषयभ्यानरदितखय खाधीनख चेतस. परमपुस्षार्थोपायलं 
वदन्कि ब्रजेतेयस्योत्तरमाद-सगे ति । विधेयात्मा खाधीनचित्तोऽत एवात्मवद्येः खाधीमैरतएव रागद्धेषाभ्यां खाभाविकेन्द्रिय- 

& श्रीधरीन्याख्या । 

दाखाचो्योपदिष्ैस्यृतेविभ्रमो विचर्नम् । ततो बुदेश्चेतनाया विनासो वृक्षादिष्विवाभिभवः । ततः प्रणदयति गृततुल्यो भवति 
॥ ६३ ॥ नन्वि्द्रियाणां विषयप्रवणस्भावानां विरोदधमशक्यत्वादयं दोषो दुष्परिहर इति स्थितमरच्प्व कथं यादिलया्र्याद--रागोति 
दास्याम्, । रागद्धेषरदितेविगतदपैरिन्द्रियेविषयांशरम्धुजानोऽपि प्रसादं चान्त प्रानोति । रागद्धेषराद्िव्यमेवाद--आत्मनो मनसो 

७ अभिनवगुघ्ाघा्मव्याख्या । 
गहिणे पर्वव्थति । भ्यात्रा हि ते अभ्यन्ते । ध्यानकार एव सङ्गादय उपजायन्ते इखनपायो पिपयलामः स्थितभक्ञसवस्य ॥ ६४ ॥ 



१९४ अनिन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [अध्यायः २ 

प्रसादे सवेदु\खानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याद्या बुद्धिः पयेवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
नासि बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य सावना । 
न चाभावयतः शान्तिरदान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥ 

१ श्रीमच्छांकर भाष्यम् । 

खास्थ्यम् ॥ ६४ ॥ प्रसादे सति किं स्यादित्युच्यतते-प्रसाद इति । प्रसादे सवेड़ःखानामा- 
ध्यात्मिकादीनां हदानिर्विनाश्योऽस्य यतेरुपज्ञायते । रिच प्रसन्नचेतसः खच्छान्तःकरणस्य हि 
यस्मादाद्यु शीघं बुद्धिः पयैवतिष्ठत आकाशमिव परि समन्तादवतिष्ठते । आत्मरूपेणेव निश्चदी- 
भवतीद्यर्थः । पवं प्रसन्नचेतसो ऽवस्थितवुद्धेः कृतकृत्यता यतस्तश्माद्रागद्वेपवियुक्तैरिन्द्येः 
श्षाखाविर्द्धेष्ववज्नीयेषु युक्तः समाचरेदिति वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥ सेयं प्रसन्नता स्तूयते--नास्तीति । 

५ १.८१. ८५.०१ कपिम क 0 भ क = 6 प 0 जपेन, चक ६ क के क श ज सिद न त 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

तथापि नानाविधहुःखाभिभूतत्वान्न खरास्थ्यमास्थातं शक्यमिव्याशयेन ए्रच्छति-प्रसाद् इति । छोकार्धनोत्तरमाह--~ 
उख्यतं इति । सर्वदुःखहान्या उुद्धिस्ास्थ्येऽपि प्रकृतं प्रह्नखेर्य कथ सिद्धमियाशङ्कयाद --प्रसन्नति । इद्धि- 
प्रसादसैव फरान्तरमाह--किंचेति । तस्मा्कुद्धिमरषादाथं प्रयतितव्यमिति शेषः । शछोकद्वयस्याक्षरोस्थमथमुक्स्वा 
तास्पर्या्सुपसंहदरति--पवमि ति । युक्तः समाहितो विषयपारवदेथश्युम्यः सभ्िति यवत् ॥ ६५ ॥ किं पुनः 
सस्वश्चुश्येव यथोक्तबुद्धिः सिभ्यति नेलाह-सेयसिति 1 असमाहितलयापि बुद्धिमात्रयुस्थयमानं प्रतिभातीलाश्चक् 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

तद्वुणसारत्वात् । अजितमनस्कमिष जितमनस्कं विषयसङ्गो न बाधतेऽतो मनोजयोऽवदयं कर्तव्य इत्यर्थः ॥ ६४ ॥ 
किच वित्तय प्रसादे हि अख पुंसः सर्वदुःखानां काममूलकानां कामामावाद्धानिः परिहासे जायते । कामानुदये 
हेतुमाह-- प्रसन्नेति 1 हि यसात्पसन्नचेतसः पुंसो जुद्धिग्रह्यत्मेक्यनिश्चय आषु शीघ्रे पर्यवतिष्ठते सु्ढो भवति । 
तसिश्च सति प्राप्याभावान्न कामोदय इव्यर्थः ॥ ६५ ॥ समनस्कानामिन्द्रियाणामनिग्रहे दोप उक्तः, बुद्धेरप्यवस्थाने 
को दोष इत्यत आह- नास्तीति ! अयुक्तख श्रवणमननयोरनासक्तख वुद्धि्रह्मत्मेक्यनिश्चयो नासि । प्रमाण 

४ मधुसूदनीव्यास्या । 

तदधीनेन्दियमश्रत्तिः । अवर्जनीयतया तु बिषयोपकम्भो न दोषमावहतीति न शुद्धिव्याधान इति भावः । एतेन यिपयराणां 
स्रणमपि चेदनर्थकारणं घ॒तरां तर्हिं मोगतेन जीवनाथं विषयान्ुज्ञानः कथमनथं न प्रतिपद्येतेति शकरा भिरस्ता । 
खाधीनैरिन्दियर्विंषयान्पराप्रो तीति च किं वजेतेति प्र्रयोत्तरसुक्तं भवति ॥ ६४ ॥ ्रसादमधिगच्छतिः दव्युक्तं तवर प्रक्ष 
सति किं स्यादित्युच्यते । वित्त प्रसदे खच्छलरूपे सति सर्वदु.-खानामाध्यात्मिकादीनामन्ञानविरुसितानां दानिर्विनारोऽसय 
यतेस्पजायते । हि यस्मासरसन्नचेतसो यतेराञ्य रीघ्रमेव बुद्धितरह्मलेक्याक्ारा पर्यवतिष्ठते परि समन्तादवतिष्रते थिरा 
भवति विपरीतभावनादिग्रतिबन्धाभावात् 1 ततश्च प्रसदि सति बुद्धिप्यैवस्थानं, तनस्तद्विरोध्यज्ञाननिवत्ति-, ततन्तन्कछश्रमफल- 
दुःखहानिरिति कमेऽपि प्रसदे यल्लाधिक्याय सर्वैदु.खदानिकरलकथनमिति न विरोध. ॥ ६५ ॥ इममेवा्भ व्यतिरेकमु- 
खेन द्रढयति--अयुक्तखाजितचित्तसख बुद्धिरात्मविषयां श्रवणसननास्यवेदान्तविचारजन्या नासि नोत्पद्यते । तद्भुद्यभावै 

५ भष्योरकपैदीपिका । 

अदृक्तिहेवुरूपाभ्यां बियुक्तेरिन्दरिथेः बिषयन्जीवनहैतून्मोजनाच्छादनादीःधरक्नपलभममानः असन्ननां खास्थ्यं यप्रोति ॥ ६४ ॥ 
भरसादे शति । प्रसादे सति अस्य विवेकिनः स्दुःखानां चि विधतापानां हानिरुपजायसे । कुत इटयत आद्--प्रसन्नति । 
हि यस्मासषन्नक्तस आद्य शीघ्र बुद्धिः आत्मखरूपेणेव निश्वटीभवतीदय्थं । एवं प्रसन्नचेतसः स्थिरबुद्धेः करलकृखना यतः 
तसमाागदरेषवयुकतरिनद्ः राल्लाविरुदधेष्वावदयकेषु जीवनहेतुभूतेषु युक्तः समाचरेदिति वाक्याथैः ॥ ६५ ॥ नु क चिन्त 
म्रसादस्येव साक्चाद्रुद्धिअतिष्ठसाधनलसुत परम्परयेल्याकाह्वायां निदिध्यासनद्वारेणेति वक्तं चित्तप्रसनादं विना ननन जायन इति 
र्वोक्तिसतात्पय प्रसन्नतास्वुखा स्फुटयति-नास्तीति। यत्तुं समनस्कानामिन्द्रियाणामनिग्रहे दोष उक्तः बुद्धेरप्थवस्थामे को दोप 

६ श्ीषरीव्याख्या। 

वयेविषेयो वशवर्ती अत्मा मनो येति । उनेनेव कर्थं व्रजेत युजीतेलस चतुध्रशस्य साधीनिरिन्दिरविषयानधिमच्छनीद्युत्तरमुर 
भवति ॥ ६४ ॥ म्रसतादे क्षति किं स्यादिल्यत्राद--ग्रसाद् इति । प्रसादे सपति सर्वदुःखनादासतश् प्रसन्नचेतसो बुद्धिः प्रतिरध्तरा 
भवतीः ॥ ६५ ॥ इन्दरियति्महस्य सितप्रशरतासाधनत्वं व्यतिरेकय॒खेनोपपादयत्ति--नास्तीति । अभयुक्तस्यावरीशनैन्द्ियसख 

| 0 षमी ^ 0), + 2. त | ॥ ^) 1 षि त १. | 

१ नीरुक्रण्ड,+ 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्कषदी पिक-श्रीधरी-जभिनवगप्व्याख्यायुता । १२५ 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनांवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 

१ श्रीमच्छांकर भाष्यम् । 

नास्ति न विद्ते । न भवतीव्य्थं;ः । बुद्धिसत्मस्वरूपविपयायुक्तस्यासमाहि तान्तःकरणस्य । नं 
चायुक्तथ्येति । न चास्त्ययुक्तस्य भावनात्मज्ञानाभिनिवेदास्तथा न चास्य भावयत आत्मज्ञानाभिनि- 
बेरा कुतः शान्तिरुपरामो न बिद्यते, अशान्तस्य कुतः खलम् । रन्द्रियाणां हि बिषयसेवा- 
तृष्णातो निचच्तियौ तत् घुखं न विषयविषया तृष्णा इुभ्समेव हि सा, न तृष्णायां स्यां 
सुखस्य गन्यमाच्रमुत्पद्यत इव्यर्थः ॥ ६६ ॥ अयुक्तस्य कस्ादुद्धिनौस्तीत्युच्यते-दन्द्रियाणामिति 

तो कनि किुक्ेकनि कि +) 

२ आनन्देगिरिव्याख्या । 

विशिनि--आत्मखरूपेति । नदि विक्षिष्षचित्तस्यास्मस्वरूपविषया बुद्धिरुदेतमर्हतीलयत्न देत॒माह- नचेति । 
आत्मज्ञाने श्ब्दादापाततो जाते स्मरतिसन्तानकरणं साक्षास्काराथमभि निवेशे भावनेति चोच्यते । न चासो विक्षि- 
बुद्धेः सिध्यतीति हित्वथं विवक्िष्वाह--आत्मक्षनेति । भवनाद्वारा साश्चास्काराभवेऽपि का क्षतिरिलयाशङ्याह-- 
तथेति । असमाहितस् भावनाभाववदिति यावत् । आस्मन्यापाततो ज्ञाते श्रवणादयाच्रत्तिरूपां स्छतिमनात- 
न्वानस्यापरोक्ष्खखभावेनानथेनिवृत्तिः सिभध्यतीलयाह-उपदम इति' । अनिचत्तानथ॑सख परमानन्दसागराद्विभक्तसख 

संस्ारवारिधौ निमश्नख सुखाचिभौवो न संभवतीलयाद~--अश्चान्तस्येति । तस्यापि निषयसेवातो वेपयिकं सुखं 
संभवतीलयाशङ्कयाह-इन्द्रियाणां दीति । वरष्णाक्षयस्य शाखरप्रसिद्धभाजुभविकं च सुखस्वमिति वक्तु हिशब्दः । 
निपयसेवातृष्णयापि निययोपभोगद्वारा सुखयुपरुन्धमियाशङ्खयाद-- दुःखमेवेति । तत्रापि दहिशष्दोऽलुभवधोती । 
तदेव स्पशयत्ति-नेरादिना ॥ ६६ ॥ जआकाह्ुदरारा शोकान्तरयुस्थापयति--अयुकस्ये ति । विक्िप्तचेतसो 

३ नीरकण्टव्याख्या ( चतुरी ) । 

विधयासंभावनायाः प्रमेय विषयासंभायनायाश्चानिरासात् ! तथा अयुक्तस्यासमाहितमनसो भावना व्रह्माकारन्तःकरणवृ- 
्तिप्रवाहो नास्ति | मनसश्चाअद्येन वुद्धरपि चाश्चस्यात् अभावयतो ध्यानमवुर्वतः शान्तिः सर्वदुःखोपरमश्च नास्ति । 
चेतमोऽनवस्थितत्वेन दुःखावद्यभावात्. । अशान्तखानुपरतमर्वढुःखख सुख प्रत्यगहःयानन्दात्मकं कुतो न करुत- 

शित् । इुःखित्यादेव आचयमयुक्तखेति पदं श्युजिर योगैः इतल्यख स्यम् । हितीय शुज समाधा" दत्य । 
तस्माट्रद्धः पर्यवस्थानमावश्यकम् ॥ ६६ ॥ तदमव दोपमाह--इन्द्रियाणां दीति । हि चसादिन्ियाणां चरतां 

% युस् दनीदयाख्या । 

न॒ वचादुक्तस्य भावना निदि्यासनात्मिका विजातीयप्रत्ययानन्तरितिसजातीयप्रव्ययप्रवादूपा । सर्वत्र ननोऽस्तीखने- 

नान्वयः । नचाभावयतं आन्मानं शान्ति. सका्याविव्यानिव्रत्तिरूपा चेदान्तवाक््यजन्या व्रद्मात्कयमाक्षाक्छति" । अशान्तस्यात्म- 

साश्नात्कारशूल्यस्य कुतः सुखं मोक्षानन्द् द्रव्यैः ॥ ६६ ॥ अयुक्तसख कतो नालति बुद्धिरित्यन आद चरतां खविपषयेषु 
५ भा्योत्कपदीपिका ¦ 

ट्त्यत आहेति तचिन्दम् ! अयुक्तस्य वुद्धिना सतीन्युक्तया चित्तग्रसादस्ततेः स्यष्टप्रतीतं. तथोत्थपरनानंचिव्यात् । अयुत्तस्यासमा- 
हितचेतसः । अप्रसन्नचित्तेति यावत् । दुद्धिरात्मखरूपक्ञानविपया ब्रह्मात्मक्याकारा कुन इयत आद-नचे ति ! नचायुक्तख 
भावना पूजाप्रतिषएरायथं ध्रवणमननयो. मचत्वेऽपि भावनाऽभिनिवेश्चो निदिभ्यामनं बुद्धिसाघनं नासि । नचाभावयतः विजातीय- 
प्रयस्य विषयानुसंधानख तिरस्कारमकुैनः सान्तिर्पररामः वरृप्णाया इच्छप्ररपयोयाय्ा अभावो नाम्नि ! भशान्तम्य फुतः सुखं 
अवियानि्रस्या आव्ियकनृष्णायमावक्रतुम्ततवसाश्चात्कारस्याभाचाद्रह्यानन्दपुगं त॒ तख नास्येव विपरयमुखमपि तस नास्तीति 

योतयितुं कतः्ब्दः । ननु विपया्जननद्विनाश्षगोः दुःखसाधनवेऽपि विपगोपमोगस्य मुबहेतुलं भविष्यतीति चेन्न । तम्मिन्का- 
केऽपि स्वदुःखमूलभूतायस्वृष्णाग्रा" सत्त्वेन सुखगन्धसा' यनुपपरततेः ! तृष्णाया. दुःखहेतुलयुक्तं वापिद्र--- यान्यतानि दुरन्तानि 
दुजेराण्युलतानि च ¦ तृष्णावटया. फलानीह तानि दु खानि राघव ॥ टृच्छोदयो यथा दुःखमिच्छशान्तियथा सुखम् 1 तथा न 
मरके नापि ब्रह्मलोकेऽलुभृयमे ॥ यावतीयावती जन्तोरिच्छोदेति यथायथा । तावतीतावनी टुःखवी जसुष्टिः प्ररोदति ॥* इद्यादि 
॥ ६६ ॥ अयुक्तय बुदधिनासतील्युक्तं तवर हेतुमाह---दग्द्रियाणासिति ! यत्त तदभावे दोपमाहेनि तदयुक्तम् । पूैशेकेऽपि 

६ श्रीधरीव्यास्या । 

नासि बुद्धिः द्रास्ाचायोप्देक्ास्यागास्मविपया बुद्धिः प्रशेवर नोत्पयते, कुनस्तख प्रतिष्ठ वातं वा कुत दयन आह 1 म चायुक्तस्य 
भावना ध्यानम् । ावनया हि बुद्धेरात्मनि प्रतिष्ठा भवति । सा -धादुकलय नो नास्ति । न वामवरयत आस्मध्यानमङरर्वतः श्वान्तिरत्मनि 

चिन्तोपरतिः । अश्ान्तख कुतः यदं मोक्षानन्द शय्यः ॥ ६६ ॥ नास्ति युदिस्थुकसलयत्र देतुमाद---दन्द्ियाणामिति । शन्द्रियाण- 

१ नीरकृष्ठः. 



१२६. आनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्वीता । [ अध्यायः २ 

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सवेदा; । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 

१ श्रीमण्छांकर भाष्यम् । 

इन्द्रियाणां हि यससाच्चरतां खखविषयेषु प्रवतमानानां यन्मनोऽयुविधीयतेऽदुपरवतैते तदिन्द्रियबि- 
षय बिकरट्पनेन चत्त मनोऽस्य यतेहेरति प्रज्ञामात्मानात्मबिवेकजां नादयति । कथम्, बायुनौ- 
वसिवाम्भस्थुदके जिगमिषतां मागौदुद्धत्योन्मागे यथा वायुनौवं प्रवतयलेवमात्मविषयां पञ 
हत्वा मनो विषयधिषयां कल्पनां करोति ॥ ६७ ॥ यततो ्यपीत्युपन्यस्तस्यार्थस्यानेकधघोपपत्तिमुकसवा 
तं चाथसुपपाद्योपसंहरति--तस्मादिति । इन्द्रियाणां प्रचत्तौ दोष उपपादितो यस्मात्तस्साद् यस्य 
यतेः हेः महाबाहो, निगृहीतानि स्वैशः खवैपरकरिमानसादिमेदैरिन्द्रियाणीन्दरियार्थभ्यः राब्दादिभ्य- न ॥ 

२ आनन्दभिरिग्याख्या । 
भावनाभावे साक्षास्काररुक्षणा इद्धिन भवतीति हेसवन्तरेण साधयति--इन्द्रियाणामिति । यष्पदोपात्तं मनस- 
स्पदेनापि गृह्यते । इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां विषयाः शब्दादय्तेषां विकद्पनं मिथो विभण्यं अहण तेनेति यावन् । 
इष्टान्तं व्याकरोति--उद्क इति । करोति यस्मात्तसादयुक्तस नोस्प्यते बुद्धिरिति योजना ॥ ६७॥ यततो दीलयादिश्टो- 
काम्यासुक्तसेवार्थस्य प्रकृतश्छोकाभ्यामपि कथ्थमानस्वादस्ति पुनरुक्तिरिलयश्रङ् परिहरति- यततो दीद्यादिना । 
ध्यायतो निषयानिलयादिनोपपत्तिवचनसुननेयम् । वच्छब्दापेक्षितार्थोक्िदरारा शछोकमवतारयति--इन्द्रियाणामिति । 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चसुर्धरी ) । 
सखखविषये प्रवतंमानानाम् । कर्मणि षष्ठी । यत् रागाविकङ्षितं मनः तान्ययुरक्षीकरत्य विधीयते प्रबर्यते । क्- 
कतरि ठकारः । प्रवतत इत्यर्थः । तत् इन्द्रियानुसारि मनोऽख साधकख प्रज्ञामात्मत्विषयां बुद्धिं हरति । 
तखा मनोतुसारित्वात् । दशन्तः स्पशर्थः । अन्ये तु इन्द्रियाणां मध्ये यदिन्द्रियमनुलक्षीकृत्य भनः प्रवर्तते तदि- 
न्दरियमख साधकख मनसो वा प्रं हरतीति योजयन्ति । आत्मविषया प्रज्ञां हृत्वा मनोविषयविषया करोतीति 
भाष्यमप्यालोचनीयम् ॥ ६७ ॥ यततो क्चपीत्यच्ोपक्रान्तमथ बहुधोपपाचोपसंहरति-- तस्मादिति । यसादिन्दरि 
याघीनं मनो मनोवुगा च प्रज्ञा तसत् हे महाबाहो, यख यतेरिन्द्रियाणि सर्वज्ञः सर्वप्रकारेण खकारणेन मनसा 

४ मधुसूदनीष्याख्या । 
प्रवतैमानानामवकीछृतानामिन्द्ियाणां मध्ये यदेकमपीन्द्ियमनुलक्षीछय मनोऽनुविधीयते प्यते । वर्तेत इति यावत् । क्म- 
कतैरि लक्रारः । तदिन्द्रियमेकमपि मनसानुखतमखय साधकस्य मनसो वा ग्रज्ञामात्मविषयां शाश्चीयां हरयपनयति, मनम- 
सद्विषयाविष्टलात् । यदेकमपीन्द्रिय प्रज्ञां हरति तदा सर्वाणि हरन्तीति किमु वक्तव्यमिलर्थ । दृष्टान्तस्तु स्पष्टः । अम्भस्ेव 
वायोनौकाहरणसामर्भ्य न भुवीति सूचयितमम्भसीत्युक्तम् । एवं दा्न्तिकेऽप्यम्भ.स्थानीये मनश्वाचल्ये सदेव ्र्तादर्ण- 
सामथ्येमिन्दियस् नलु भूस्थानीये मनःसयर्यं इति सूचितम् ॥ ६७ ॥ हि यस्मदेवं - स्वश सर्वाणि समनस्कानि । हे महाबाहो 
इति संबोधयन्. सरवेशातुनिवारणक्षमलादिन्दरियशज्ुनिवारणेऽपि लं क्षमोऽसीति सूचयति । स्पष्टमन्यत् । तखति सिद्धस 
साधकस्य च परामशः । इन्द्ियसंयमसय रिथितम्रज्ञंप्रति लक्षणस्य, सुमुष्चपरति प्रज्ञासाधनलख चोपसंहरणीयलात् ॥ ६८ ॥ 

५ माष्योत्कपंद्धैपिका । 
दोष्येवोक्तलात् । इन्द्रियाणां खविषये प्रवर्तमानानां यन्मनोऽनुवरव॑ते तदिन्दियविषयविकस्वेप्रृत्तमस पुरुप विेकिनः थक्ञा- 
मात्मानात्मविवेकजां हरति । अम्भसि नावं वायुरिव, जङे जिगमिषतां मागादु ृलयोन्मा्गे यथा वायुः प्रवर्तयति तद्वत् । य॑रविन्द्रि- याणां मध्ये यदेकमपीन्धियमनु लक्षौ विधीयते प्रैते । प्रवर्तेत इति यावत् ! तदिन्द्ियमेकमपि मनसानुसत अस साधकरम्य 
मनसो वा अज्ञा हरतीद्यादि तदयुक्तम् । “नासि बुद्धिरयुक्तख' इयनुरोधेन इन्दियाचगतमनस एव बुद्धिदरणकर्ृचख्य धिषक्षि- 
तलात् । चुतं मनःपदं यक्लाऽशवुतखयेकेन्द्ियस्य यत्तत्पदेनो पदानानौचिदात् । मनस इयपि न साधकयैव प्रकनलात् ॥ ६७॥ 
उपसंहरति- तस्मादिति । महाबाहुभ्यां शाभरून्विजिय यथा राज्यख प्रतिष्टितलं शरः संपायते एवं विवेकिभिरिग्द्ियदा्रू- 

६ शीघयीव्याख्या । 
मवदीक्ृतानां खेर विषयेपु चरतां मध्ये यद्ेवेकमिग्दरियं मनोऽदुबिधीयतेऽवश्ीकृतं सदिन्द्रियेण सह गच्छति, तदेपरैकमिन्दियमस्य 
मनसः पुरुषस्य वा मरं हरति विषयनिक्षिपतं करोति, कित वक्तव्यं बहूनि रां हरन्तीति ! यथा प्रमत्त कणीषारख नाचं वादयः 
समुदे सर्वतः परिभ्नामयति तद्वत् ॥ ६७ ॥ इन्द्रियसंयमसख सितप्र्ञतसाधनत्वलश्णस्वं मोक्तमुपसंदरति-- यस्मादिति । प्रतिथिना 

७ अभिनवगुत्ताचार्यन्याख्या । 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ) तश्याचस्येति । यस्तु मनसो नियामकः स विपयान्तेवमानोऽपि -------- व (षड ग वामक स विपयान्तेवमानोऽपि ऋ वाविकलोैरमिभूयते इति स एव स्थि इति स एवं भवित. 

१ म्मूदन ` 



नीखकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योकर्षदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । १२७ 

या निका सवभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निरा परयता सने; ॥ ६९ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाप्यम् । 

स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ योऽयं ठोकिको वैदिकश्च व्यवहारः समुत्पश्नविवेकन्ञानस्य 
स्थितप्रक्षस्याविधाकायैत्वादविद्यानिच्रत्तो निवतेतेऽविद्ायाश्च विद्याविरोधाश्षिघृत्तिरिलितम स्पुरी- 
कु्वन्नाह--या निश्टति । या निशा रा्चिः स्वपदाथौनामविवेक्षकरी तमःखभावत्वाक्निशा 
सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानाम् । कि तत्परमार्थंतत्वं स्थितप्रज्ञस्य विष्यो यथा नक्तंचराणामहरेव सद्- 
न्येषां निरा भवति तद्धनक्तंचरस्थानीयानामन्ञानिनां स्वैभूतानां निहव निशा परमा्थतच्वागोचरः 

२ आनन्द्गिरित्याख्या । 

भसमाहितेन भनसा यसादनुविधीयमानानीन्द्ियाणि प्रसद्य परक्षामपहरन्ति तस्मादिति योजना ॥ ६८ ॥ आमविद्ः 

स्थितप्रज्ञस्य सर्वकर्मपरि्यागेऽधिकारस्तद्धिपरीवस्याक्तसख क्मेणीयेतसिन्न्थ समनन्तरश्टोकमवतारयति--यो ऽय- 
मिति । अचिद्यानिद्तो स्वैकर्मनिद्त्तिश्चेत्तजिटृत्तिरेव कथमिदयाशङ्खयाद--अविदयायाश्चति । स्फुटीडर्वन् बाद्य(- 
भ्यन्तरकरणानां पराक्मलयक्परदत्तिवत्तथाविधे दश्चैने च मिथो विरुध्येते पराग्ददशेनसखानायस्मावरणाविद्याकार्यत्वा- 
दाध्मदर्रनस्य च तक्षिवतेकत्वात्ततश्चात्म दर्लनार्थमिन्द्रियाण्यर्धभ्यो निगरह्णीयादिलयाहेति योजना । सर्वप्राणिनां निशां 

पदार्थाविचेककरीलयत्र हेवुमाह-तमःखभाचत्वादिति । सर्वध्राणिस्ताधारणीं प्रसिद्धां निशां ददायित्वा तामेव प्रज्ग- 
तानुशुणत्वेन प्र्षपू्षकं निशदयति--करिं तदित्यादिना । स्थितप्र्तनिषयस्य परमा्थैतस्वस्य प्रकाशक भावस्य 
कथमक्तानं प्रति निशत्वमित्यारङ्याह-यथेति । तत्र हेतुमाह-अगोचरत्वादिति । अतह्ृद्धीनां परमार्थत. 
त्वातिरिक्ते दैतप्रपन्चे प्रडृत्तङुद्धीनामप्रतिपन्नसवात् परमाथेतस्यं निशेवाविदुषामियथः । तस्यामियादि व्याच्वष्े-- 

३ नीरकण्टव्यारव्या ( चतुरी ) । 

सहितानीति यावत् । इउन्द्रियार्थभ्यः लब्दादिभ्यो निगृहीतानि भवन्ति तख प्रजा प्रतिष्ठितेति विद्धि॥ ६८ ॥ 
"यदा पश्वावतिषठन्ते, इत्युदात्तः (तामाहुः परमां गतिम्” दयते चतुथ पदं व्याच्ट--या निशेति । सर्वषां 
भूतानामक्ञानां या निरव निदा यखां मध्येदिने उल्का इवानन्धा अप्यन्धा एव स्वं प्राणिनो भवन्ति तखां 
तसिन्प्रत्यग्ज्योतिपि संयमी इन्द्रियमनोदचद्धीनां निगप्रहणशीलखे योगी जागर्ति इन्द्रियादीनां दक्डाक्तिरोपेऽप्यनुप- 

४ मअधुसदनीष्याख्या । 

तदेवं मुमु्चुणा परज्ञास्ैर्यीय अयल्पूर्वकमिन््रियसंयमः कर्तव्य द्युत, स्थितप्रज्षस्य ठ खतःसिद्ध एव सर्वेन्छियसंयम दद्याह । 
या वेदान्तवाक्यजनितसाक्षात्काररूपाऽदब्रह्यसीति प्रज्ञा सर्वभूतानामन्नानां निशेव निशा तां प्रदयप्रकाशरूपल्ा्तसयां 
बरह्मवि्यालक्षणायां सवैभूतनिश्ायां जागपि अज्ञाननिद्राराः प्रबुद्धः सन्मावधानौो वर्तने । संयमी ईन्दियसंयमवान् 
सिथितमरज्न इयर्थः । यस्यां तु द्ैतदरनलक्षणाथामयियानिद्रा्यां प्रसुप्तान्येव भूतानि जाग्रति खप्रवध्यवहरन्ति सा निशान 
कात आत्मतत्त्वं पदयतोऽपरोभतया सुनेः सिथतप्रकृखय । यावद्धि न प्रवुध्यते तावदेव खयप्रददोनं बोधपर्यन्तत्वाद्रमस्य । 
तच्वज्ञानकारे तु न भ्रमनिमित्तः कथिव्यवहार. । तदुक्त वार्भिककारः "कारकव्यवहारे हि छयद्धं वस्वु न वीते । शुद्धे 
वस्तुनि सिदे च कारकव्याप्रतिस्तथा ॥ कक्छोदधकनिशेवागरं संसारो ज्ञातमवेदिनोः । या निदा सर्वैमूतानामियवोच्शगं हरिः ॥" 

५ भाण्योत्केदीपिका । 

न्जिला धज्ञाप्रतिष्ितलमिति सूचयन्संगोधयति दहे महावाहो इति ॥ ६८ ॥ एवं स्थितप्रज्ञलक्षणवर्णनेन सुसुश्चुभिरतियन्नेन 

स्थितप्रज्ञलाय समनस्कैन्दरियनिग्रह" कर्तव्य इत्युक्तम् । उत्पजविवेश्विज्ञानस्य स्थितप्रज्ञ तं ख्ठतःसिद्ध एव समनस्कन्द्ियसंग्रम. । 
अबिद्याविरोधिन्या वयया समूरख सर्वव्यवहार निषततरिथितद्रक्तुकामोऽवियावस्थायामेव कमणि विधीयन्ते न विदावस्थाया- 
मिति योतयन्नाद-~-येति । सर्वैभूतानायुदकस्थानीयानां या निशेव निरा रच्चिः परमार्थतन्तववशक्षणा तस्यामन्ञाननिद्रानः र्द्ध 

६ श्रीधरीष्याख्या। 

भवतीय्थः । रक्षणत्वोप्रसंदारे तख प्रशा प्रतिष्ठिता शातव्येलय्थः । महावादो इति संगोधन वैरिनियदसम्थेसयय तवात्रापि सामर्भ्व 
भवेदिति सूचयति ॥ ६८ ॥ ननु च कश्चिदपि प्रुप्त श्व ददीनादिम्यापारश्रूलयः सवीत्मना निगरृ्ीनेन्दरिो लोके न इयते, अतोऽतं- 

भावितमिद रक्षणमिदाश्चश्याद--चा निदोति । सर्वषां भूताना या निधा निनेव निशा आत्मनिष्ठा आत्माक्ञानप्वान्ताशरूनमतीनां 

तस्या ददीनादिव्यवह्यरभावात् तख्ामात्मनि्ठायां संयमी निगृदीनेन्द्रियो जगि प्रबुध्यते, यद्यां तु विपयलु्या भूतानि जाग्रति 
७ अभिनवशुसाचार्यव्यार्या । 

अह्नो योगीति ता्य्ैम् ॥ ६८ ४ योगी व सर्भव्यवहारन्ुर्वांणोऽपि रोकोष्तर इति निरू्पयना परमेश्वरेण संक्षिप्याम्य स्वरुप कथ्यते-- 
या निरेति 1 या सर्वेषां भूतानां निषा भोहिनी माया रम्यां सुनिजगति कथमियं देयेति । सस्या ष दुष्रायां रोको जागर्ति नानाविधा 



१२८ जनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्धीता । [ अध्यायः २ 

१ ओीमच्छांकर भाष्यम् । 

त्वात्तुद्धीरना, तस्यां परमा्थेतस्वङश्चणायामन्ञाननिद्रायां प्रबुद्धो जागतिं संयमी संयमवान्. जिते 
न्द्रियो योगीदयर्थः 1 यस्यां ब्राह्यन्रादहकसेदङक्षणायामविदयानिद्धायां प्रज्प्तान्येव भूतानि जा्रतीत्यु 

च्यते यव्या निशायां प्रत्ता इव खप्रदृशः सा निशाविद्यारूपत्वात्परमा्थ॑तच्ं पदयतो सुनेरतः कमो 

च्यविदयावश्यायातेव चोधन्ते न विद्यावस्थायां, विद्यायां हि सत्यासुदिते सवितरि राचैरमिव तम 

प्रणारसुपगच्छत्यविद्या, प्राग्वि्योत्पत्तेरविद्या प्रमाणबुद्या गृह्यमाणा क्रियाकारकफरूमेद्रूपा सती 

सवैकसदहेतत्वं परतिपद्यते नाप्रमाणबुद्धया गृद्यमाणायाः कर्महे तुत्वोपपत्तिः प्रमाणभूतेन वेदेन भम 
चोदितं कनैव्यं कर्मेति नदि, कर्मणि कता प्रवसते नाविद्यामाजमिद् सर्वं निरोवेति । यस्य तु पुननिंशो 

वाविधयामात्रमिदं स्वं सेदजातमिदं ज्ञानं तस्यात्मक्ञस्य सर्वकर्मसंन्यास पवाधिकारो न प्रचत्तो 
तथा ददीयिष्यति (तद्कुदधयस्तश्ष्मानः' इव्यादिन, ज्ञाननिष्ठायामेव तस्याधिकारः । तन्नापि प्रचतेक 
ग्रमाणाभावे प्रवृत्तेरयुपपत्तिरिति चेत्; न । स्वात्मविष्रयत्वादात्मविज्ञानस्य } न ह्यात्मनः स्वात्मरि 
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२ आनन्श्गिरिष्याख्या । 

तस्यामिति । निशावदुक्तायामवस्थ(यामिति यावत्, योगीति ज्ञानी कथ्यते । द्वितीयार्धं विभजते-यस्यामिति 
भरसुश्चानां जागरणं बिख्ढमिलादङ््द-- प्रक्षा इवेति । परमा्थतत्वमनुभवतो निदत्तानि्यस्य संन्यासिनो दवेता 
वस्था निरोलन्र हेतमह--अविद्यारूपत्वादिति । परमार्थावस्था निरो विदुषां विदुषां तु दैतावस्था तथेति स्थिः 
फटितमाह--अत इति । अविद्यावस्थायामेव क्रियाकारकफरुमेदप्रतिभानादिलय्थैः । विद्योदयेऽपि तस्प्रतिभाना 

विरोषास्पूर्वमिव कमणि विधीयेरन्निल्याशङ्खयाद--विद्यायामिति । अविघयानिचत्तौ वाधितानुदस्या बिभागमा 
नेऽपि नासि क्मविधिर्विभागामिनिवेाभावादिल्यथैः । अनिधावस्थायामेव कर्मणीव्युक्तं व्यक्तीकरोति--प्रागिति 
चिध्योदयास्पूर्वंआधकाभावादबाधिता चिद्या क्रियादिसेदमपा्य प्रमाणसूपया उख्या आद्यतां प्राप्य क्महेतुम 
वति क्रियादिभेदाभिमनस् तद्धेतुस्वादिल्यथैः । न वियावस्थायामित्युक्तं पपञ्चयति--नाप्रमाणेति । उष्पन्ना्यां र 
विदयायामविद्याया निश्रत्तत्वात् कियादिमेदभानमप्रमाणमिति उद्धिरष्प्यते तया गृद्यमाणा यथोक्तबिभागमागिन्य 

ध्यविद्या न कर्महेतुत्वं प्रतिपद्यते बाधितश्वेनाभासतया तद्धेतुत्वायोगादिद्यथः । विधाबिद्याविभागेनोक्मेव शिरो 
विच्रणोति--प्रमाणभूतेनेति । यथोक्तेन वेदेन कामनाजीवनादिमतो मम कम विदितं तेन मया तस्कवैच्यमिः 
मन्वानः सन् कर्मण्यक्तोऽधिक्रियते तं प्रति साधनविरोषवादिनो वेदस्य भ्रवर्वकत्वादिलय्थः । सर्धमेचेद्मविद्यामा्र दः 

निषेवेतेति मन्वानस्तु न प्रवसते कर्मणीति व्यावलैमाह-नातिद्येति । विदुपो न कर्मण्यधिकारशचत्तस्याधिकार 
स्तर्हि कत्रेलयाशङ्कय!द--यस्थेति 1 तस्यास्मक्ञस्य फरभूतसंन्यासाधिकररे वाक्यशेषं भमाणयति--तथाचेति । भवर 
सेकं रमाणं विधिस्तदभवे कभमैखिव विदुषो ज्ञाननिष्ठायामपि प्रदत्तरनुपपत्तेराश्रयणीयो हानवतोऽपि विधिरिरि 
कङड़ते-तजापीति । किमास्मन्ञानं विधिमपेक्षते किं वास्मा । नायः । तस्य खरूपचिपयस्य यथा प्रमाणप्रमेयसुस्पत्ते 
्िध्यनपेश्षत्वादिद्याह--न सखाल्पेति ! न द्वितीय इदयह- नहीति । प्रवर्तकश्रमाणदब्दतिस्य विधेः साध्य षिषयस्वा 

३ नीरुकण्ठन्यारूया ( चदुधंरी ) । 

रतदक्दाक्तिरेषासे । तथाच श्रुतिः (नहि द्रषटु्े्विपरिरोपो विदयतेऽविनारिव्वात्ः इनि । यस्यामविद्यार््यायु 
निशायां क्रियाकारकादिद्रेतखमप्रवर्तिकायां सर्वाणि भूतानि जाग्रति निशीये उल्क्रा इव म्बभ्वन्यापार प्रवर्तन्ते म 
अविद्या पर्यतो सुने; आत्मदशनवतो योगिनः प्रारन्धकर्मणा विदेहकेवस्यप्रतिबन्धादलनोध्नुवर्तमाना ब्धुल्थान 
के न्यवहारतोऽख गाढान्धकारवती निशेव क्ेदकयी मवति । अतियुकुमारा हि योगिनो बायन्यव्रहमगदडिजन 

८ मधुसूढरनीय्याख्या । 

इति । तथाच यस्य विपरीतदरनं तख न वस्तुदर्शनं विपरीतददौनस्य वस्लदर्दनजन्यत्वान् , चरस्य च वम्तुद््ीनं तस्य , 
विपरीतदशनं विपरीतदर॑नकारणस्य वस्लद्नस् वस्तुदर्दनेन वाधिनलात् ! तथाव श्रुति "यत्र वा अन्यदिव सयाः 

५ माप्योत्कर्पदयीपिका , 
संयमी स्थितप्रज्ञो ज्ञानयोगी जागर्ति, यस्यां ब्यमराहकरक्षणायामवि्यायां भृनानि जाग्रति सा पञ्यनो सुनेनिरोव भिेव्यथ 

६ श्रीधरीव्याश््या । 
अबु्न्ते सा आत्मत्वं पदयतो सुनेनि्ा । तस्यां ददीनादिग्यापारस्तसय नाम्तीत्यथेः । एदु स्वि । यथा वान्वानामुन.शादीन 

७ अभिनवगुमाचार्यव्यारव्या 1 

चेष्टां कुरुते सा सुने रात्निः यतोऽसौ व्यवहारे भरवयवुद्धः । एतदुक्त मवति । येय माया स्यतु सम्या मोहकत्य नामन्पं मृखसग्नूला मास, 
च तत्र रोकः प्राच्य स्वरूपमस्या अपरागृदयेव द्विनीयद्धिद्ूमे निवद्धन्मृनिरन्न । योगी नु तद्धिपरीनन्तद्रायं मोहकरं सनुन्मूलनाः 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-माप्योककर्षदीपिका-धीघरी-अभिनवगुपतम्यास्यायुता । १२९ 

आाप्रयमाणमचलपतिष्ठं सखुद्रमापः परविक्ान्ति यद्वत् । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स चान्तिमामोति न कामकामी ॥ ७०॥ 

१ श्रीमच्छांकरमाप्यम् । 

प्रवतेकप्रमाणापेक्षतार्मत्वादेव तदन्तत्वाच्च सर्वप्रमाणानां परमाणत्वस्य । नद्यात्मखरूपायिगने सति 
पुनः भ्रमाणप्रमेयव्यवहारः संभवति, प्रमादत्वं ह्यात्मनो निवतैयव्यन्तं प्रमाणं निवर्तयदडेव चाप्रमाणी- 
भवति स्वभ्रकारुप्रमाणमिव । भ्रवोघे लोके च वस्त्वधिगते प्रव॒चिहेतुत्वादश्चनात्परमाणस्य । तसाः 
न्नात्मविद्ः कर्मण्यधिकार इति सिद्धम् ॥ ६९ ॥ विदुषस्त्यक्तेषणस्य स्थितप्रक्षस्य यतेरेव मोश्चधासिन 
त्वसंन्यासिनः कामकामिन इदयेतमथं दान्तेन पतिपादयिष्यज्नाद--आपूयति । आपू्यैमाणमद्धिर- 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 
दात्मनश्चासाध्यत्वादिति हेतमाह-आत्मत्वादेवेति । भत्मतचज्क्ानयोर्विध्यनपेक्षत्वेऽपि ज्ञानिनो मानमेव व्यवहारं 
भ्रति नियमार्थं विध्यपेक्षा स्यादिलयाश्ङ्खयाह-तदन्तत्वाचति । सर्वषां प्रमाणानां श्रामाण्यस्यास्मक्ञानोदयावसानत्वात्त- 
स्ि्ुरपनने व्यवहारस्य निरवकाश्स्वाज्न तत्रति नियमाय हानिनो विधिरिव्थैः । उक्तमेव व्यक्तीकरोति- नहीति । 
धमीधिगमवदास्माधिरमेऽपि किमिति यथोक्तो व्यवहारो न भवतीद्याशङ््ाह--प्रमातर्वंहीति । तभिदृत्तौ कथम 
तक्षानख प्रामाण्यमि्याशद्याह--निवतेयदेवेति । निवतैयदद्ैतन्ञानं स्वथं॑निदरततेनं भरमाणमिलयनत्न दान्तमाह-- 
खमरेति । आत्मक्ञानस्य बिध्यनपेश्षत्वे हेस्वन्तरमाद--रोके चेति । व्यवहारभूमौ हि भरमाणस्य वस्तुनिश्वयफल- 
प्यन्तत्वे सति म्रवतेकविधिसापेश्षत्वायुपरम्भाददवेतक्ञानमपि प्रमाणवान्न विधिमपेक्षते रज्वादिन्ञानवदिदयथैः । 
जस्मज्ञानवतस्तक्नष्ठाविधिमन्तरेण ज्ञानमाहात्वयेनेव सिद्धस्वात्तसख कर्म॑संन्यासेऽधिकारो न कर्मणीद्युपसंहरति-- 
तस्मादिति ॥ ६९ ॥ नन्वसंन्यासिनापि विद्यावतां विद्याफल्सख मोश्षख रच्छं श्ाक्यस्वाक्किमिति बिदुषः संन्यासो 
नियम्यते-तन्नाह--विदुप इति । आपातल्ञानवतो चिचेकेराग्यादिनिरिषटसयै पणाभ्यः स्वभ्योऽभ्युस्थितसय श्रवणा- 

2३ नीरख्कण्टव्याख्या ( चतुरी ) । 

नरा इव गाढान्धकारे संचारात्. । यथोक्तं योगभाष्ये “अक्षिमात्रकटपो हि विद्वानत्यव्यदुःखरेरोनाप्युद्धिजतेः इति । 
अत्र वार्तिकानि (कारकम्यवदरे हि छद्धं वस्तु न वीक्षते । द्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्याएतिखथा । काको 
केनिरेवाय संसारोऽन्ञात्मवेदिनोः । या निका सर्वभूतानामित्यवोचत्ख्यं हरिः ॥" इति । शुद्धतखख ठोकोऽयं जडो- 
न्मत्त पिशाचवत् । ञुद्धतच्योऽपि कोकम्य जडोन्मत्तपिशाचवत् ॥ इति । तदेवं किमासीतेत्यखोत्तरं "यदा संहरते 
चायम्, इत्यादिना एतदन्तेन गन्थेन स्थितप्रः तदा समाधिमयुतिषठन्परमां गतिं प्राप्यास्त इत्युक्तम् ॥ ६९ ॥ 
नञ श्रजहाति यदा कामान्”, इन्द्रियाणीन्दरियार्थभ्यो निगरहीतानिः इत्यादिनाऽसङद्धिष्याणां प्रहाणं तेभ्यश्च इन्धि 
यादीनां रत्याहरणसुक्तम् । तेन तेषामात्मनः प्रथक्सत्वमस्तीति सिद्धम् । नच नेह नानास्ति किंचन इत्यादि- 
धुत्या तेषां बाधान्न तदस्तीति वच्यम् । इहेति प्रतीच्येव तश्निपिषात् । नहि इह भूतले घटो नासीयुक्ते घटख 
स्वरूपं निषिध्यते कितु तख भूतरसंबन्धमाच्रम् । तस्रत्कामानां परथक्सच्वमस्त्यतो नादरेतसिद्धिरित्याशङ्कय सद- 
शन्तं परिहरति--आपूयमाणमिति । प्रविरशन्तीभिरद्धिरापू्माणमपि अचरग्रतिष्ठमलुदरिक्तम् । बरदधिदीनत्वात् । 

 मधुसूढनीष्याख्या । 

तव्रान्योऽन्यत्पद्येत् । यत्रलख सर्वमात्मवाभूत्तत्फेन क पर्येत् ।* इति विद्याविययोव्यवस्थामाह । यथा काकस्य रात्य्न्धस्य 
दिनमुदकरसख दिवान्धस्य निशा, रानी प्रद्यतश्वोदकख यदिनं राचिरेव सा काकस्येति मददाश्वयमेतत् । अतस्तच्वदिनः 
कथमाविद्यकक्रियाकारकादिव्यवहारः स्यादिति खत.सिदध एव तसेन्धियसंयम इत्यथैः ॥ ६९ ॥ एतास स्थितप्रज्ञ 
सर्वनिक्षेपशान्तिरप्य्थसिद्धेति सदृणन्तमाह--सवाभिनदीभिरपूथमाणं सन्तं वरृषादिम्रभवा अपि सर्वा अपि नयः समुद्रं भवि- 

५ भाप्योत्फ्पदीपिका । 
॥ ६९ ॥ एताद्श्य॑व मोक्षप्रापिने कामिन इति सदणन्तमाह--आपू्यमाणमिति । जद्धिरपूर्थमाणमचलपरतिषएटमनतिकान्- 

६ श्रीधरीव्यार्या । 

रात्रावेव दशनं न तु दिवसे, एवं जक्मशस्योन्मीटिताक्षखापि ब्रह्मण्येव इष्टिनैतु विषयेषु । प्रतो नासंभाविततमिदं छक्णमिति ॥ ६९ ॥ 
नलु विषयेपु दृष्टवभावे कथमसी तान्यु्क श्तयेक्षायामाद--आपू्यैमाणमिति । नानानदीभिरापूरयमाणमपि घचलग्रतिष्ठमनतति- 

७ अभिनवगुता्ायष्याख्या । 
पदयति । सुखसन्तुना श्र नाभीयते । पर्यन्सम्यगक्षानी भिध्याश्ानोपधाताञच सुखसन्तुलानादरः पश्य एव सा रा्रिरिहि चिरम् । शिद्यायां 
बा बुध्यते योगी यत्र सो विमृष्टः, अविभ्रायां त्वबुधो यत्र जनः भरडुद्ध शव्यपि चित्रम् ॥ ६९॥ अतएव आपूर्यमापेति । योधी म 

अण गार १५ 



१२० आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्गवद्धीता। [ अध्यायः २ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् ! 

चटप्रतिषठमचङतया प्रतिष्ठावश्ितियेस्य तमचदप्रतिठ सम॒दमापः सवतो गताः प्रवि्ठान्ति खात्म- 
स्थमविक्रिथमेव सन्तं यद्वत्तद्वव्कामा विषयसंनिधावपि खवैत इच्छाविशेपा यं सुद्मिवापो विङ्क- 
वैन्तः प्रविशन्ति सर्वं आएत्मन्येव परलीयन्ते न खात्मवरं कवैत्ति स शान्ति मोश्चं प्रा्ोति नेतरः 
कामकामी काम्यन्त इति कामा बिषयास्तान्कामयित शीं यस्य स कामकामी नेव प्राप्नोतीलय्थः 

२ आनन्दभिरिन्याख्या । 

दिद्धारा समुस्पत्नसाश्चाव्कारवतो सुख्यस्य संन्यासिनो मोक्षो नान्य्य विषयतृप्णापरिभूतस्येयेतहुष्टन्तेन प्रतिपादयि- 
तमिच्छन् "रागदरेषवियुकतेस्तः इति शछोकोक्तसेवार्थ पुनराहेति योजना । अद्भिः ससुद्रख समन्तास्पूथैमाणव्वे बद्धि- 
सवती तदीया स्थितिरापतेदित्यारङ्खयाह--अचदेति । नहि सयुदस्योदकात्मकं प्रतिनियतं रूपं कदाविद्धिवधेते 
षते वा, तेन तदीया स्थितिरेकर्येवेख्थः । तत्तन्रादेयाश्चेदापः समुदरान्तर्मच्छन्ति तदहि वस्य बिक्रियावत्वादपरतिष्ठा 
स्यादि्याशङ्खयाद--खात्मस्यसिति । इच्छानिरोषा बिषयाणामसंनिधो चिदुषि निर्विकारे भरविशन्तोऽपि संनिधाने 
तस्िन््रविरन्तो विकारमापादयेयुरिल्याशङ्याह-बिषथेति । प्रवेक्षं विशदयति-स्वैत इति । योऽकाम 
इत्यादि । शतेविंषयत्रिञुखस्य निष्काम मोक्षो न कामकालुक्खेलयाह- ख दरान्तिमिति ॥७०॥ यदि गृह- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

एवं निगच्छन्तीमिरद्विः रिच्यमानममप्यचलप्रतिष्ठमरिनत्तं हाषहीनत्वादिव्यपि बोध्यम् । एवंविधं समुद्र यद्वत् ात्म- 
प्रभवा अपः प्रविशन्ति तद्वत् यं पुरुषं कामेरापूर्यैमाणं हीयमानं वा अचटगप्रतिष्ठं निर्विकारं बृद्धिहासहीनत्वात् 
अस्मप्रभवाः सर्वे कामाः प्रवि्न्ति, स एव शान्ति मोक्षं आत्यन्तिकं दुःखोपरम प्रभोति नतु कामकामी विष- 
यार्था | अयं भावः--्रुटस्थादात्मनः सर्वखोवयत्ति्त्रैव च छ्य इति सर्वशुतिस्एतिप्रसिद्धम् । तेन कामानां प्रहाणं 
तेम्यशचन्द्रियाणां प्रत्याहरणं स्येमाणे न तेषां परमार्थतः पृथक्स्व साधयति । बदुप्रमाणविरोधात् किंतु पामर- 
परतिद्धं॑पृथक्सत्वममिप्रल्य प्रहाणादिकयुक्ते, प्रवापने त्वेवमेव व्याख्येयम् । यथा 'अभ्रये पथिकृतेऽ्ाकपां 
निर्वपेत्, इत्यादौ निर्वपतिना याग उच्यते नतु शोतार्थमाघरे तद्वदिहापि ज्ञेयम् । नेह नानासिः इत्यपीह परिद्रय- 
माने प्रपञ्चे आत्मातिरिक्तं नाना किमपि नासीव्येवेपरतया व्यास्येयम् । तथाच “आत्मेवेदं सर्वैः, श्रहबेदे सर्वः, 
(सने खरिविदं ब्रह्मः इत्यादयः श्रुतिवादाः संगच्छन्ते । आत्मनि कलितयाश तत्रैव मिषेेनान्यत्र सत््वाटुपपचेरभ 

छ मधुसूदनीच्याख्या । 

रान्ति । कीटशम् । अचलभ्रतिष्टमनतिकान्तसयादं, अचलानां मेनाकादीनां अतिष्ठ यस्मिन्निति वा गाम्भीर्यातिशय उक्तः । 
यद्येन प्रकारेण निविकारत्वेन तद्त्तेनैव निर्विकारत्रकारेण यं स्थितम निरविकारमेव सन्तं कामा अरैलकै. काम्यमाना. 
कब्दायाः सर्वै विषया अवजनीयतया पआरारन्धकर्मवशात्मविशन्ति नलु तचित्तं विक्त राक्तुवन्ति स महाससुदस्थानीयः 
स्थितप्रज्ञः दान्ति स्वैलोकतिकालोकिककमंविक्षेपनिदत्ति बाधितालुदृत्तावियाकार्यनिदृत्ति चा्रेति ज्ञानवरेन । न कामकामी 
कामान्विषयान्कामयितुं सीलं यस्य स कामकाम्यज्ञः रान्ति व्याख्यातां नाप्नोति, अपितु सव॑दा लोकिकालौकिककर्मविक्चिपेण 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 
मयादं अचलानां मेनाकादीनां प्रतिष्ठा याश्स्तम्। एतेन गाम्भीयतिशय उन्त इलयथसत॒ भप्हृदधि्ं छृतः । अनतिकन्तमर्यादल- 
स्थेवात्र विवक्षितललात् । मेनाकादेरिन्द्रवज्ञमभयात्सस तिरोभूय सतख सपक्षत्वेन तसिन्चल्दाग्द्रवृत्तौ कारणाभावा । 
समुद्रमापः काधित्सकण्टकाः काधित्सपुष्पा. सवैतोगताः प्रविशन्ति खात्मस्थमविकरियमेव सन्तं यदत्त कामाः लोकैः 
काम्यमाना विषया. य॑ स्थितप्रज्ञं अचलमऽप्रकम्पा प्रतिष्ठा यस, अचले ब्रह्मणि प्रतिष्ठा यसेति वा अविरान्ति । सवै आत्मन्येव 
लीयन्ते) नह्यात्मवरं कुवैन्ति स. शान्ति मोक्षामिधां प्राप्ति । कामान्विषयान्कामयितुं शीठं यस स कामकामी कव म्रप्रोतीटयर्थ, । 
त्वन्ये अ्रजहातीद्यादिमन्थेन कामादिलययेन्द्रियनिप्रहकथनपरेण कामादीनां एथक्लसुक्तम् , अतो नद्वितसिद्धिरियाराज्च सदन्तं 
परिहरति । मविशन्तीयिरद्धिरापुथैमाणमचलप्तिषठं समुरं द्रदाप ्रविम्ति तद्वयं पुरषं कामैरापूयंमाणं हीयमानं वाचर्धतिषं निर्विकारं इद्धिहासहीनलात् । आत्मभभवाः सवै कामाः प्रविशन्ति स शान्तिमाप्नोति । नतु कामकामी काम्यन्त इति कामा 
विषयासतान्कामयितुं शीरं यख स कामकामी नैव प्रप्रोतीदयर्थः ! अर्यं भावः -पूर्ै्रन्थेन कामादीनां एथक्सत्वं न प्रतिपायते 

६ भीधरीग्याख्या । 
कान्तमयौदमेव ससुद्रं एुनरप्यन्या आपो यथा प्रविशन्ति ¦ तथा कामा विषया यं सुनिमन्तद्ेष्टि भोगेरविक्रियमाणमेव प्रारब्धकसैमि- 

७ अभिनवगुपाचार्यव्याख्या । 
कामार्थं बहिधोवति अपितु इन्द्रियधर्म॑तया पिषयानु्रनिश्न्नो नतरां यान्ति नदीवेग --------- था वानो नतरां मान्ति नदीवेग इवोदभिमू । एवं तृतीयो निर्णी ॥ ७०॥ । एं तृतीयो मिणौतः ॥ ७० ॥ 

१ मधुसूदन, मनीलकण्ड-+ = {1 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-धीधरी-भभिनवगुपतव्याख्यायुता । १३१ 

विहाय कामान्यः सवोन्पुमां रति निःस्प्दः । 
निर्ममो निरहंकारः स दान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 

१ ध्रीमच्छांकरभाप्यम् । 
॥ ७०॥ यस्मादेव तस्मात् विहायेति । विहाय परित्यस्य कामान् यः संन्यासी सर्वानशेषतः कार्छ्यैन 
चरति । जीवनमाच्रचेष्ठाशेषः पयेरतीलयर्थः । निःस्पृहः रारीरजीवनमात्रेऽपि निगैता स्प्हा यस्य स 
निःस्प्रहः सन् निर्मम इति ममत्ववर्जितः रारीरजीवनमाजाकषि्तपरिप्रहेऽपि मभेदयभिनिवेशवर्जितः 
निरहंकारो विद्यावस्वादिनिमित्तात्मसंभावनारहित इव्यर्थः । स पर्वभतः सितधज्ञो जह्यविच्छान्त 
सवैसंसारदुःखोपरमस्वलक्ष्णां नि्वाणाख्यामधिगच्छति भापोति । बह्मभतो भवतीद्यर्थः ॥ ७१ ॥ 

[कौ वि `+ ^ वि ०) [कि ++ 0 य 9७ भ [ +) 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
स्थेनापि मनसा समस्ताभिमानं हिष्वा कूटस्थं बह्मत्मानं परिभावयता बह्मनिर्वाणमाण्यते प्रां तर्हिं मौल्यादिविड- 
म्बनमेवेल्याशङ्खयाह-- यस्मादिति । शब्दादिविपयभ्रवणस्य तत्तदिच्छाभेदमानिनो न सुक्तिरिति व्यतिरेकस सिद्ध 
त्वात् पूर्वाक्तमन्वर्थं निगमयितुमनन्तरं वाक्यमिलयभैः । अरोषविपयलयागे जीवनमपि कथमिलाशङ्ाह--जीव- 
नेति ! संभवद्रागद्ेपादिके देशे निवासव्याद्रर्य्थ चरतीलयेतव्याच्टे--पर्यरतीति । विहाय कामानिलनेन पुनरि 
परिहरति--शरीरेति । निःस्प्रहत्वसुक्स्वा निर्ममत्वं पुनर्वदन् कथं युनरक्तिमाथिकी न पश्यसीलयाशङ्खाह--दारी- 
रजीवनेति । स्यहंकारे ममकारस्यावद्यकत्वान्निरहकारत्वं व्याकरोति--विद्यावक्वादीति । स श्षान्तिमासो- 
तीव्युक्तसुपसंहरति- स पवभूत इति । संन्यासिनो मोक्षमपेश्चमाणसख सर्वकामपरिलयागादीनि शछोकोक्तानि बिशे- 

३ नीलक्ण्टव्याख्या ( चतु्धयी )। 

कामानां प्रथक्सत्वमस्तीति युक्तं एव ससुद्रछन्तः । यन्त॒ समुद्राथग्गङ्ायाः स्वमस्तीति । तन्न । कार्ये कार- 
णसत्तातिरिक्तसत्ताया अभावात् | "वाचारम्भणं विकार नामधेयम्? इति कार्यस वागाटम्बनमाच्रत्वश्चवणादित्यन्यच्र 
विस्तरः ॥ ७० ॥ प्रामद्भिकीमाशङ्कं परिद्टल्य त्रजेत किमित्यय प्रश्षमयोत्तरमाह--विद्यायति । पू्वोक्तांिवि- 
धान्कामान्विहयाय यः चरति विपयान्भुद्धः निसृद्धश्च । यतो निर्ममः । ममतावान्दि इद् मम भूरयादित्यन्यधनाचर 
स्पृहां करोति न निर्भमेऽपि । करुन; यतो निरहंकारः । नयष्टकाश्यूल सुष्यादौ ममता दश । तसखादहंकाखविर- 
याच्छान्ति मोक्षं प्राभोति । अच श्यः सर्वघानमिनचेदः इति सर्वव यच्छब्ददरदीनात्माथनविधिपर एवायं अन्थः | 
अन्यथा स्थितप्रज्ञय ग्रक्रतस्वात्तद्रवादाथ। यच्छब्दोऽनर्थकः ग्राभोति । न्यरेकेऽपि हि परम्वभावकथने स एवं करो- 
तीति तच्छब्द एव प्रयुज्यते नतु यच्छब्दः । विधौ तु य एव करोति स इदं प्राभोतीति हयोरपि प्रयोगो दस्यते । 

५ मधुमृदनीच्यारःप्रा । 
महति योकार्णवे ममो भवतीति वाक्याथ. । एतेन ज्ञानिन एव पठन विदरत्संन्यामसतदयव च सर्वविक्षेपनिषचतिरूपा 
जीवन्मुक्तिदेवाधीनविपयभोगेऽपि नि्विकरारतत्यादिषुत्त, वदितव्यम् ॥ ७० ॥ यनम्मदिवं तस्मास्माप्तानपि सवान्बाद्यन्प्रदक्षे- 
घादीन् आन्तरान्मनोराज्यरूपान्वायनामाव्रूपांश्च पथि गच्छनस्तृणस्पररुपान्कामांलिविधाग्विहयायोपेक्ष्य शरारजीवनमान्नेऽपि 
निःस्एहः सन् । यतो निरहंकार. शरीरेन्द्रियादावयमहमियनिमानद्ल्यः, विद्यवच्वादिनिमित्तात्मसंभावनारहित इति वा । अतो 
निर्ममः शरीरयावामात्राथैऽपि प्रारब्धकर्माक्चिते कौपीनाच्छादनादौ ममेदमिदयभिमानवाजितः सन् य- पुमां धरति प्रारग्ध- 
कर्मवशेन भोगान्ते, यादच्छिकतया यत्र क्रापि गच्छतीति वा । स एवंभूतः स्थितप्रत् शान्ति सर्वसंमारदुःखोपस्मलक्षणा- 
मवियातत्कायनिषृत्तिमधिगच्छति ज्ञानेन प्रप्नोति, तदेतदीदशं व्रजनं स्थितमक्तदलति चतुयश्न्ोत्तर परिसमाप्तम् 

ध भाप्योत्कपदीपिका ! 
कंतु पामरसिद्ध प्रथक्सत्वरमभिप्र प्रहाणादिकमुच्यते इल्यादि वर्णयन्ति तदुपेक्ष्यम् । यरकरणवियोधात् , यत्पदेन पूरनोत्तरं बह्भ्य- 
सस्यत्रापि यमिति भरूयमाणस्य मोक्षाधिकारिणस्ागायोगात्, स यान्तिमाप्नतोति न कामकामी" एति वाक्रयरोषवितेषवेति दिक 
॥ ७० ॥ चतुर्थप्रश्रयोत्तरसुपसंहरति- विहायेति । यस्मादेवं तस्मादिहाय चछमान्मवोन्य. स्थितग्रज्ः शरीरजीननमात्रेऽपि 
निःस्हः अतएव शरीरजीवनमात्राक्षिपतपरिप्रहेऽपि ममेदमियभिनिवयरहितः मिरद्कार वियवत्वादिनिमित्तात्मसंभावनावरितः) 
नु देदाभिमानरदित इयाचाभः कृतो न व्याख्यातमिति चेदुत्तादंभावेऽम्यान्तमावविवक्षयेयदोप. । चरति प्थुटति च शान्तिम 

2 श्रीधरीन्याख्या । 
राक्षिप्ताः सन्तः प्रविरान्ति स शान्ति फैयस्यं ्रा्नोति नतु कामकामी भोगकामनारीलः ॥ ५० ॥ यसं नसात्---विद्ायेति । 
म्ाप्नान्कामान्विदहाय व्यक्तोपेक्ष्यः मब्रातेषु च निःरष्दः यनो निरहंकारः अतएव तद्धोगरा(वने१ निर्ममः सश्रन्तदटष्िभूवा यश्चरति 
पी 

(नवनिकषयेमेनननकन्े ॥) 8 । |, # क 2. 1, त), 1 षि, । | 

2 भञ्युघदनः+ 



१३२ आनन्दगिरिष्याख्यास॑वकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्वगवद्वीता । ( अध्यायः र 

एषा ब्राह्यी सिति; पाथे नैनां भराप्य विसद्यति । 
स्थिश्वास्यामन्तकारेऽपि बह्म निबोणम्च्छति ॥ ७२॥ 

इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषद्यु ब्रह्मविद्यायां योगचासे श्रीङृष्णाजनसंबादे 
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्थम् । 

सैषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते--पषा ब्राह्मीति । एषा यथोक्ता राह्मी ब्रह्मणि भवेयं सतिः स्वैकर्म संन्यस्य 
बह्मरूपेणेवावस्थानमरिलयेतद् हे पाथ, नैनां स्थितिं प्राप्य रुब्धा विसुद्यति न मोहं प्रामोति । सित्वा- 
~~~ ~~ ~~^~~~~~~^~~~~~-~~~-~~-~-------------~-----------------ˆ.---~-.--------------------- 

~ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

षणानि यब्साध्यानि तदसंमतिफरं तु कैवल्यमिलय्थः ॥ ७१ ॥ तश्र तत्र संक्षेपविस्तराभ्यां भदर्शितां ज्ञाननिष्टामधि- 

कारिभ्रस्य्थत्वेन स्तोतुमुत्तरश्छोकमवतारयति- सैषेति । गृहस्थः संन्यासीव्युभावपि चेन्युक्तिमोगिनौ किं तहिं 
कष्टेन सर्वथैव संभ्यासेनेव्याश्ङ्कय संन्यासिव्यतिरिक्तनामन्तरायसंभवादपेक्चित; संन्यासो सुय॒क्षोरिलयाद-एषेति । 
स्थितिमेव व्याच््े--सर्वमिति । न विमुद्यतीति पुननैनोऽनुकर्षणमन्वयार्थं संन्यासिनो विमोहाभवेऽपि गृहस्थो 
धनहान्यादिनिमिततं प्रायेण विसुद्यति । बिक्षिश्चः सन्परमार्थधिवेकरदहितो भवतीः । यथोक्ता ब्राह्मी स्थितिः स्व. 

कमसंन्यासपूर्विका ब्रह्मनिष्ठा, तस्यां स्थिष्वा तामिमामायुषश्चतुरथेऽपि भागे छइत्वेयथैः । अपिशब्दसूचितं केमुतिकन्या- 
द नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी )। 

टक्चणकथनार्थत्वेऽपि तत्र तात्पयीमावाद्विधावेव परथवखतीति दिक् ॥ ७१ ॥ प्रतिपादितां कर्मयोगप्राप्यां सांख्य- 
योगनिष्ठां फलेन स्तुबञ्चुपसंहरति--एषेति । एषा सिितप्रज्ञरक्षणग्रसङ्गात्कथिता त्रा्यी । जहाशब्देनात्र जह्यविदु- 
च्यते । श्रह्मविद्भद्यैव मवतिः इति श्रुतेः । तखेयं त्राह्मी सितिर्निष्ठा, एनां निष्ठां प्राप्य नरो न विसुद्यति पुनर्मोह 
न भ्राोति । अखामन्तकाषटेऽपि खित्वेति सक्रजातापीये फछ्वती नतपासनावन्निराभ्याससापक्षेतयुक्तम् । त्रह्य 
जक्च्छति प्राभोति । किं रोकान्तरवद्रतिप्राप्यं ब्रह्म, नेत्याह-निवौणमिति । नितं वानं गमनं यखिन्प्राप्य 
बरह्मणि तन्निवीणम् ! तथाच श्रुतिः (न तख प्राणा उत्कतामन्तयत्रैव समवरीयन्ते ब्रह्मेव सन्तरह्मप्येतिः इति । गति- 
मन्तरेण प्राणसूयोपाधिप्रविख्यमवाद्धयकाश्चख महाकाशत्वप्रापिवत् जीवख ब्रह्प्रापिमाह । अन्तकाटेऽपीत्यपि- 

« मधुसूदनीव्याख्या ¦ 

॥ ७१ ॥ तदेवं चतुर्ण प्रश्वानासुत्तरव्याजेन सवांणि स्थितप्रज्ञलक्षणानि सुयुश्चकरवैव्यतया कथितानि, संमति कर्मयोगफल- 
भूतां सांख्यनिष्ठां फेन स्तुवन्रुपसंहरति--एषा स्थितप्ज्ञलक्षणव्याजेन कथिता, "एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः इति च 
आयुक्त स्थितिर्मिष्ठा सर्वकर्मसेन्यासपूर्वकपरमात्मज्ञानलक्षणा ब्राह्मी ब्रह्मविषया । हे पार्थ, एनां स्थिति प्राप्य यः कथिर्दपि 
युनने विमुद्यति \ नहि ज्ञानबाधितस्याज्ञानस्य पुनः संभवोऽस्ि अनादिलेनोत्पत्तय संभवात् । अस्यां स्थितावन्तकारेऽप्यन्येऽपि 
वयसि स्थिला ज्मगिवौणं ब्रह्मणि निवीणं निचैति, ब्रह्मरूपं निवौणमिति वा, ऋच्छति गच्छलयमेदेन । किमु वक्तव्यं यो 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

बिद्यातत्कायोपरमरूपां निवोणाभिधामधिगच्छति प्राप्रोति ॥ ७०॥] ज्ञाननिष्ठां सववश्ुपसंहरति--एषेति । एषा यथोक्ता ब्रह्मणि 
भवा स्थितिः । सर्वं परित्यज्य ब्रह्मरूपेणेवावस्थानमिति यावत् । श्रह्म॑विद्रहयैव भवतिः इति श्रुत्या ब्रह्मराब्देना ब्रह्मविद्रह्यत इति 
व्याख्यानं लाच कृतं मुख्यार्थेन वाक्यार्थनिवाहेऽमुख्यार्थसयानौ विद्यात् ! एनां स्थिति लब्ध्वा न विमुह्यति मोहं न आप्रोदि । 
अस्यां ब्राहया स्थितावन्तकाले इृद्धावस्थायामपि स्थिला बरह्मणि गिषैतिं मोक्ष्च्छति गच्छति, छि वक्तव्यं प्रथमावस्थात आरभ्य 
जहयण्येव योऽवतिष्ठते स ब्रह्मनिवौणश्रच्छतीति । अन्तके श्त्युसमये इयर्थस्तु न, तसिन्कारे एतादसस्थियसंभवात् । नतु 
तदा विवशस्य सरणोद्यमः संभवतीति । यंयं वापीति शोकस्थस्तोक्तिविरोधाच बरह्मणि निवाणमिति भाष्यस्योपलक्षणत्वेन अंह्यरूपं 
निवांणमिलर्थोऽप्यविरद्धः । निरतं वनं गमनं यसिलिलयर्थोऽपि तवाप्ययं रोकसोहाभिभूतवरूपः खभावो नोचितः किंतु 
जीवन्मुक्तसभाव एवेति सूचयन्ाह-पाथति । यद्वा मत्संबन्धिनस्तव मयि जह्यण्येवावस्थानं युक्तमिति सूचयन्नाद--पार्थति । 

& शओीधरीव्याख्या । 

प्रारब्धवशेन भोगान्सुङ्के यत्र कापि गच्छति वा स श्चान्तिमामोति ॥ ७१ ॥ उक्तां श्ञननिष्ठं स्त॒वन्रुपसंदरति--एषेति । 
७ अभिनवगृक्ताचायव्याख्या ! 

विहायेति ! स योगी सर्वकामसंन्यासित्वाच्छान्तिरूपं मोक्षमेति ॥७१॥ एषेति । एसो जहयसन्ता । यस्यां क्षणमात्रं स्थिताऽवसिथसि भाष्य 

१ नीलकण्ठ > श्रीधद्ै, ‰ मधुपूदन., ४ नीककण्डञ, 



नीखकष्ठी-मधुसूदनी-भाष्योककषदीपिका-धीषरी-भभिनवगुपतव्यास्यायुता । १३३ 

१ श्रीमच्छांकरभाव्यम् । 

स्यां स्थितौ बाह्यां यथोक्तायामन्तकालेऽन्ते वथस्यपि ब्ह्मनिवौणं नहानिचृति मोक्षगरच्छति, किमु 
वक्तव्यं ब्रह्मचयादेव सन्यस्य, यावजीवं यो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते स ब्रह्मनिवीणश्रच्छतीति ॥ ७२॥ 
इति श्रीमच्छंकरभगवतः रती गीताभाष्ये द्ितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 
"^^... ^^ 0११५०१५ 

र आनम्दशिरिव्याख्या । 

यमाह~--किमु वक्तव्यमिति । तदेवं तच्ंपदा्थौ तदैक्यं वाक्यार्थलज्जानादेकाकिनो सुक्तिसदुपायश्चेयेतेषामे. 
केकन्न्ोके प्राधान्येन भ्रदर्भितमिति निष्ठद्रयञयुपायोपेयभूतलमध्यायेन सिद्धम् ॥ ७२ ॥ इति परमहंसश्रीमदानन्द्- 
गिरिङृतदीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

द नी रुकण्ठव्याख्या ( चतुधयी ) । 

शब्दायो ब्रह्मचर्या दारभ्या् तिष्ठति स ब्रह्मनिर्वाणं कैसुतिकन्यायेन मरभोतीति, गभ्यते । अखाध्याययार्थ;ः संगृहीतो 
मधुसूदनश्रीपादेः श्वानं तत्साधनं कर्म सत्वशुदधिश्च तकम् । तत्फक साननिष्टवेत्यध्यायेऽिन्परकी्तितम्, ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणपारावारपारीणचतुधरवंशाववैसश्रीगोविन्दसूरिसूनो्ीकुकण्ठय कृतौ भगवद्वीताप्रकारे द्वितीयो- 
ऽध्यायः ॥ २ ॥ 

% भभुसूदनीव्थाखूया । 

ब्रह्मचयोदेव संन्यस्य यावजीवमय्यां बाहां स्थिताबवति्ठते स ब्रह्मनिर्वाणण्च्छतीयपिचब्दार्थः ॥ ७२ ॥ ज्ञानं तत्साधनं 
कमे सत्त्वञुद्धिश्च तत्फलम् । तत्फटं ज्ञाननिष्वेयध्यायेऽसिन्प्रकीतितम् ॥ इति श्रीमत्परम्॑सपरिवाजकाचार्यश्रीविश्वश्वर- 
सरखतीश्रीपादगिष्यमधुसूदनसरखतीविरवितायां धीमद्धगवद्रीतागूढार्थदीपिकोयां सर्वगीतार्थसूतरणं नाम द्वितीयोऽध्यायः॥२॥ 

५ भाण्योत्कषदीपिका ! 

तदनेन द्वितीयाध्यायेन तत्पदलक्ष्यं परमात्मानमेव लंपदरक्ष्यलेन प्रतिपादयता साक्षच्छोकमोहनिशृत्तिहेतुभूतां श्षाननिष्ठ लक्ष- 
णसहितां माधान्येन तदुपायभूतां योगनिष्टं च गुणभावेन प्रददोयता उपायोपेयभूतं निषद्य प्रकाशितम् ॥ ५२ ॥ इति श्रीमल्य- 
रमहंसपरिवाजकाचायवालखामिश्वीपादरिष्यदत्तवंशावतंसरामकुमारसूलुधनपतिषिदुपा विरचिताया गीताभाष्योत्कषदीपिकायां 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

६ श्रीधरीष्याख्या । 

मक्लीखितिभद्य्ञाननिष्टा एषा परवविधा । एनां परमेश्वराराथनेन शुद्धान्तःकरण पुमान् प्राप्य न विमु्यति पुनः संसारमोहं न 
मरामोति । यतः अन्तके शतयुस्तमयेऽप्यस्या क्षणमात्रमपि सतवा ब्रह्मणि निर्वाणं लयण्च्छति प्रभोति, कि पुनर्वक्तम्यं बाद्यमारभ्य् 
धित्वा प्रासोतीति ॥ ७२ ॥ योकपद्रनिमग्नं य. सांख्ययोगोपदेशतः । उस्जदाराजजैनं भक्तं स छृष्णः प्ररणं मम ॥ १॥ 
दति श्रीमद्धगवद्रीताडबोभिन्यां रीकायां भीधरसखरामिषिरनितायां दिदीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

७ अभिनवगुपा्ार्यव्याख्या । 

शारीर मेदात्परमं बरह्मासोीति प्रश्चचतुष्यं निणीतभिति शिवम् । अत्राय संम्रहः 1 अहये चु चेतसधित्रा गति्यगिन यरि ! आरोहत 
विपयाञ्छयस्तामपरिलसेत् ॥ ७२ ॥ इति महामाटेश्वराचार्याभिनवगुसविरथिते गीसाभसंग्रहे ह्विदीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 



तृतीयोऽध्यायः । 

अयन उवाच । मनन 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता वुद्धि | 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केराव ॥ १॥ 

१ शीमच्छांकर भाष्यम् । 

शाखस्य प्रदृत्तिनिचत्तिविषयमभूते दे बुद्धी भगवता निर्दि सांख्ये बुद्धियोगे बुद्धिरिति च । तत्र 
प्रजहाति यदा कामान् इस्यारभ्याध्यायपरिसमिः सांख्यवुद्खयाधितानां संन्यासं कतेव्यमुकत्वा 
तेपां तन्निएतयेव च छृतार्थतोक्ता "दषा ब्रह्मी खिति'रिति । अज्खनाय च कर्मण्येवाधिकारस्ते, "माते 
सङ्गोऽस्त्वकमणि' इति कर्मैव कर्वव्यमुक्तवान् योगवुद्धिमाश्चिय, न तत एव ध्रयःप्रा्भिमुक्तवान् , 
तदेतदारुक्ष्य पयीङ्कटीभूतवुद्धिरज्खुन उवाच । कथं भक्ताय ध्रेयो्थेने यत् साक्षाच्छुयःसाधनं 
सांख्यबुद्धिनिष्ठां ्रावयित्वा मां कर्मणि दष्टानेकानर्थयुक्ते पारंप्येणाप्यनेकान्तिकशरेयःप्रा्िफङे 
नियुञ्यादिति युक्तः पयाकुटीभावोऽद्खेनस्य, तदचरूपश्च प्रञ्चो ज्यायसी चेत्" इत्यादिः । प्रश्चापा- 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

पर्वोत्तराध्याययोः संबन्धं वक्तु पूर्वसित्रध्याये वृत्तमथ संक्षिष्यायुवदति-शराखस्येति । सीताह्ाखप्रारम्भा- 

पेक्षितं हेतुफुरूथूतं उद्धिदयं भगवतोपदिष्टमिलर्थः । प्र्टुरजनस्याभिभ्रायं निदेषटुं प्रषृत्तमथौन्तरमनुबदति--तत्रेति । 
अध्यायो बुद्धिद्धयनिधौरणं वा सक्स्यथः, पारमार्थिके तत्वे यज्ज्ञानं तजनिष्ठानामरोषकामलयागिनां कामयुक्तानां 
कर्मिणामपि प्रतिपत्तिकमैवस्यागं कर्वैव्यस्वेन भगवालुक्तवामिय्थः । तथापि मोक्षसाधने लिकद्पसमुचययो- 
रन्यतरसख विवक्षितत्वद्ुद्या समनन्तरभश्नपरवृत्तिरिलागङ्काह--उक्तेति । असनख मनसि व्याङुख्स्वं प्रश्ष- 
बीजं दशेयिवुरुक्तमथौन्तरमनुभाषते-अज्ञुनाय चेति । सांस्यङद्धिमाश्िय कमैलयागसुक्सवा पुनस्तसयेव कत- 
व्यघ्वं कथं मिथो विरद ब्रवीतीलाश्ड्याह- योगेति । यथा सांख्यङुद्धिमाश्रिताना संन्यासद्वारा तज्निष्ठानां कता- 
थैतोक्ता तथा योगुद्धिमाश्चिल कम कर्व्तोऽपि इतार्थत्सुक्तमिलयाशङ्खाह--न तत एवेति । दूरेण वरं कर्मं 
बुद्धियोगादिति द्नादिति शेषः । उुद्धिव्याङ्कस्वं प्रश्षनीजं परतिरुभ्य प्रशं करोतीयाह- तदेतदिति ! साक्षादेव 
श्रेयःसाधनं क्षानमन्येभ्यो दशितं तदित्युच्यते, तद्विपरीतं कमे खस्यानुष्ठेयत्वेनोक्तमेतदिति निर्दिदयते, भगवदुक्तेऽथे 
संदिद्यमानख नि्णयाका्कया भ्रश्नधवृत्तरस्ि पूर्वात्तराध्याययोर्त्थाप्योत्थापकलक्षणा संगतिरिद्यथैः । अजैनस्य 
भरश्रनिमित्तं पयाकुरुत्वं प्रपच्चयति--कथयमिदयादिना । यद्धि साक्षादेव श्रेयःसाधनं सांख्यक्ञव्दितपरमाथैतत्ववि- 
षयबुद्धौः निष्ठारूपं तदन्यस्मै श्रेयो थिने भक्ताय श्रावयित्वा मां पुनरभक्तमभ्रेयो्थिनमिव कर्मणि पूर्वोक्तविपरेते 
कथ भगवान्नियोक्तुमहेतीलय जनस्य पयौङ्कलीभावो युक्त इति संबन्धः ्षाननिष्टातो वेपरीटयं स्फोरयिठुं कर्म॑निरि- 
नश्टि--टष्टेति । युडे हि क्षत्रकर्मणि इ्टोऽनेकोऽनर्थो गुरुभरावृष्िंसादिसेन संबद्धे इुद्धिद्धदिद्धारापि वसेमाने 
जन्मन्येव फर्परियनियते मम॒ भक्तख श्ेयोर्थिनो नियोगो भगवता युक्तो न भवतीति शेषः । यथोक्तं निमित्त 
भ्र युक्तं तदनुगुणत्वात्तस्येति धोतकमाह- तद् यु रूपश्चेति । ज्ञाननिष्ठानां इताथता कमैनिष्ठानां तु न तथेद्युक्त- 

१ नीर्कण्ठडन्याख्या ( चतुर्ध॑री > । 

पूर्वसिन्नध्याये एषा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियगि लिमां शरणः इति दवे हुद्धी प्रदरय "व्यवसायात्मिका शुद्धिः? 
४ भधुसूदनीन्याख्या । 

एवं तावत्मथमेनाध्यायेनोपोद्धातितो दितीयेनाध्यायेन इत्लः शाखार्थं सूत्रितः । तथाहि आदौ निष्कामकर्मनिष्ठा ततो- 
ऽन्त.करणञ्युद्धिः ततः शमदमादिसाधनपुरःसरः सवैकर्मसंन्यास. ततो वेदान्तवक्यविचारसहिता भगवद्धक्तिनिष्ठा ततस्तत्व- 
ज्ञाननिष्ठा तस्याः फलं च च्रियुणात्मकावियानिरृत्या जीवन्युक्तिः प्रारब्धकर्मफलमोगपर्यन्तं तदन्ते च विदेहुक्ति. । जीवन्सु- 
कतिदशायां च परमपुरुषाथारम्बनेन पररवैराग्यप्रपिदैवसंपदाख्या च छभवासना तदुपकारिष्यदेया ! आघरसंपदाख्या- 

५ भाष्योतकर्पदीपिको । 

पूर्वभ्याये उपयोपेयमूते कर्मनि ज्ञाननिष्ठा चेति दवे गि शरक्ते, तत्र प्रजहातीद्यादिना एषा जह्मीन्तेन जञाननिष्ठाद्युत्तमेद्य- 
६ ओीधरीव्याख्या । 

एवं तावत् (जदोच्यानन्वश्चोचस्वम्" इत्यादिना प्रथमं मोक्षसाधनतेन देदासबिवेकडुदधिरता । तदनन्धर "एषा तेऽभिहिता संस्थे 



नीरुकण्ठी-मधुमूदनी-भाप्योक्कर्पदीपिका-श्रीघरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । १३५ 

१ आमच्छांकरभाष्यम् । 

करणवाक्य च भगवतोक्तं यथोक्तविभागविषये दाच । केचिच्च जनस्य प्रश्चार्थयन्यथा कस्पयित्वा 
तत्रतिङ्कु भगवतः भरतिवचनं वर्णयन्ति, यथा चात्मना संबन्धग्रन्थे गीतार्थो निरूपितस्तत्पतिक्रूटं 
चेह पुनः प्रश्चप्रतिवचनयोरथे निरूपयन्ति 1 क्थ, तत्र संबन्यघ्रन्थे तावत् सर्वषामाथ्मि्णां ज्ञान- 
कर्मणोः समुच्चयो गीताद्याखे निरूपितोऽथं इप्युक्तं पुनर्विंशेषितं च याव्ीवं श्ुतिचोदितानि 
कमणि परियनज्य केवलादेव ज्ञानान्मोक्ष प्राप्यत इयेतदेकान्तेनैव प्रतिषिद्धमिति। इ त्वा्मविकद्पं 
द्शेयता यावज्ीवश्वुतिचोदितानासेव कर्मणां परित्याग उक्तः, तत् कथमीश विरुदमर्थमज्ञनाय 
नूयाद्धगवान्, घ्ोता वा कथं विरद्धमर्थमवधारयेत् । तज्ैवत् स्याहृहस्थानायेव श्नौवकर्मपरित्या- 
गेन केवखादेव ज्ञानान्मोक्षः प्रतिषिध्यते नत्वाश्चमान्तराणामियेतदपि पूर्वोत्तरविसद्धमेव । कथं, 
नीम मी 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
विभागमागि ्ञाखमियत्न ोकेऽसिन्निलादिवाक्यस्यापि द्योतकव्व॑दरोयति--प्रश्चेति । साक्षादेव अ्रयःसाधन- 
मन्येभ्यो भगवतोक्तं नतु मह्यमिति मस्वा व्याङलीभूतः सन् एच्छतीति स्वाभिप्रायेण संबन्धुक्स्वा वृत्तिकाराभि- 
पार्य दूषयति-- केचित्विति । ानकर्मेणोः समुचयमवधारयिं भ्श्नाङ्गोकारे सयु्चयावधारणेनैव भरतिवचनसुचितं 
नच तथा भगवता प्रतिवचनसुक्तं, तथाच प्रश्नसख सञुच्चयविपयत्वोपगमात्मव्युक्ते्ाससुञ्चयविषयव्वत्तयो्भिथो 
निरोधो इत्तिकारमते स्यादिलयथैः । किंच केवरं प्रश्षप्रतिवचनयोरेव परमते परसपरविरोधो न भवयलयपितु परेषां 
स्नअन्थेऽपि पूर्वापरत्रिरोधोऽस्तीव्याह--यथाचेति । आत्मना बृत्तिकारैरिति यावत्, संबन्धमन्थो गीताशाखार- 
म्भोपोद्धातः । इडेति । रृतीयाभ्यायारम्भं परादशति । तदेव बिदृण्वन्नाकाड्ुामाह--क थमि ति । पूवौपरविरो्ध 
स्फोरयितुं संबम्धग्रन्थोक्तमनुवदति- त्ने ति । परकीया शृत्तिः सप्तम्या समु्िख्यते, संबन्धग्रन्थे तावद्यमथं 
उक्त इति संबन्धः । तमेवार्थं विश्षदयति--स्वषासिति । सर्वक्मैसंन्यासपूर्वकन्लानादेव ऊॐवरत्कैवल्यमि- 
व्यस्िन्नथं शाच्रस्य प्यवसानान्न सञुच्यो बिवश्षितसतत्रेव्याज्याह-पुनरि ति । उक्तगी तार्थो छत्तिकारैरेव कमै- 
त्यागायोरेन विरोषितत्वान्नाविवश्चितोऽरं भवितुमुस्सहते, तथाच श्रौतानि कमौणि लक्त्वा ज्ञानादेव केवरान्सुक्ति- 
भेवतीध्येतन्मतं नियमेनैव यावजीवश्चुतिमि विश्रतिषिद्धत्वान्नाभ्युपगन्तुयुचितमिलय्थः । तथापि कथं मिथो विरोधः 
धीरिव्याशङ्खयाह--इहः त्विति । प्रथमतो हि संबन्धभन्ये ससुच्रयो गीवार्थप्रतिपाधत्वेन इृत्तिङ्कता प्रतिज्ञातः । श्रौत्- 
क्मपरिलयागश्च श्वुतिबिरोधादेव न संभवतीव्युक्त, तृतीयाध्यायारम्मे पुनः संन्यासिनां ज्ञाननिष्ठा कर्मिणां क्ैनिषठ. 
व्याश्नमविभागमसिदधता पूर्ेत्रतिषिद्धकर्मत्यागाग्युपगमान्मिथो षिरोधो दितः स्यादिलयथैः । नु यथा भगवता 
प्रतिपादितं तथेव बृत्तिङता व्याख्यातमिति न ॒तस्यापराधोऽसीदयाशङ्ाह~--तत्कथसिति । नदी भगवान्वि- 
रुद्धमथेमभिधत्ते सर्वन्तसय परमाक्तस विरुदाथैवादिस्वायोगात् कित तदमिप्रायापरिक्ञानादेव व्याख्यातुर्विरुदा्थवादि- 
तेदथेः । भगवतो बिरुद्धाथैवादित्वाभवेऽपि श्रोठर्विंरूढा्थभ्रतिपचि प्रतीत्य व्याचक्षाणो वृत्तिकारो नापराध्यतीया- 
शङ्खयाह--ध्रोता वेति । अजनो हि शरोता । सोऽपि इदधिपूर्वफारी भगवदुक्तमेवावधारथन्न विरुदधम्थमवधारयितु- 
महति, तथाच परैव विरुदधाथैवादितेदयर्थः । विरोधं परिहरन्नाशङ्कते- तन्न ति 1 संबन्धग्रन्थे हि इत्तिकारसेतदमि- 
भरतं गृहस्थानामेव सतां परिपक्न्लानमन्तरेण यावजीवश्चुतिचोदिताश्चिहोन्नादिल्ागेन केवरादेवापातिकाद्ात्म्ताना- 
न्मोश्चमवेक्ष्यमाणानां याबज्ीवादिशाञचैरसौ निषिध्यते नतु खरूपेणैव कमलयागो ज्ञनान्पोश्चो वा निषेदधु मिष्यते । 
तृतीये पुनरध्याये करमैल्यागिनां गृहस्येभ्यो व्यत्तिरिक्तनारेव केवराद्स्मज्ञानान्मोक्चो विवश्चयतेऽतो निन्नविषयत्वान्नि- 
वेधाभ्बवुक्तानयोनै विरोधाशङ्केल्य्ैः । विधान्तरेण विरोधं द्ैयज्ुतरमाह-- पतद् पीति । बिरोधमेवाकाद्क- 

३ नीखकण्ठडव्याख्या ८ चतुधैरी >) । 

इति शोकेन सांख्यनिष्ठावतां पातशङ्का नालि कर्मयोगनिष्ठावतां तु साप्युक्ता यावानर्थ उदपाने, इति सांस्य- 
४ मधुसूदनीन्याख्या । 

लञ्चमवासना तद्विरोधिनी हेया । दैवसंपदोऽसाधारणं कारणं सालिकी क्षद्धा । आघुरसंपदस्तु राजसी तामसी" चेति हैथोपादेय- 
विभागेन छत्लराच्रार्थपरिसमापि" । तत्र “योगस्थः कुरु कमणि" इत्यादिना सूत्रिता सत्त्वशुद्धिसाधनभूता निष्कामक्मनिष्ठा 
सामान्यविशञेषरूपेण तृतीयचतुथा्यां ्रपश्चयते 1 तत. छद्धान्तःकरणस्य शमदमादिसाधनसंपत्तिपुरःसरा “विहाय कामान्यः 
सर्वान्" इदयादिना सूचिता सर्वकरमसंन्यासनिष्ठा संश्चेपविस्तररूपेण पञ्चमषष्टाभ्याम् । एतावता च लंपदार्थोऽपि निरूपितः । 
ततो वेदान्तवाक्यविचारसदहिता शुक्त आसीत मत्पर.” इद्यादिना सूनरितानेकप्रकारा भगवेद्धक्तिनि्ठाऽध्यायषटकेन श्रति- 

& श्रीधरीव्याख्या । 
बुद्धियोगे विभां णु" इलादिना कमै चोक्तम् । नच तयोशैणप्रधानमावः स्पष्टं दशितः । तत्र जुद्धियुक्तस सतप्रज्ञस निष्कामत्व* 



१३६. आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-भीमच्छंकरभाष्ययुता-श्रीमद्गगवद्वीता । (अध्यायः : 

२ भीमनच्छाकरभाष्यम् ¦ दिख 

सख्चा्रमिर्णा ज्ञानकर्मणोः ससुश्चयो गीताशाखे निध्ितोऽथं इति प्रतिक्ञायेह कथं त केवला 

देव ह्लानान्मोक्षं जूयादाश्चमान्तराणाम् । अथ मतं श्नौतकमौपेक्षयैतद्वचनं केवरूदेव ्ञानाच्द्धौतकर्म 

रहितादहस्यानां मोक्षः प्रतिषिध्यत इति, तत्न शृदस्थानां विद्यमानमपि साते कमौविद्यमानवदुपे क 

ज्ञानादेव केवलादित्युच्यत इति पतदपि विख्दधम्, कथं शदस्थस्यैव सातेकर्मणा समुच्िताज्ज्ञानान्मोक् 
प्रतिषिध्यते नत्वाध्मान्तराणामिति कथं विवेकिभिः शक्यमवधारयितुम् । किंच यदि मोक्षसा 

नसेन स्मातीनि कमौण्यध्वैरेतलां सघुच्ीयन्ते तथा गदस्यस्यापीष्यतां सार्तेरेव सखुच्चयो न भीतः 

अथ श्रौतैः स्मातैश्च गृदस्यस्यैव समुचयो मोक्षायोष्वेरेतसता त सातैकममात्रलमुश्विताञज्ञानान्मो 
इति, तत्रैवं सति गहस्थस्यायासबाहुल्यषच्छुौते स्मातै च बहुदुःखरूपे कमं शिरस्यारोपितं स्यात् 
अथ गृहस्थस्येवायासबाइदयकारणान्मोश्चः स्यान्ना्नमान्तराणां भरोतनिव्यक्मैरहि तत्वादिति, त 

प्यसत्, सो पनिषत्खितिहासपुराणयोगराखेषु च क्ञानाङ्गत्वेन सुसुश्चोः सवैकमे संन्यासविधानाव् 
्मविकव्पसमुच्चयविधानाच् श्चुतिस्म्रत्योः सिद्धस्तर्दिं सवौश्चमिणां ज्ञानकर्मणोः समुश्चयः । > 
~~~ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

दवारा साधयति--कथमित्यादिना 1 भ्रौं क्म॑गुदस्थानामवक्यमनुषेयमिल्नेनाभिप्रायेण तेषां केवरूादात्मस् 

नाल्मोश्षो निषिध्यते नतु गुदस्थानां सानमात्रायत्तं मोक्षं प्रतिषिध्यान्येषां केवरुज्ञानाधीनो मोक्षो विवक्ष्यत आ 

मान्तराणामपि स्मासैन कर्मणा समुच्याभ्युपगमादिति चोदयति--अथेति । एतल्पराद्धष्टं वचनमेवाभिनयति- 

केवलादिति । नच गृ्टस्थानां श्रौ तकर्म राहिल्येऽपि सति स्वै कर्मणि कुतो ज्ञानस्य केवरुत्वं रभ्यते येन नि' 

धोक्तिरर्थवती. तत्राहतत्रेति । प्रह्ववचचनमेव सक्तम्य्थः, प्रधानं हि ् रौतं कम तद्रािल्ये सति स्मतस्य कभैष् 

सतोऽष्यसद्धावमभिभेल ज्ञानस्य केवरुष्वसुक्तमिति युक्ता निषेधोक्तिरिलथैः । गृहस्थानामेव श्रौ तकमैससुच्यो नान 
षाम् , भन्येषां तु खआातैनेति पश्चपाते हेत्वभाव मन्वानः सन् परिदरति--पतद्पीति । तमेव देत्वभावं अन्नदा 
विवरृणोति--कथमित्यादिना । गृहस्थानां नोतस्मा्ैक्मैससुच्वितं लानं सुक्तिहेतुरिखभ्युपगमास्केवरूस्मातैकः 
सञुद्धितात्ततो न सुक्विरिति निषेधो युज्यते, ऊर्ध्वरेतसां तु स्मातैकमेमात्रससुचिताञ्जतानान्सुक्तिरिति विभागे ना 
हेतरिव्यथैः । पक्षपाते कारणं नासतील्युक्स्वा परक्चपातपरिल्यागे कारणमस्तीलाह--- किंचेति । गृदस्थानामपि ब्रह्मत 
सातैरेव कमैभिः समुचितं मोक्षसाधनं ब्रह्यज्तानस्वादूर््वरेतःसु व्यवस्थितब्रह्यक्लानयदिति पश्चपातल्यागे हें स्फु 
यति- यदीत्यादिना । यदि गुहस्थानां ब्रह्मज्ञानं स्मरतिरेव कर्मभिः समुचितं मोक्षहेतुरिति विवक्षितं तदा तान्प 
यावजीवश्चुतिर्विरुभ्येत, यदि स्मरतेरपि कर्मभिः समुचितं तदीयं ऋनं भोश्चसाधनं विवक्ष्यते तदा सिद्धसाध्यते 

भरागुक्तमसिप्रेय चोद्यति---अथेहि 1 आश्रमान्तराणां वहं केवरदेव श्ल नान्मुक्तिरिति प्रारुक्तविरोधताद्वस्थ 
मिलयागङ्याह--ऊ्वैरेतसां त्विति । यथोक्ते विभागे गाहस्भ्यं छदात्मकं क्म॑बाहुल्यादजुपादेयमपयेतेति द 
यति--तन्रेति ! साधनभूयस्त्वे फङश्रयस्त्वमिति न्यायमाभिसय शङ्कते--अथेति । छेदाबाडल्योपेतं श्रौतं स! 
च बहु कम तस्यानुष्टानाद्रदस्थस्य मोक्षः स्यादेवेयथैः । एवकारनिरस्यं दैयति--नाश्चमान्तयाणासित्ति । तेष 

नास्ति सुक्तिरिलयन्न यावज्ीवादिश्चतिबिहितावदयानुेयक्मैराहिलं हेत सूचयति--भ्रौतेति । शाखविरोधिन्यायः 
निरवक्ाशत्वममिग्रेखय दूषयति--तद्पी ति । देकाश्चस्यस्खलया गाहस्भ्यस्येव भ्राधान्यादनधिङृतान्धादिविषयं करं 
संन्यासविधानमि्याशङ्खयाह-- ज्ञानाङ्गत्वेनेति । न खद्वनधिककतानामन्धादीनां संन्यासः भ्रवणायाब्रत्तिद्धारा ज्तना 
मविदुमङं तेषां श्रवणाद्यभ्याससामभ्योत्। अतः श्चुद्यादीनां निरोधे नासि गार्हस्थ्यस्य प्राधान्यभियथैः। तस्य प्राधान्याभा 
देच्वन्तरमाह--आश्चमेति । बरह्मचर्यं समाप्य गृही भवेद् गहाद्वनी भूत्वा प्रनजे्यदि वेतरथ! बद्यचर्याददे 
परबजेदभृहाद्वा बनाद्भा" इति श्वतौ तस्याश्रमविकव्पमेके छ्वत इति "यमिच्छेत्तमावसेत्' इत्यादिस्खतौ चाश्रमाणां सुचये 
विकस्पेन चाश्रमान्तरमिच्छन्तं भरति बिधानान्न गाह॑स्भ्यस्य प्रधानस्वमिलयथैः । यदि सर्वेषामाश्रमाणां श्रुतिर्ष्टतिभूरूर 
तिं तत्तद्ाश्रमविहितकर्मणां ्षानेन सञुखयः सिध्यतीति शङ्कते--सिद्धस्तद्यति । यचपि ज्नोत्पत्तावाश्रमकर्मण 

४ मशुसूदनीव्याख्या । 

पायते । तावता च तत्पदार्थोऽपि निरूपितः । प्रध्याय चावान्तरसङ्गतिमवान्तरप्रयोजनमेदं च तच्र तत्र प्रद्रयिष्यामः 
ततसतत्त्व॑पदार्थक्यज्ञानरूपा चेदानिनाशिनं निलयम्” इत्यादिना सूत्रिता तत््ज्ञानमिष्ठा॒ त्रयोदशो भरकृतिपुरुषविधेकद्ा 
परचिता । ज्ञाननिष्ठायाश्च फलं श्रुण्यविषया वेदा निन्ैगुण्यो मवाञ्ैन" इद्यादिना सूत्रितम् । त्रुष्यनिदृत्तिश्वतुर्दशे से 

६ भओीधरीव्याख्या । 

नियतेन्दियत्वनिरहंकारत्वायमिधानात् “एषा ब्राह्मी सितिः पार्थ" इति समरासमुपसंदाराच् बुद्धिकसैणोर्ष्ये बुद्धः शर्धं भगवतोऽभिम 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माष्योककषदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्व्याल्यायुता । १२७ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

मुखक्षोः सवेकर्म संन्यासविधानात् । 'उयुत्थायाथ भिक्लाचर्य चरन्ति तस्मात् संन्यासमेषां तपसामति. 
रिक्तमाहुः 1 न्यास एवात्यरेचयत्! इति नन कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेऽश्तस्वमानश्चुः इति च । 
श्रह्मचयोदेव प्रतरजेत्" इत्याद्या; श्रुतयः, शस्यज धमधम च उभे सल्यानते व्यज । उपमे सत्याचरते 
त्यक्त्वा येन त्यजसि तच्यज्ञ", संसारमेव निःसार दष्टा सारदिदक्चया । प्रनजन्त्यङृतोदादाः परं 
वैराग्यमाधिता” इति अहस्पतिः । “कर्मणा बभ्यते जन्तुर्वियया च विमुच्यते । तसात्कमः न कुवन्ति 
यतयः पारदरिनः' इति शुकादुरासनम् । इहापि च (स्वैकमीणि मनसा संन्ययेग्यादि, मोश्चस्य 
चाकायत्वान्सुसुश्चोः क्मौनर्थक््यम् । नित्यानि परत्यवायपरिहारार्थमवुष्ठेयानीति चेत्, न, असंन्यासि- 
विषयत्वात् प्रत्यवायप्रापते;ः । नह्यश्चिकायीद्यकरणात्संन्यासिनः पत्यवायः कद्पयितं शाक्यो यथा 
बरह्मचारिणामसंन्यासिनामपि कर्मिणाम् । न तावन्निद्यानां कर्मणामभावादेव भावरूपस्य प्रयवाय- ~ ।# 

> आनन्द गिरिव्याख्या । 
साधनत्वं तथापि ्ञानसुष्पन्ञं नेव फटे सहकारित्वेन तान्यपेश्षतेऽन्यथा संन्यासविध्यनुपपत्तेरिति दूषयति-- 
न सुस॒श्षोरिति । संन्यासविधानमेवानुक्रामति--उयुस्थायेद्यादिना । एषणाभ्यो वैमुख्येनोस्थानं तस्परित्यागः । 
साश्रमसंपस्यनन्तरं त्र विहितधर्मैकरा पावुष्टानमपि कतेव्यमिल्याह--अथेति । प्रागुक्छनां सल्यादीनामव्पफटत्वा+ 
श्याससख च जनद्वारा मोक्षफल्त्वादियाह--तस्मादिति । अतिरिक्तमतिशयवन्तं महाफरमिति यावत् । परङ़तकमभ्वः 
सकाश्ाश्यास एवातिक्यवानासीदिव्युक्तेऽरथ वाक्यान्तरं पठति--न्यास पवेति। रोकन्नयहेतुं साधनन्नेयं परिलयञ्यं 
संसाराद्धिरक्ताः संन्यासपूर्कादास्मक्ञानादेव प्राक्चवन्तो मोक्षमिलयाह-न कर्मणेति । सति वैराग्ये नास्ति कमौपे्चा 
सत्यां सामभ्यां कायोपेक्षानुपपत्तरिव्याह--बह्यचयदेवेति । इलायाः सर्वकमर्सन्यासविधायिन्यः श्रुतयो भवन्तीति 
शेषः । आठमानमेव रोकमिच्छन्तः प्रनजन्तीद्यादिवाक्यसंग्रहा्थमादिपदम् । तत्रैव स्तिुदादरति--त्यज्ञेति 1 धमा. 
धर्मयोः सल्यानृतयोश्च संसारारम्भकत्वान्मुखुष्चुणा तत्या प्रयतितव्यमिलय्थैः । लक्तखाभिमानस्यापि तत्वतः सखरूप- 
संबन्धाभावात्याज्यत्वमनिदिष्टमित्याह--येने ति । जलुभवाद्ुसारेण परमाचृताप्रसुलस्य संसारस्य दुःलफरुत्वमारक्षय 
मोक्षहेतेसम्यग्त्ञानसिद्धये बद्मचर्यदेव पारिवराज्यमनुष्ेयमिस्युस्पत्तिविधियुपन्यखति--संसारमिति। तस्वल्तनसुदिरय 
म्रह्मचयादेव कमैसंन्याससामगरीमभिदधानो विनियोगविधि सूचयति--परमिति। क्ञानक्मेणोरससुखयाथे फरविभागं 
कथयति- कर्मणेति । उक्तं फरुविभागमनूद ज्ञाननिष्ठानां कमेसंन्यासस्य कतेव्यत्वमाह-- तस्मादिति । वाक्यशोषेऽपि 
सर्बकमेसंन्यासो बिवक्षितोऽसखीव्याह--दृदापीति । हानार्थेनो सुयुक्षोः संन्यासविध्ययुपपत्तिवाधितं समुश्चयवि- 
धिवचनमिव्युक्तमिदानीं मोश्षस्वभावाङोचनयापि समुष्वयवचनमनुचितमित्याह--मोश्चस्य चेति । ̂ धढुर्बन्विहितं 
कमे निन्दितं च समाचरन् । प्रसंजंशेन्दियार्थैपु नरः पतनण्ुच्छति" इति स्ते: । सुुक्चुणापि भ्रयवायनिद्रप्तये कव्यं 
निव्कर्मेति शङ्कते-निद्यानीति । यो यस्मिन्क्मण्यधिङकतस्तस्य तदुकरणात्प्यवायो भवति नतु कमौनधिकारिणः 
संन्यासिनस्तद्करणास्रत्यवायः संभवतीति दूषयति--नासंन्यासीति । तदेव स्पश्यति- नदीति । समिद्धोमाध्य- 
यनाद्यकरणास्प्रल्यवायः संन्यासिनो नास्तील्यथेः । तच्च व्यतिरेकोदाहरणमाह--यथेति । भकरणास्प्रलवायोत्पत्तिमभ्यु- 
पेलोक्त, संप्रति प्रतिषिद्धकरणादेव भ्रस्यवायो न त्वकरणादभावाद्भानोस्पत्तेरोकचेद विरद्स्वादित्याह--न ताचदिति । 

% मधु सदनी व्याख्या । 

जीचन्सुक्तिरिति गरुणातीतलक्षणकथनेन भरपचिता । (तदा गन्तासि निर्वैदम्' इत्यादिना सूचिता परयैराग्यनिषठ संसारव्रक्ष- 
च्छेदद्वारा पश्दशे । दुःखेप्बनुद्धि्नमनाः इत्यादिना स्थितप्रज्ञलक्षणेन सूत्रिता परतैराग्योपकारिणी दैवी संपदादिया । वयामि्मां 
पुष्पितां वाचम्" इद्यादिना सूत्रिता तद्टिरोधिन्यारी संपच् हेया पोडशे । दैवसंपदोऽसाधारणं कारणं च सालिकी शद्धा 
“निदनद्रो निलसतत्वस्थः' इत्यादिना सूत्रिता तद्धिसोधपरिदारेण सप्तदरे । एवं सफला ज्ञाननिष्ठा अध्यायपश्वकरेन श्रतिपादिता । 
अष्टादशचेन च पूर्वोक्तसर्वोपसंहार इति कत््गीतार्थसद्वतिः । तच पूर्वाध्याये सांख्यबुद्धिमाभिदय ज्ञाननिष्ठा भगवतोक्ता “एषा 
तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः" इति । तथा योगहुद्धिमाधिल कर्मनिष्टोक्ता योगे लिमां शण दइल्यारभ्य "कमेण्येवाधिकारते.. "मा 
ते सङ्गोऽस्लकर्मणि" इत्यन्तेन । न चानयेोरिष्ठयोरधिकारिभेदः स्पष्टसुपदिथे भगवता । नयैकाधिकारिकलसुभयोः सख्य 
विवक्षितलादिति वाच्यम् । दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजयः इति कर्मनिष्याः बुद्धिनिषपेक्षया निक्ृषटवाभिधानांत् 
-यावानथं उदपाने" इत्र च ज्ञानफले सर्वेकमफलान्तभौवख दितलात्. ! स्थितप्रजञरक्षणमुक्ला च “एषा ब्राह्मी स्थितिः 

५ भाग्योर्दीपिका । 
भिहितं तदेव श्ुलाजुनः फलमूतायां ज्ञाननिष्ठायामप्युकण्ठितः खस्यापि चित्तदयदधिपुरःसरं ज्ञानाधिकारं मन्यमान उवाच--~ 

9 परमात्मनि यो रक्तो यो रक्तोऽपरमास्दनि । षपेपणाचिनिरदक्तः स भक्ष भोद्धम्निः, 
भ० गम १८ 



१३८ आनन्दगिरिव्याछ्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभष्ययुता-श्रीमद्वगवहीता । [ अध्यायः ३ 

१ श्रीमच्छांकसभाष्यम् । 

स्योच्पचतिः कस्पयितु शक्या युक्ता च । कथमसतः सजायेतः इस्यसतः सजन्मासंभवश्वतेः; यदि 
विहिताकरणादसं भाव्यमपि भरव्यवायं नूयाद्वेदस्तदान्थ॑करो वेदोऽप्रमाणमिव्युक्तं स्यात्, विहितस्य 
कश्णाकरणयो डःखमाध्फङत्वात्। तथाच कारकं रासनं न ज्ञापकमित्यवपपन्नाथं करिपतं स्यात् । 
नचैतदिष्म् । तस्मान्न संन्यासिनां कमीण्यतो क्ञानकर्थ॑णोः समुच्यानुपपत्तिः, सथायसी चेत्कर्मणस्ते 
मता बुद्धिः" इत्यञ्चैनस्य प्रश्चायुपपत्तेश्च । यदि हि भगवता दितीयेऽध्याये ज्ञानं कर्म च समुच्चयेन 
त्वयाचुष्ेयमिव्युक्तं स्यात् ततोऽञचैनस्य प्रश्चो ऽजुपपन्नो “ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिरिति 1 
अज्ञैनाय चेत् उुद्धिकर्यणी त्वयाजष्ठेये इत्युक्ते या कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः साप्युक्तेवेति (तत् कि 
कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति प्रश्चो न क्थचनोपपद्यते । न चाज्जैनस्यैव व्यायसी बुद्धि. 
नौलुष्ेयेति भगवतोक्तं पूवैमिति कष्पयितुं युक्तं येन “ज्यायसी चेदिति प्रश्नः स्याद्, यदि पुनरेकस्य 
चुरुषस्य क्षानकमेणो्विंरो धाद्युगपदसुष्टानं न संभवतीति भिन्नपुरषायुष्ठेयत्वं भगवता पूवैमुक्त स्यात् 
ततोऽयं पञ्ज उपपन्नो ज्यायसी चेदित्यादिः । अविवेकतः प्रञ्कद्पनायामपि भिन्नपुखषायद्ेयत्वेन 
न (५ [प चक ग कि, १००9 0 ४0 46 द पि 4 ४०६०. 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

ननु नित्यकमै विधायी चेदस्तदकरणासप्रयवायो भदतीति अचीति चरकथमक्ररणास्रयवायो न भवतीति श्वुतिमाभियोच्यते 
श्ुखन्तरविरोधादिति वत्राह-- यदीति । विहितखयाकरणे सखनथेम्रातेनै नियकसंविधायी वेवोऽन्थकरसत्वेनप्रमाण- 
पियारङ्याह--विहितस्येत्ति । न विहितस करणे पिदृखोकप्रािरुक्षणं फं भवतेष्यते धूमादिना नयनपीडादिदुःखं 
तु ब्रलयक्चमेवाकरणे च प्र्यवायोत्पत्तिरभयथापि पुरुषश्यानर्थकरो वेदोऽग्रसाणमेव स्यादिलयर्थैः । नन्वभावसयापि 
भावोस्पादनसामर्थ्यं वेदः संपादयिष्यति तथाच विहिताकरणप्रल्मवायपरिहासे विहितकरणे फङिष्यतीति नेलयाह-- 
तथाचेति । रोक्म्रसिद्धपदार्थेदाक्तयाश्रयणेन श्ाखप्रव्यङ्गीकारादपूर्वशक्याभानायोगाञ्तापकनमेव दाखमिलय्थैः । 
कारकस्वे च वस्याप्रामाण्यमप्रत्यूहं स्यादिलाह--कारकमिति । भवतु शाश्चस्याभरमाण्यमिल्याश्ूयापोरषेयतया शोष- 
दरोषानागन्धितत्वन्मैवमिलयाह--नचेति । अनिर्वाच्यायुपरम्मस्य संवेदनमभावज्ने कारणं समीहितसाधनता त 
चरणन्यासादि भ्रदृत्तिकारणमिदङ्गीङ्लयोपसंहरति-तस्मादि ति । अकरणासलयवायोत्पस्यसं मवसच्छब्दाथः । संम्या- 
सिनां ज्ञाननिष्ठानां कमैसंन्यासित्वादेव कमासंभवे फङितमाह--अतं इति । ससुच्रयानुपपन्तौ हेत्वन्तरमाह 
ज्यायसीति । पभ्रभनानुपपत्तिमेव भपद्चयति--यदि हीति । सद्ुद्चयो पदे प्रशैकदेश्ालुपपत्तेश्च न तदुपदेश्षोपपत्तिरि.- 
व्याह--अङ्जीनायेति । कर्मण्ये वाधिकारसे मा फलेषु कदाचनः इवयजँनं प्रसयुपदेशात्तं प्रति ज्यायसी बदिन क्तेति 
युक्त तत्किमिवयाद्युपारर्भवचनमिव्याशङ्खाह--नचे ति । येन कट्पनेन ज्यायसी चेदित्यारभ्य तकि कर्मणीद्युपा- 
रम्भात्मा अश्नः स्यात्तथा न युक्तं कस्पयितुम् । “एषा तेऽभिहिता सांख्ये उुद्धिः' इति बचनविरोधादिति योजना । 
कसिन्पक्षे तहिं भश्रस्योपपत्तिरितयारङ्याह--यदीति । भगवहुक्तेऽथे ्र्टर्विवेका भावात् प्रषः स्यादिव्याराङ्खय पूर्े(- 
क्तमेवाधिकं विवक्षया सारयति--अविवेकत इति । भगवतोऽपि प्रतिवचनमज्ञाननिमित्तं प्रभाननुरूपस्वादिला- 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुरी ) । 

निषटायां सर्वकर्मफठान्तमावश्रवणात्तामेव ग्रशमास्मिकां खाशयानुकखां मन्वानोऽर्जुन उवाच-ज्यायसीति । है 
८ मश्ुसूदनीन्याख्या । 

पार्थः इति सम्रशंसं ज्ञानफलोपसंहरात् था निशा सर्वभूतानाम्" इत्यादौ ज्ञानिनो द्रैतदर्शनाभाषेन कर्मालुष्ठानासंभवस्य वोक्त- 
लात्. अवियानिडृत्िलक्षणे मोक्षफके ज्ञानमात्रस्यैव रोकाजुसारेण साधनलकल्यनात्--(तमेव विदिललातिमृल्युभेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय इति श्रुतेश्च । नच तरं तेजस्िमिरयोरिष बिरोधिनोज्ानकर्मणोः सयुचयासंभवाद्धिन्नाधिकारिकलमेवास्व॒ 
सदयमेव न संभवति, एकमनंमरति तूमयोपदेयो न युक्तः । नहि क्माधिकारिणंघ्रति ज्ञननिष्ठोपदेष्ुसुचिता, नवा ञानाभि- 
कारिणश्रति कर्मनिष्ठा \ एकमेव भति तिकल्येनोभयेोप्रदेश इति चेन्न । उत्छष्टनिरृष्टयोविकल्पासुपपत्तः, अवि्यानिन्र्युपलकषि- 
तात्मखसूपे मोक्षे तारतम्यासंभवच + तस्माञ्ज्ञानकमेनिष्टयोभि्चाधिकारिकले एकं म्र्युपदेशायोयदेकाधिकारिकरले चं 
विरुदः ससुचयासंभवात् कमयक्षया जञानमरजञस्यानुपपनतश्च विकल्पभ्युपगमे चोक्ृषटमनायाससाध्य॑ज्ञान विहाय निङ््- मनेकायासबहुं कमालुषठाठुमयोग्यामिति भला पयीङ्कमतिर्जुन उवाच--हे जनादन, संवै्जनैर्ते थाच्यते खाभि- 

५ साष्योत्कषेदीपिकःा । 
ज्यायसीति । जनान्देवनिपक्षभूतानर्दयति पीडयतीति जनार्दनः तं संबोधयन् ममाखरलाभावाद्धोरे कर्मणि प्ररणेन पीडादात्रदध" 

६ भीधरीव्याख्या 1 क "~ ` ~~~ 

मन्वानोऽद्ैन उवाच~~ज्यायसी चेदिति । कर्मणः सकरादान्मोक्षान्तरङ्गलेन बुद्धिञ्यायसयथिकतरा शरेष्ठा चेत्तव संमत्रा तदि किमथ 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाप्योककर्षदीपिका-भीधरी-भमिनवगुपव्यास्याय॒ता । १३९ 
१ आमच्छांकरःभाष्यम् । 

भगवतः प्रतिवचनं नोपपद्यते । नचाज्ञाननिसिन्तं भगवत्प्रतिवचनं कस्प्यम् । अस्माच सिन्नपुश- 
धानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्मनिष्ठयोर्भेगवतः प्रतिवचनदरशनात् ज्ञानकर्मणोः समुचयायुपपत्तिः । तस्मा- 
स्केवरादेव ज्ञानान्मोक्ष इव्येषोऽथों निधितो भीता सर्वोपनिषत्सु च । ज्ञानकर्मणोरेकं चद् निशि 
स्येति चेकविषयैव प्रार्थनालुपपन्नोभयोः समुश्चयसंभवे । कुर कर्मैव वस्माच्वमिति च क्षाननिष्ठा- 
संभवमज्ञुनस्याबधारणेन दशेयिष्यति--ज्यायसी चेदिति । ज्यायसी श्रेयसी चेयदि' कर्मणः सका- 
दरात्ते तव मताभिग्रता बुद्धिज्लोन हे जनार्दन, यदि बुद्धिकर्मणी लमुचिते इ्े तदैकं भेयःसाधनमिति 
कर्मणो ज्यायसी बुद्धिरिति कर्मणोऽतिरिक्तकरणं बुद्धेरचपपन्नमजुनेन छतं स्यान्न हि तदेव तस्मात् 
फलतोऽतिरिक्तं स्यात् । तथाच कर्मणः भ्रेयस्करी भगवतोक्ता बुद्धिरभेयस्करं च कर्म कुर्विति मां 
प्रतिपादयति तत् किं कारणसिति भगवत उपारस्भसिव कुवैन् तत् करं कस्मात् कर्मणि धोरे 
ररे हिंसाटक्चणे मां नियोजयसि केरघेति च यदाह तच्च नोपपद्यते ॥ १॥ अथ स्मार्तेनैव कर्म॑णा 
समुच्चयः सवेषां भगवतोक्तोऽजनेन चावधारितश्चेत् त्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसीलयादि 

[90 

> आनन्दगिरिव्याख्या । 

शङ्खयाधिकं वरीयति--नचेति । भगवतः सर्वकषव्वप्रसिद्धिविरोधादक्तानाधीनप्रतिवचनायोगादिल््थैः । इतश्च समु- 
रयः शाखार्थो न भवतीलयाह--अस्माश्चेति । कस्तर्हि शाखा्थो विवक्षितस्तत्राह--केवखाविति। ज्ानकमैणोः समु- 
चयानुपपत्तौ कारणान्तरमाह--ज्ञानेति । वाक्ष्यरोषवश्चादपि सयुचयस्याशाखरथतेव्याह-- कुर कमवेतिः । प्राथ. 
मिकेन संबन्धन्थेन समस्तक्चाखाथसंभ्राहफेण तद्विवरणास्मनोऽस्य संदर्भस्य नासि पौनरुक्टयमिति मत्वा भरतिषदं 
व्याख्यातं ्रभरैकदेशं ससुस्थापयति--ज्यायसी चेदिति । वेदाशचेलखमाणमितिवच्ेदिल्यस्य निश्चयार्थत्वं व्यावतेयति-- 
यदीति । इदधिकशब्दस्यान्तःकरणविषयत्वं व्यवच्छिनत्ति--ज्ञानसिति । पृ्ौर्धैसयाक्षरयोजनां स्वा समुचयाभावे 
तात्पर्यमाह-यदीति । इषे भगवतेति रोषः । एकं ज्ञानं कम च समुचितमिति यावत् । क्षानकर्मणोरमीष्ट 
समुच्चये समुचितख श्रेयःसाधनसयेकस्वात्कर्मेणः सकाश्ाञ्ज्ञानस्य प्रथक्ररणमयुक्तमिखयथेः । एकमपि साधनं फरुतोऽ- 
तिरिक्तं क्रि न खादि्यालङ्खयाह- नहीति । नच ेवरास्कर्मेणो क्ष नस्य केवरुख फरुतोऽतिरिक्तव्वं विवक्षित्वा पुथ- 
क्रणं ससुचचयपक्षे प्रयेकं श्रेयःसाधनत्वानम्युपगमादिति भावः । पूर्वारधैखेवोत्तरा्ध॑स्यापि ससुष्वयपक्षे तुल्याजुपपत्ति- 
रियाह- तथेति । दरेण द्यवरं कर्मेलयन्न कमणः सकाश्चाद्कुद्धिः भ्रेयस्करी भगवतोक्ता कर्मं च उदधेः सकादादश्चेय- 
स्करसुक्तं तथापि तदेव क्म कर्मण्येवाधिकारसे मा फरेष्विति लिग्धं भक्तं च मा प्रति कुर्विति भगवाच् प्रतिपादयति, 
तन्न कारणानुपरुम्भादयुक्तमतिक्रूरे कर्मणि भगवतो मन्नियोजनमिति यद्ैनो बचीति वच सययुच्चयपक्षेऽनुपपनन 
स्यादिव्यर्थः ॥ १ ॥ यन्त चत्तिकारेरक्तं भ्रैतेन समर्तेन च कर्मणा ससुश्चयो गृहस्थानां शरेयःसाधनमितरेषां सर्तैनैवेति 

-भगवतोक्तमछैनेन च निवारितमिति तदेतदचुवदति--अथेति । तत्रापि तक्िमि्याघयुपाम्भवचनमनुपपन्नं कर्म 
मान्नससुचयवादिनो भगवतो नियोजनाभावादिति दृषयति--तक्किमिति । इतश्च प्रश्नः सयुद्धयाचुखारी न भवती- 

& नीरकण्ठव्याख्या ( चदुधंरी ) । 

जनादन, कर्मणो निष्कामक्मयोगपिक्षया बुद्धिः सांस्यनिष्ठारक्षण ज्ञानं ज्यायसी प्ररसतरा चेत्ते तव मता तत्त 
मां भेक्षद्स्यापि तुष्यन्तं॑घोरे बन्धुबधास्ये कर्मणि किं कुतो हेतोर्नियोजयसि पुनः पुनशुष्यखेति यदन् ॥ १ ॥ 

४ मधुसूदनीन्यास्या । 

लरितसिद्धय इति लं तथाभूतो मयापि श्रेयोनिश्वयाथं याच्यस इति नैवाुचितमिति संबोधनाभिपरायः । कर्मणो 
निभ्कामादपि बुद्धिरात्मतत्वविषया ज्यायसी अद्यस्ततरा चेदि ते तव॒ मता तत्तदा क्तं कर्मणि घोरे हिंसाद्यनेकायासबहुटे 
मामतिभक्तं नियोजयसि “कर्मण्यवाधिकारतेः इयादिना विरोषेण प्रेरयसि । हे केशव सर्वेश्वर, सर्वेश्वरस्य सर्वष्टदायिनस्तवे 
मा मत्तं शिष्यसेऽ्टं शाधि माम्" इयादिना लदेकरणतयोपसननेप्रति अतारणा नोचितेखभिभ्रायः ॥ १ ॥ ननु 

५ भाष्योक्कषदीपिका । 

तवाचुचितमिति सूचयति । यदि निष्कामकर्मणः सकाशादपि उुद्धिज्ञानं श्रेष्टं तवाभिमतं तर्हिं कसाद्धोरे हिसाप्रधन क्रूरे कर्मणि 
मां खभन्तं तस्मादयुध्यशेदादिना नियोजयसि प्ररयसि । हे केराव, कं ब्रह्मादिमदुकम्पाथं गच्छतीति तथा संबोधयन्मामपि खभकतौ 
भति केशत्रो मव नतु जनार्दन इति दयोतयति ॥ १ ॥ नञ लया सेव ज्यायसी ममेति मद्राक्यािश्चिता चेक्किमर्थमधुना प्रच्छघी- 

& श्रीधरीव्याख्या । 

तदुध्यसेत्ि, तसादुत्तषठत्रि च वारवारं वदन्धोरे दिपरात्मके कर्णि मां नियोजयसि प्रवयसि ॥ १ ॥ ननु “धम्याद्धि युद्धाच्छेयोऽ* 



१४० आनन्दगिरिव्यास्यासंवठित-श्ीमच्छांकरभाष्ययुता-श्ीमद्वगवद्रीता। [ अध्यायः ३ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं वद्र निथिलय येन श्रेयोऽहमाभ्चयाम् ॥ २॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

कर्थं युक्तं वचनं, किंच--व्यामिश्रेणेति'। व्यामिश्रेणेव यद्यपि विविक्ताभिधायी' भगवांस्तथापि मम॑ 
मन्दबुद्धेव्यीमिश्रमिव भगवद्वाक्यं प्रतिभाति 1 तेन मम बुद्धि मोहयसीव । मम मन्दयुद्धिव्यामो- 
हापनयाय हि परुत्तस्त्वं तु कथं मोदयस्यतो जवीसि बुद्धि मोहयसीव मे ममेति । त्वं तु भिन्नकठेक- 
योक्ञानकर्मणोरेकपुरुषावुष्ठानासंभवे यदि मन्यसे तन्नैवं सति तत्तयोरेकं बुद्धि कर्म वैद्मेवाञ्जुनस्य 
योग्यं बुद्धिशक्यवस्थायुरूपमिति निश्चित्य द बरूहि । येन क्ञानेन कर्मणा वान्यतरेण अ्रयोऽदमासर्ा 
भाय्ुयाम् । यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतमपि ज्ञानं भगवतोक्तं स्यात्तत् कर्थं तयोरेकं वदेव्येकविपयेवा- 
ज्ैनस्य शुश्रूषा स्यात्, नहि भगवतोक्तमन्यतर्देव ज्ञानकर्मणोरवैश्ष्यामि नैव यमिति । येनोभय- 

येन चे क आ (न पकक कम 

२ आनन्द्मगिरिव्याख्या । 
त्याह--क्रंचेति । भगवतो विवित्ताथैवादित्वादयुक्तं व्यामिभ्रेणेलादिवचनमिाशङ्काह-यद्य पीति । यदि भग. 
बहवचनं संकीणैमिव ते भाति तर्हि तेन तवदीयबुद्धिव्यामोहनमेव तस्य॒ विवक्षितमिति किमिति मोदयसीवेच्युच्यते 
तश्राह--ममेति । ज्ञानकर्मेणी मिथो निरोधादयुगपदेकपुरुषानलुष्ेयतया भिश्नकरवृे कथ्येते, वथाच वयोरन्यतरस्मि- 
नेव त्वं नियुक्तो नतु ते बुद्धिव्यामोहनमभिमतमिति भगवतो मतमनुबदति--त्वं त्विति । तदेकमिलयादिश्लोका्थै- 
नोत्तरमाह-- तत्रेति । उक्तं भागवतमतं सक्तभ्या पराभदयते । एकमिव्युक्तपकारोक्तिः । पकमिव्युक्तमेव स्फुटयति-- 
बुद्धिमिति । निश्चयप्रकारं प्रकरयति--हृद मिति । योग्यस्वं स्पष्टयति--वुद्धीति । अस्य क्षन्निय्छ सतोऽन्तःकर- 
णस्य देहराक्तेः समरसमारम्भावस्थायाश्चेदमेव क्तानं क्म वानुगुणमिति निधय बूहीलयथैः । निश्चिलान्यतरो्ती तेन 
भोतुः भरेयोवाचिं फङमाह--येने ति । तदेकमित्यादिवाक्यस्याक्षरोस्थमथैसुक्स्वा ससुचयसख शाख्रा्थव्वाभावे 
तात्पयेमाह-यदि. हीति । गुणभूतमपील्यादिना प्रधानभूतमपि वेति विवक्षितं । नतूभयप्रा्यसंभवमात्मनो मन्य. 
मानस्याजञेनस्यान्यतरनिषया शुश्रूषा मविष्यति नेत्याह~-नहीति । यथोक्तभगवद्रचनाभावे दयप्राक्यसंभवदुश्या 
नान्यतरमाथना संभवतीलयाह- येनेति । नहि तथाविधं भगवद्वचनं भवतेष्ठं भगवतः ससुचयवादित्वाङ्गीकारादुत- 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 
नच तव जाननिष्टायामनधिकारा्कर्मैव छर्विति त्वां ्रवीमीतयारङ्कथाह- व्यामिभ्रेणति । व्यामि्रेणाविवित्तेन । इवशब्दो विविक्तेऽपि इुद्धिदोषादविवित्ततां गृह्णामीति सुचयति तेन वाक्येन श्रैगुण्यविषथा वेदा निसेगुण्यो भवा- 
जनः इति कविदेदनिष्ठां त्याजयति । कर्मण्येवाधिकारल्तेः इति तामेव च हयसि । तथा शनिदन्द्रो नित्य- 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 
नाहं कंचिदपि प्रतारयामि किं पुनस्लामतित्रियम् । लं तु किं मे अतारणाविहं पद्यसीति चेत्तचाह--तन वचनं व्यामिश्रं 
न भवत्येव ममलेकाधिकारिकलभिननाधिकारिकलसंदेदाब्यामिधं संकीणार्थमिव ते यद्वाक्यं माति ज्ञानकर्मनिप्रद्यग्रति- 
पादकं तेन वाक्येन लं मे मम मन्दुदधेवौक्यतात्पयापरिज्ञाना्द्धिमन्त.करणं मोहयसीव न्त्या योजयसीवं । परम- कारणिकलात्त्वं न मोहयस्येव । मम तु खारयदोषन्मोदो मवतीतीवशब्दाथं । एकाधिकारित विशुद्रयोः समुजचयादु- पपततेरेकार्थलाभवेन च विकल्पानुपपत्तेः आय्ेर्ययधिकारिमेदं मन्यसे तदैकं मामति विरुद्योर्निष्रयोरुपदेशायोगात्त- 
जज्ञानं वा कर्म वैकमेवाधिकारं मे निधि वद । येनाधिकारनिश्वयपुर.सरमुक्तेन लया मया चायुषटितेन ज्ञानेन कमणा 

५ आप्योत्कर्पदीपिका । 
साशद्कयाद--व्या मिश्नेणेबेति । द्या युक्तो यया" इदयादिना कर्मभ्ररंसा, "या निशा सर्वभूतानाम्" इद्यादिना ज्ञानप्र्शसा, 
कर्मण्येवाधिकारस्े" इादिना मम कर्मण्येवाधिकारनोधरनं, श्रैयुण्यविषया वेदा निस्युण्यो भवार्ुन" इति न्ञननिषएधिकाराधन- 
मियवं व्यामिश्रेण किं परं किमम्रेठं क्र ममाधिकारः क्र नेति संदेहोत्पादकेन वाक्येन । यद्यपि विविक्तराभिधायी भगवां स्तथ।पि मम मन्दबुधेन्योमिश्रमिव भगवद्वाक्यं परतिभातीतीवक्दार्थः । मम दुदधमोदापनयार्थ हि प्दृत्तस्लं कथं मोदयस्यतो जअवीमि 

& श्रीधरीव्याख्या । 
न्यर्त्नियस न विद्ते श्तयादिना कर्मणोऽपि भष्त्वमुक्तमेवेवयाशङ्पाद--व्यामिश्रेगेति। कचित्कसैधरशंसा कचिञ्ानमरदमेयिवं व्यामिश् संदेदयोतपादकमिव यद्वाक्यं तेन मे बुद्धि मतिसुभयत्र दोलायिता इर्वन्मोदयसीव । प्रमकारुणिकसय तव मोदकत्वं नास्येव तथापि भान्या मेवं मातीतीवशरब्देनोक्तं, अत उभयोभैध्ये यद्ध तदेवं निश्चि बदेति । यदवा इदमेव भयः सापनमिति निश्चि येनानुष्टितेन अयो 

७ अभिनवयुप्ताच्ार्यग्याख्या । 
भीः ॥ ज्यायसीति । व्यामिश्रेणेति । कमकत सामं च । तत्र न द्योः भाभान्यं क्तं भपितु श्ञानस्म । घद्धठेन शपणीयतवं मद्धि 
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श्रीभगवादुषाच । 
रोकेऽस्मिन्द्िविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता भयानच । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥ 

१ शीमच्छांकर भाप्यम् । 

भ्रास्यसंभवमात्मनो मन्यमान एकमेव पार्थेयते ॥ २॥ प्रश्नानुरूपमेव प्रतिवचनं श्रीभगवानुवाच - 
खोकैऽ स्मिन्निति। टोकेऽसिन् शाख्ाथोवुष्ठानाधिङ्तानां जेवणिकानां दविधा दिप्रकारा निष्ठा स्थिति- 
रजुष्ठेयतात्पयं पुरा पचै सगदो प्रजाः चष्ट तास्तामभ्युदयनिःभेयसप्रा्िसाधनं वेदार्थसंप्रदायमा- 
विष्छुवेता भोक्ता मया सर्वजञेनेश्वरेण । हेऽनघापाप, तत्र का सा द्विविधा निष्ठेलयाद- तज ज्ञानयोगेन 
ज्ञानमेव योगस्तेन साख्यानामास्मविषयवितेकज्ञानवतां ब्रह्मचयीभधरमादेव ऊतसंन्यासानां वेदान्त. 
विज्ञानसुनिथिताथोनां परमदहंसपरिनाजकानां बह्मण्येवावस्थितानां निठा भोक्ता, कर्सयोगेन कमैव 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

सद् भवादुक्तबुच्या न युक्तान्यतरभ्रार्थनेय्थः ॥ २ ॥ सञयुच्चयविरोधितया प्रश्नं व्याख्याय तद्धिरोधिस्वेनेव प्रतिवचन 
युल्थापयति--श्रश्चेति । येयं व्यवहारभूमिरुपङभ्यते तत्र न्नेवणिका ज्ञानं कर्म वा शाखीयमनुष्ठातुमधिक्षियन्ते । 
तेषां द्विधा स्थितिर्मया भोक्तेति पूवां योजयति--लोकैऽस्मिन्निति ! स्थितिमेव व्याकरोति--असु्ठेयेति । पूर्व 
पभरवचनप्रसङ्ग भदश्ञेयन्परवक्तारं विरिनशि-सगोदाविति । भवचनस्यायथा्थत्वशङ्कां वारयति---स्वक्चनेति । 
अदधेनस्य भगवदुपदेश्षयोग्यत्वं सु चयति--अनघेति । निधौरणा् तत्रेति सप्तमी । ज्ञानं परमार्थवस्तुविषयं तदेव 
योगशब्दितं युज्यतेऽनेन ब्रह्मणेति ब्युस्पततेस्ेन । निषठेययुव्ैते । उक्तज्ञानो पायसुपदिदिश्चः साख्यशब्दार्थमाद-- 
आत्मेति । तेषामेव कमैनिषठतवं व्याव्यति-व्रह्मच्यंति । तेपां जपादिपारवक्येन श्रवणादिपराद्युखत्वं पराक- 
रोति- वेदान्तेति । उकतदिरोषणचतां सुख्यसंन्यासिष्वेन फलावस्यस्वं दशयति--परमहंसेति । कर्म वणाश्रम- 
विदितं धमोख्यं तदेव युज्यते तेनाभ्युदयेनेति योगस्तेन निष्टा कर्मिणां योक्तेखुषञ्ग दयन्नाह--कर्मेवेदयादिना । 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चतुधरी > । 

सत्वसथो निर्योगक्षेम आत्मवान्भवेतिः निवृत्तिमार्मसुपदिरसि । “धम्पीद्धि युद्धच्छयोऽन्यतक्षन्ियख न विधते इति 
रत्तिमप्युपदिशति । नद्यकेन मया युगपदुभयं सिथितिगतिवदनुष्ठातुं शक्यम् । अतो मे मम बुद्धिं मोहयसीव 
वस्तुतस्तु मम मोहं नाशयितुं प्रवृत्तोऽसौतीवशब्देनोच्यते । तत्तयोर्मध्ये यदेकं प्रधाने मचोग्यं॒तज्िश्चित्य बद् 
येनाचुष्ितेनाहं श्रेयः कल्याणमाम्रुयाम् ॥ > ॥ अत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच रोकेऽसिन्निति । पुरा पूर्वाध्याये मया 
निष्ठा एकैव प्रोक्ता परंतु सा द्विविधा द्विप्रकारा । एकखा एव व्रह्मनिष्ठायाः प्रकारद्मयसुक्तमधिकारिमेदेन नतु 

% मधुसूदनीव्याख्या । 

वैकेन श्रेयो मेोक्षमहमा्रुयां प्रं योग्यः स्याम् । एवं ज्ञानकमेनिषटयोरेकाधिकारिचे विकल्पसमुचययोरसंभवादधिकारिमि- 
दन्नानाया्॑नख प्रश्च इति स्थितम् । श्रहेतरेपां कुमतं समस्तं श्रुतिस्छतिन्यायवलाभ्षिरस्तम् । पुनः पुनभीप्यकरतातियन्नादतो न 
तत्कठमहं भ्रत्त. ॥ भाष्यकारमतसारदरिना भरन्थमात्रमिह योज्यते मया ! आदयो भगवतः प्रकाश्यते केवरं खवचसो विष्य 
द्ये \" एवमधिकारिमेदेऽयनेन पष्ट तदनुषूपं प्रतिवचनं श्रीभगवानुवाच ---असम्मिन्नधिकारिाभिमते लोके श॒द्धाद्यदान्तः- 
करणमेदेन द्विविधे जने द्विविधा द्धिप्रकारा निषा स्थितिज्ञानपरता कर्मपरता च पुरा पूर्वाध्याये मया तवालन्तहितकारिणा 

५ माप्योत्कर्पदीपिका । 

बुद्धि मोहयसीव म इति ! भिनकतृकयो ्तौनकर्मणोरेकपुरुपाचुष्ानासंभवं यदि लं मन्यसे तरिं तयोर्मध्ये एकं ज्ञान वा क्म वा 
इदमेव तव योग्यमिति निधिदय वद, येन ज्ञानकमीन्यतरेण श्रयो मोक्षम पर्ठयामिदयर्थः ॥ २ ॥ अर्जुनप्रशनावुरूपसुत्तरं 
श्रीभगवाद्वाव--खोक इति । रेकेऽस्मिञ्लाल्ोक्तानुछानाधिकृते चवर्भिके जने छद्धा्चद्धान्तःकरणष्या दिचिपरे दिविध 
उपायोपेयमेदेन द्विप्रकारा निष्ठाऽनुेयतास्प्य पुरा स्गादा मथा सर्वहेनेश्वरेण प्रजा. खषा तासामभ्युदयनिःप्रयससाधनवेदा्थ- 

& श्रीधरीय्याख्या \ 

मोक्षमदमामूर्या प्राप्यामि, तदेभेकं निश्चि वदेः ॥ २ ॥ अत्रोत्तरं श्रीमगवानुवाच--रोकैेऽस्मिन्निति ! भयमर्थः । यदि 

मया परस्प्ररनिरपेक्ष मोक्षसाधनत्वेन कर्म्ञानयोगरूपं निएाद्वयसुक्त स्यात्तरि दयोर्मध्ये यद्धद्रं तदेष वदेति वदीयप्रश्चः संगच्छेत, नः 

७ अभसिनवराप्ाचार्यव्याख्या । 

कमणां शुद्धियुप्ते जद्टाचीद? इद्यादिनयेन मूखततएव तर कर्मणां किं प्रयोजनमिति प्रश्नाभिधायः ॥ २ ॥ श्रीमग्वास्तूततरं ददाति--रौकष- 
ऽख्िक्ञिति ! रोके एषा द्वयी गतिः श्रसिद्धा-सांख्याचां सानं प्रधानं, योगिनां च कर्मेति ! सया छ सेकेव निष्ठोक्ता । श्ानक्रियामयतवात्संरि- 
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१ श्रीमच्छांकर माष्यम् । 

योगः कर्सयोगस्तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा भोक्तेस्य्थः । यदि चैकेन पुरुषेणेकस्मे पुरपा- 
थौय क्ञानं कमं च सयुचित्यायुष्ेयं भगवतेष्ठसुक्तं वक्ष्यमाणं वा गीता वेदेषु चोक्तं कथमिहाजना- 
योपसन्नाय प्रियाय विशिष्टभिश्चपुरुषकतैके पव क्ञानक्मनिष्ठे जूयात् 1 यदि पुनरजूने ज्ञानं क्म च 
1 रजानन्दिरिव्याख्या 
एवं अ्रतिवष्नवाक्यस्थान्यश्चषराणि व्याख्याय तयेव तात्पयीर्थं कथयति--पदि चेति । इष्टस्यापि दुर्बोधत्वमः- 
शङ्खयाह--उक्तमिति । ानस्ापि मूरुतिकरुतया विभ्रमत्वमाशङ्कयाह- वेदेष्विति । तस्यारिष्यस्वबुख्यान्यथा- 
कथनमिलयाशङ्खयाह-उपसश्नायेत्ति । तथापि तसिन्नोदासीन्यादन्यथोक्तिरिव्याश्रङ्याह--भरियायेति । वीति च 
भिनश्नपुरषक्ैकं निष्ठाद्वयं तेन सयुच्वयो भ गवद्भीष्चः ह्रासो न भवतीति शोषः । नन्वयैनस्य प्रक्षपूर्वेकारित्वाञ्ा. 
नकर्मश्चवणानन्तरसुभयनिर्देशानुपपर्या समुच्वयानुष्टान संपत्स्यते तब्यतिरिक्तानां च हानकमेणोर्भिन्नषुरपायुषठेयत्वं 
शुस्वा प्रयेकं तदुसुष्टानं भविष्यतीति भगवतो मतं कत्प्यते तसख्याजजनेऽनुरागातिरेकादितरेषु च तदभावादिति 
तत्राह--यदि पुनरिति । भअप्रमाणभूतत्वमनाप्षत्वम् । नच भगवतो रागादिमत्वेनानाक्षस्वं युक्तं “समं सर्वेषु भूतेषु 

३ नीख्कण्डभ्याख्या ( चतुरी ) । 

रहप्रासये प्रस्परनिरपेक्षमागंद्रयथक्तमिति मावः । हेऽनघ विशुद्धान्तःकरणः, मद्रचनसा्थं सम्यगालोचयेत्यर्थः । 
तदेव प्रकारहयमाह---ज्ञानयोगेनेति । सांस्यानां प्रकृतिपुरुषयोविंविक्तत्वं जानतामात्मानात्मविवेकज्ञानवतां 
ज्ञानां युज्यते इति ज्ञानयोगः ज्ञानोपायो बेदान्तश्रवणमनननिदिध्यासनात्मकस्तेन ज्ञानयोगेन ब्रह्मणि निष्ठा परि- 
समा्तिं सांख्याः प्रभरुवन्तीव्यर्थः । योगिनां सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते" इत्युक्तरशक्षणयोग- 
वतां कर्मयोगेन संभ्योपाखनादिनिरविंकल्यकसमाध्यनुष्ठानमिह कर्मयोगपदार्थः तेन योगिनो भरह्निषठां प्ा्वन्तीत्य्थः । 
अये मावः--इह जन्मनि जन्मान्तरे बा ईशररीलर्थमनुषटितैः कर्मभिर्वियद्धसत्वो विवेकवेराग्यशमादिषदटोपेतो 
ससश; प्रत्यक्मवणचित्तः श्रवणमननाभ्यामेव कृतछ्ृत्यो भवति, स चेच्छरवणादेः प्रागसमाहितचित्तस्त्ं निदिध्या- 
सनमसपेक्षितम्; अतएव सहकार्यन्तरविधिः पक्षेणः इति सू्रकृता निदिष्यासनसख पाक्षिकत्वसुक्त सोऽयं 
सांस्यमागेः । तथा सर्वाणि कमणि परमयुरावर्षयञ्भवणमननात्मकं विचारमन्तरेणैव केवठं शद्धामात्राखरतीचो 
नि्विरेषत्रमरूपत्वं गुरुवाक्यतो निश्ित्यासंमावनादिदोषरहित जाचार्यान्निथैणव्रहमोपासिप्रकारमधिगम्य कर्मन्छदरषु 
समाध्यभ्यासं दुर्वन्निष्कटं प्रत्यगात्मखरूपं साक्षातकरोति सोऽयं योगमार्गः तेन उहापोहकोराटं येषामस्ति ते 
सख्याः; येषां तन्नासि ते योगिन इति । अत श्यै ॑ह्वि्रकारा निष्ठा नतु द निष्ठे इति श्नमितव्यम् । यथोक्तं वपि. 
छेन शौ करमो चित्तनाक्षसख योगो ज्ञानं च राघव । योगो वृत्तिनिरोधो हि जानं सम्यगवेक्षणम् ॥ असाध्य; 
केयचिद्योगः कखचित्त्वनिश्वयः । प्रकारो द्वौ ततो देवो जगाद परमः शिवः ॥ इति । चित्तादर्शनोपटक्षितय 

 मथुसूदनीव्यार्या । 
भोक्त प्रकर्षेण स्पष्टललक्षणेनोक्ता । तथा चाधिकरायैक्यशद्या माग्लसीरिति भावः । है अनघ अपेति संवोधयन- 
पदेशायोग्यतामनख सूचयति । एकैव निष्ठा साभ्यसाधनावस्थामेदेन दधिअकारा नतु दे एवं खतन््रे निरे इति कथयितुं 
निषेत्येकवचनमू । तथाच वक्ष्यति “एकं सांख्यं च योगं च यः परेयति स पद्यतिः इति ! तामेव निष्ठं द्ेविध्येन दकष्यति-- 
सांख्येति । संख्या सम्बगात्मदुदधिसतं प्राप्तां ब्रह्मचयौदेव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञानसुनिधितार्थानां ज्ञानभूमिमार््डानां 
छदधान्तःकरणानां सांख्यानां ज्ञानयोगेन ज्ञानमेव युज्यते ब्रह्मणानेनेति व्युत्पत्या योगस्तेन निषक्ता “तानि सर्वाणि मयम्य 

४५ भाष्योत्कपंदीपिका । 
सेप्रदायमाविष्छवैता ओक्ता । यत्तु पुरा पूर्वाभ्याय इति भाष्यनिरदरं व्णभ्न्ति तन्न । ्रोतेत्येतावतैव निवहे लोक्रेऽसिननिलस 
पुरेखस्य च वैयभ्येपरसङ्गात् । मं विवसखते योगं प्ोत्तवानहमव्ययम्' इति वक्ष्यमधेन भाष्योत्ता्थख स्पष्टप्रतिपादकेन भृलन 
तिरोधा । हे अनघेति संबोधयन् भववित्तष्थ्यर्थमेव लां खधमे नियोजयामि न खा्थमिति ध्वनयति । निरयाः अकरारयिभाग- 
माद--क्ञानेति । युज्यते ्रह्मणानेनेति योगः सानभवयोगः काननोग ज्ञानयोगः तेन सांख्याना चित्तदयुच्यात्मानात्मविषययियेकन्नानदतां 

धरन््यारल्या । 

षु मया तथोक्त वितु दवाभ्यामेकेव ब्रह्मनि्ोक्ता । शुणमधानभूतयोस्तयोः स्वात्रयाुपपत्तः । एकस्या एव तु प्रकारमेदमात्रमपिकार 
मेदेनोक्तमिति । असन् चद्धादयद्ान्तःकरणतयः दविविषे रोकेऽधिकारिजने द्वे विधे रकार यस्याः सा द्विविधा निष्ठा मोक्षुपरता पुस 
पवाध्याये मया सर्वेन भोक्ता स्पष्टमेवोक्ता । प्रकारदरयमेव निदिशति । सांख्यानां शुद्धान्तःकरणानां शानभूमिकामारूढाना शानपरि- -----------__-- ~ शान शानभूमकमार्दाना नपर 

१ श्रीधर, मधुसूदनः, नीरखकण्डश्च, 
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न कमेणामनारस्भान्नैष्कर्यं पुरुषोऽश्चते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 

१ ओमच्छांकरमाष्यम् । 

द्वयं श्ुत्वा खयमेवानु्ठास्यत्यन्येषां त॒ भिन्नपुरुषायु्ेयतां वक्ष्यामीति भतं भगवतः कस्प्येत तदा 
रागद्धेषवानप्रमाणभूतो भगवान्कद्पितः स्यात् । तच्चायुक्त, तस्मात् कयापि युक्ल्या न ससु्वयो 
ज्ञानकर्मणोः ॥ २ ॥ यवजञैनेनोक्तं कर्मणो ज्यायस्त्वं बुद्धेस्त्च सितमनिराकरणात् । तस्याश्च क्ञाननिः 
छायाः संन्यासिन मिवावुष्ठेयत्वं भिन्नपुखषाचुध्ेयत्ववचनाश्च भगवत पवमेवाञुमतमिति गम्यते | 
मां च घन्धकारणे कर्मण्येव नियोजयसीति बिषण्णमनसम्रज्चुनं कर्म नार दयेर्वमन्वानमालश्ष्याहं 
मि 000१, १,४.१०, ११,११.८.१४ ७७११५०९० कक रक्कः 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या 1 

तिष्ठन्तम्" इव्यादितिरोधादिल्याद--तश्चेति । निषठाद्वयख भिन्नपुरुषानुष्टेयष्वनिरदेशफरमुपसंहरति-- तस्मादिति 
॥ ३ ॥ क्रिमिति भगवता बुद्धेऽ्यौयसत्वं ज्यायसी चेदियत्रोक्तसुपेक्षितमिति तत्राह--यदनेनेति । किंच क्ाननि- 
छायां संन्यासिनामेवाधिकारो भगवतोऽभिग्रेतोऽन्यथा तदीयविभागवचनविरोभ्ादिति विभागवचनसामर्यसिद्धमथ- 
माह- तस्याश्चेति । तर्हिं विभागवचनालुरोधादञ्धैनस्यापि संन्यासपूर्विक्रायां क्ाननिष्टायामेवाधथिक्ाये भविष्यति 
नेयाह-मां चेति । बुदेजयायस्स्वसुपिल्ापीति चकाराथ; । अजुनमालक्ष्य मगवानादेति संबन्धः । अन्तरेणापि 
कमणि श्रवणादिभिक्तानवासिर्भविष्यतीति परबुद्धिमद्रथ्य निरिनषटि- कर्मेति । विभागवचनवशाद ससुचचयश्े- 

३ नीलक्प्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

्रहमसाक्ात्कारख हौ कमो । चित्तदेरमथ्यत्वपकषे श्ानमेव । यथा रजूरगादिसम्यगवेक्षणेनैव नर्यति तद्वत् । तख 
सत्यत्वपक्षे योग एव । यथा सत्य उरगो मन्रादिना निरृद्धप्रचारः खयमेव नद्यति तद्रचित्तमपि योगेन निर- 
ध्यमान नश्यति ! तख निरन्वयोच्छेदस्तु प्रारन्धकमान्ते पक्षद्रयेऽपि तुल्य इति ॥ २ ॥ अनयोः प्रकारयो- 
रङ्गङ्गिमायमाह--न कमेणामिति । कर्मेणां यन्ञादीनामनारम्मादनयुष्ठानन्नेष्कम्यै ज्ञाननिष्ठां नाश्चते न प्रभोति । 

४ मशुसूदनीश्याख्या । 

युक्त आसीत सत्परः' इदयादिना  अलुद्धान्तःकरणानां ठु ज्ञानभूमिमनारूढानां योगिनां कमांधिकारयोगिनां कर्मयोगेन करमन 
युज्यतेऽन्तःकरणयुध्यानेनेति व्युत्पत्या योगस्तेन निष्ठोक्तान्तःकरणड्चदिद्वारा ज्ञानभूमिकारोदणार्थं “धम्याद्धि युद्धनच्छेयोऽ- 
न्यतक्तत्नियस्य न विद्यते" शद्यादिना ! अतएव न ज्ञानकर्मणोः ससुच्यो विकल्पो वा किंतु निष्कामकर्मणा शुद्धान्तःकरणं 
रा्कमसैन्यसेमैव ज्ञानमिति चित्तदयघ्यछद्धिरूपावस्थामेदेनैकमेक लांग्रति दिविधा निष्ठोक्ता “एषा तेऽभिहिता साख्य 
बुद्धियेगि चिमां शण" इति । अतो भूमिकामेदेनैकमेव भत्युभयोपयोगाज्नाधिकारमेदेऽप्युपदेैय्यमिलयभिप्रायः । एतदेव 
दर्दयिनुमयद्ध चित्तस्य चित्तश्चद्धिपयेन्तं कर्मानुष्ठान “न कमेणामनारम्भातः इदयादिभिः "मोघं पार्थं स॒ जीवति" शयन्तैश्चयो- 
दद्भिर्दर्शयति । छदवित्तस्य तु क्ञानिनो न किचिदपि कमीपेक्षितमिति ददौयति “यस्तात्मरतिरेवः इति द्वाभ्याम् 1 ^तस्मा- 
दसक्तः" इत्यारभ्य तु यन्धेतोरपि कर्म॑णो मोक्षदेदुलं सच्वछ्यद्धिज्ञानोत्पत्तिद्रारेण संभवति फलभिसंधिराहियसूपकरठेनेति 
दर्दायिष्यति । ततः परेतु “भथ केनः इति प्रश्चसुत्थाप्य कामदोषेभेव कम्यकर्मेणः छद्धिदेत॒लं नासि । अतः कामराहिलेनैव 
कर्माणि कुर्यणन्तःकरणद्ुख्या ज्ञानाधिकारी भविष्यसीति यावदध्यायसमाि वदिष्यति भगवान् ॥ ३ ॥ तत्र कारणाभये 
कायौनुपपत्तेः कर्मणा--'तमेतं वेदायुवचनेन ब्राह्मणा चिविदिषन्ति यह्ेन दानेन तपसाऽनादकेनः इति शरुखात्मन्नाे 

५ अप्योत्करपंदीपिका । 

निष स्थितिः प्रोष्ता । चित्तद्द्धिद्वारा युज्यतेऽनेन ज्ञानेनेति योगः कर्मव योगः कर्मयोगः तेन योगिनामछ्द्धान्तःकरणानां करिणां 
मया निष्ठ प्रोक्तेयर्थ. ॥ ३ ॥ (तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव" इत्युक्तवन्तं खिन्नचित्तमछनं कम न क्तव्यमिेवंमन्वान 
मालक्ष्याह- नेति । यद्रा रिषित्येक्रनचमेन सुवितं कमनिष्याः ज्ञाननिठप्र्चिहैतुलेन पुश्पार्थसाधनलं, ज्ञाननिष्ठायाः कम. 

६ भीधरीन्पाख्या । 

पाकार्थं ह्ानयोगेन ध्यानादिना निष्ठा ब्रह्मपरतोक्ता (नानि सवौणि संयम्य युक्त मसीत मत्परः श्यादिना । सांख्यभू- 
मिकामाररशषुणां स्वन्तःकरणशयुद्धिद्ार तदारोहार्थ॒तदुपायभूतकमैयोगाधिकारिणां योगिनां कर्मयोगेन निष्ठोक्ता श्वम्यादधि युदाच्छ- 
योऽन्यतक्ठत्रियस्य न विधते" द्लादिना । सतव चित्तद्यु्य्युद्धिरूपावस्थामेदेनैव द्विविधापि निष्ठोक्ता “पपा तेऽभिहिता सांस्ये दुद्िरयोगे 

विमां णुः शति ॥२॥ अतः सम्यद् चित्तशुर्थ शनोत्पत्तिपयेन्तं वणौश्रमोचितानि कमणि कतैव्यानि । अन्यथा चिन्तद्यु्भवेन 

हशानातुरपत्तेरियाष्ट--~न कर्मणामिति । कणामनारम्भादननुणना्गैष्कर्म्य शानं नाश्चते नामोति ¦ ननु ज "एवमेव प्रनाभिनो ठोकेमी- 
७ अभिनवयुप्तावार्य॑व्यासयाः १ 

स्वस्येति साव) ॥ १ ॥ तथाहि-म कर्मणामिति \ नदि कश्चिदिति । ज्ञानं कर्मणा रहित न भवति । कम च कोश्रलोपेतं कानरदहितं भ 
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१ भ्रीमन्छांकरभाष्यम् । 

अगवान-न कर्मणामनारम्भादिति । अथवा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरोधादेकेनं पुरुषेण युगपव्- 
ब॒ष्ठावमदाक्यत्वे सतीतरेतरानपेक्षयोरेव पुरषार्थहेतुत्वे भासे कर्मनिष्ठाया काननिष्ठाप्रासिदेतुत्वेन 
पुरुषार्थेतुत्वे न खातच्येण, ज्ञाननिष्ठा त कर्म॑निष्ठोपायरुभ्धात्मिका सती खातच्येण पुरषाथेदेतु- 
रन्यानपेक्षेव्येतमथ द्यिष्यन्नाह भगवान् । न कर्मणामनारम्भादभ्रारम्भात् कर्मणां क्रियाणां यज्ञा- 
दीनामिह जन्मनि जन्मान्तरे वानुष्ठितानासुपात्तदुरितक्षयदेतुत्वेन स्वयुदधिकारणानां तत्कारणत्वेन 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

दुभयोरपि क्षानकर्मणोः स्वातच्येण पुरषा्थहेतुत्वमन्यथा कमवज्ज्ञानमपि न स्वातन्रयेण पुरुषाथं साधयेदिल्याशङ्खय 
संबन्धान्तरमाह--अथनत्रेति । तर्हिं क्ननिष्टापि क्म निष्टावननिष्ठास्वाविरोषान्न स्वातच्रयेण पुरूपाथहेतुरिति ससुच्वय- 
सिद्धिरिलयाशङ्कयाद-- ज्ञाननिष्ठा त्विति । नहि रलुतस्वक्ञानसुर्पन्नं फरुसिद्धौ सहकारिसापिश्चमारक्ष्यते । तथेदमपि 
चोत्पन्नं मोक्षाय नान्यद्पेश्चते तदाह--अन्येति । "यसय चैतत्कमै दति श्चुताधिव कर्मशब्दस्य तक्रियमाणवस्तु- 
निषयत्वमाराज्य व्याच््टे-क्रियाणामिति । ताश्च निलन मित्तिकत्वेन विमजते--यक्षादीनामिति । भस्िकेव 
जन्मन्यनुष्टितानां कर्मणां बुदधिश्यु्धिद्वारा ज्ञानकारणत्वे ब्रह्मचारिणां कतो ज्ानोत्पत्तिजन्मान्तरक्ृतानां कर्मणां वा 
तथास्वे गृहस्थादीनामेहिकानि कमौणि न ज्ञानहेतवः स्युरिल्यारङ्कयानियमं दरयति--ददहेति । नेमानि स्वश्यद्धि- 

कारणान्युपात्तदुरितम्रतिबन्धादिल्याश्ष्याह--उपान्तेति । तर्हिं तावतैव इईता्थीनां कतो श्षाननिष्ठाहेवुस्वं तश्नाह-- 
३ नीटकण्डव्याख्या ( चतुरी ) । 

(विविदिषन्ति यज्ञेन इति श्रुत्या यज्ञादीनां विचाङ्गत्वेन विधानात् । ननु सन््रत्ययप्राधान्यात्कर्मणां विविदिषा- 
ङगत्वमतन गम्यते । तेन विविदिषायां यज्ञादिना सिद्धायाम् "एतमेव प्रत्ाजिनो खोकमिच्छन्तः प्रचरजन्तिः इति श्रुतेः 
मरनन्यारूपमेष नेष्कर्म्यमिह ज्ञाननिष्ठासाघनं ग्राह्यम् । न ज्ञानं नैष्कम्धसिद्धिं परमामित्यादाविवात्र तद्भाहकख परम- 
त्वविशेषणखाभावात् । ननु कर्मयोगजनितवित्तशुद्धभावे केबरत्संन्यासास्सिद्धिं समधिगच्छतीति योजनायां विप्र- 
कृषयोर्ानकर्मणोः ससुच्रयासंभवसखामीटख सिद्धेः किमिति नैष्करम्यशब्देन निष्ठा गृह्यत इति चेत्सत्यम् । गुणैः कर्म 
कायैत इति वाक्यरोषान्नेरुण्यदेतुकं सुख्यं ज्ञानमेषेह नेष्कम्धपदार्थो नतु प्रनज्या । विविदिषन्ति यक्ञनेत्यवापि 
जिगमिषत्यश्वेन जिघांसत्यसिनेत्यादाविव तृतीयान्तख धात्वर्भनेवान्वयादधादीनां गमनादाविव यन्ञादीनां वेदन एवा- 
न्वयो जेयः । एतमेवेति श्रुतिस्तु विविदिषासंन्यासाभिप्रायेण प्रवृत्ता । “एवं वेतमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः; पुत्रैष- 
णायाश्च वित्तेषणायाश्च ठोकेषणायाश्च व्छुत्थायाथ भिश्चाचयै चरन्तिः इति कानपरिपाकार्थय जीवन्युक्तियुखार्थख 
वा याज्ञवल्क्यादिभिरयुष्टितख विद्वत्संन्यासखापि शास्रे दद्च॑नात् । असंन्यासिनो ज्ञानमेव नोत्द्यत इति प्राचामा- 
अहो विक्षेपककर्मत्यागरूपसंन्यासविषयो नतु काषायपरिधानमा्रविषयः । गा्मीव्याधवासिष्टादीनामतथाविधानामपि 
जानोतपत्यवगमादित्यास्तां तावच् । कर्मभिरयोधितवित्तखय मन्दबुद्धेः रागदेषादिमस्तखात्मानात्मविवेकद्वाय वित्त 
रोषद्वारा वा नेष्कर्म्यपरापिर्नालीति पूर्वाधीर्थः । नु (अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा नेष्कम्यमाचरेत्? इति केवलाक्कर्म- 
संन्यासाद्पि नेष्कम्यरिद्धिः सर्यते तत्कथसुन्यते न कर्मणामनारम्माननैष्कम्मस्तीति तनाह-- नचेति । कर्मज- 

% मधुसूदनीष्याख्या । 

विनियुक्तानामनारम्भादनचु्टानाचित्त्यच्यभावेन ज्ञानायोग्यो बदिुखः पुरषो नैष्कर्म्य सर्वेक्॑सन्यलं ज्ञानयोरोन 
निष्ठामिति यावत्, नाश्वुते न प्राप्रोति । नज “एतमेव अनराजिनो लोकमिच्छन्तः अ्वजन्तिः इति श्तेः सर्वकम्- 
संन्यासदेव ज्ञाननिषटोपपत्तेः इतं कमेभिरिलत आदह--नच संन्यसनादेव चित्तयुर्धविना तात्सिद्धिं ज्ञाननिषए्लक्षणां 

४५ भाष्योत्कपदीपिका ! 

निष्टोपायरुन्धखरूपायास्तु खातष्येणेव पुरषाथहेुलं च स्फुटं वक्तुमारभते-नेत्यादिना । कर्मणां “तमेतं वेदानुवचनेन 
बराह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इति श्रु ्ञानसुत्पयते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथादर्श॑तक्प्रख्ये परय. 
सयात्मानमात्मनि' इति स्त्या वापेक्षा च यज्ञादिशचुतेरिति न्यायेन च चिन्तदयद्धिद्वार ज्ञानोपायतेन विरितानामकरणात् मेष्करम्यं 
करमदल्यलं ज्ञानयोगेन निष्ठां पुरुषो नाश्वुते न आप्रोतिकिंत॒ तेषामारम्भात्मप्रोतीलय्थः । नलु अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा येप्क- 
म्येमाचरेत' इदयादौ कर्तव्यकर्मसेन्यासादपि नेष्कर्म्यप्रा्ि. शरुयतेऽतसदथिनः किं कमारम्मेणेति चेत्तत्राद--नेति ! नच संन्य- 

ई भीधरीव्याख्या ! 
प्तन्तः परतरजन्ति' इति संन्यासस्य मोक्ष्गववश्चतेः संन्यासादेव मोक्षो भविष्यतीति,नि कर्मभिरितयार्ोक्तम्- नचेति । नच चिन्तयुडि 

७ अभिनवशुपाचायन्याख्या । 
भवतति इसेकमेव वस्तु क्ञानकर्मणी । तथावोकर~^न क्रियारदितं त्रानं न स्ानरहिता क्रिया । खानक्षियागिनिष्यन्न आश्वा पट्पाशडा ४ 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योककर्पदीपिका-श्ीधरी-अभिनवगुसतव्याख्यायुता । १४५ 

नहि कञ्चित्क्षणमपि जातु तिछलयक्मक्रत् । 
कायते वशर; कम स्वैः परक्रतिजै्यंगेः ॥ ५॥ 

१ श्रीमण्छांकरभाप्यम् । 

च ज्ञानोत्पसिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतूनां श्लानसुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथादशतङघद्ये 
पष््यत्यात्मानमातमनिः इत्यादिस्ररणादनारम्मादनजु्ठानानेष्कम्य निष्कर्ममावं कर्मदयुन्यतां ज्ञान- 
योगेन निष्ठां निष्कियास्मस्वरूपेणैवावस्ानमिति यावत् । पुरुषो नाञ्चतते न प्रामोतील्य्थः । क्मणा- 
मनारम्भाक्नेष्कम्यं नाश्चुत इति वचनात्तद्धिप्ययात् तेषामारम्भानेष्कम्यमश्चुत इति गम्यते । कसा- 
स्पुनः कारणात्कर्मणामनारम्भाक्नेष्कस्य नाश्ुत इति । उच्यते, कमौरम्भस्येव ैष्करस्योपायत्वात् । 
मह्युपायमन्तरेणोपेयप्रािरस्ति 1 कर्मयोगोपायत्वं च नैष्कम्यलश्चषणस्य ज्ञानयोगस्य श्रुताबिह च 
प्रतिपादनात् । श्चुतौ तावत्थररृतस्यात्मरोकस्य वेद्यस्य वेदनो पायत्वेन “तसतं वेदाजुवचनेन बाक्षणा 
विविदिषन्ति यकेन" इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वे प्रतिपादितम् । इहापि च "संन्यासस्तु 
महाबाहो दुःखमाश्मयोगतः । योगिनः कर्मं कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मद्चद्ये, "्यक्नो दानं तपश्चेव 
पावनानि मनीषिणाम् इत्यादि प्रतिपादयिष्यति । नलु च (अभयं सर्वभूतेभ्यो दसा नेष्कस्यमाच- 
रेत्? इत्यादौ कतेव्यकर्मसंन्यासादपि नेष्कर्म्यपरासि दश्च॑यति । लोके च कर्म॑णामनारम्भान्नेष्कम्यमिति 
प्रसिद्धतरं अतश्च नेष्कम्यौर्थिनः कि कमारम्सेणेति भाप्तमत आह-न संन्यसनादेवेति । नापि 
संन्यसनादेव केवङत्कर्मपरित्यागमाज्रादेव क्षानरहिताचत्सिद्धि नेष्कम्यलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठा 
न समधिगच्छति न प्रामोति ॥ ४॥ कसात् पुनः कारणात्कमं संन्यासमात्रादेव ज्ञानरहितार्तिद्धि 

२ आनन्दगिरिष्याख्या 1 

सत्कारणत्वेनेति 1 कर्मणां तिन्तद्चुदधिद्वाय ज्ञानहेतुस्पे मानमाह--ज्लान यिति 1 अनारम्भरब्दस्योपक्रमविपरीत. 
निषयस्वं व्यावतेयति--भननुषठानादिति । निष्क्मणः संन्यासिनः कमैजञनं नेष्कम्यमिति व्यचष्ट निष्कर्मेति । 
कसमीभावावस्थां व्यवच्छिनत्ति-श्ानयोगेनेति । तखाः साधनपश्नपातिस्वं व्याव्वयति- निष्क्रियेति । कमीनुष्ठ- 
भोपायरूर्धा क्ताननिष्ठा स्वतन्ना पुमथहेतुरिति प्रकृतार्थ सम्थनाथ व्यतिरेकवचनस्यान्वये पर्यवसानं मत्वा व्यन्वटे-- 
कर्मणासिति । तद्धिपय॑ममेव व्याचशे--तेषामिति । उक्तऽर्थं हेत एच्छति--कस्मादिति । जित्तासितं हेतुमाह-- 
उच्यत दति । उपायस्वेऽपि कदुभवये इतो नेष्करम्यासिद्धिरित्यारङ्ह- नहीति । हनयोगं परति कर्मयोगस्यो- 
पायस्वे ्वतिरुदनी प्रमाणयति--कर्मेयोगेति । ् ोतञुपायोपेयत्वप्रततिपादनं भरकटथति -श्चुताविति । यत्त॒ गीला- 
शद्धे क्मैयोगस् छ्ानयोगं भ्रदयुपायस्वोपपादनं तदिदानीयुदाहरति--इ्टापि षेति । न कर्मणामिल्यादिना पूर्वा 
प्याख्यायोत्तरार्धं व्याख्यातुमाश्कयति--नन्वि ति । जादिशग्डेन शान्तो दान्त उपरतस्ितिष्ठुः", ‹संन्यासयोगाद्यतयः 
छयद्धसस्वाः' इत्यादि गद्यते । तत्रेव रोकप्रसिद्धिमनुद्र्यति-- लोकः चेति । प्रसिद्धतरं भयतो यतो निवसते 
ततस्ततो विसुन्यते । निवनैनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमण्वपि" दल्यादिददोनादिति दोपः । रौक्रिकवेदिकम्रसिद्धि्यां 
सिद्धमर्थमाह-- अतश्च ति । तथ्रोत्तरसवेनोत्तरार्धमवताय व्याक्रोति--अत आहेत्यादिना । पएवकारा्थमाह-- 
केवलादिति । वदेव सप्टयत्ति--कमेति । उक्तमेव नणमुङृष्य क्रियापदेन संगतिं दरयत्ति-न प्राघ्नोतीति 
॥ ४ ॥ उक्तञर्थे बुशुत्सितं हेतु वक्तमुत्तरशोकसुत्थापयति---कस्सादिति । कस्मान्न कमैसंन्यासादेव सिद्धिमधिगच्छ- 

३ नौरुकण्ठभ्याख्या ( चतुधरी > । 

चित्त्द्यभवे कृतादपि संन्यासान्न मोक्षतिद्धिः । उदाद्यतस्म्ृतिस्तु चित्तगुद्धपूर्वकसंन्यासाभिग्राया । नहि रागादिमस्तः 
सर्वभूतेभ्यः सवात्मनाऽभयं दातुमीषटे अतो युक्तायुक्त नच संन्यमनादेवेति ॥ ४ ॥ एतदेव प्रपश्यति --नदीति । 

2 मधुसूद्रनील्याख्या । 

सम्यक्फरपयैवमायित्वेन नाधिगच्छति नव प्राप्रोतीदयर्थः । कर्मजन्यं वित्तययुद्धिमन्तरेण संन्यास एवं न संभवति यथा- 
कथंचिदीत्सुक्यमत्रेण तोऽपि न फलप्ैवसायीति मावः ॥ ४ ॥ ततः कर्मजन्यञ्यव्यमावे बदिरखः--हि यस्मारण- 

५ भाप्योत्क्पदी पिका । 

सनात्करमत्यागमात्रात् ज्ञानङल्यात्मिदधि नैग्कम्यलक्षणं प्रापरोतीयर्थः ॥ ४ ॥ नत्र हेलाकाष्वायामाद-- नहीति । हि यसातशि. 
६ श्रीधरीव्याख्या । 

तिना छतास्घंन्यसनादेव कामश्ुस्यात्मिडि मोक्ष समधिगच्छति प्रभोति ॥ ४॥ कर्मणा च संन्याससेष्वनापक्तिमात्र न तु लरूपेणा- 
७ अमिनवयगुराचार्यव्याखूया ! 

इसि ॥४६५ धावानव्ि कमापरिदार्यम् । यततः परवङ्षएव फायवादमनसा परिस्पन्दस्मकस्वाद्बद्यं फिवित्सरोति ॥ ५॥ र्मे 
भन०् गार १९ । 



१४६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्गगवद्रीता । [अध्यायः ३ 

कर्मद्द्रियाणि सथम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । 
हन्दरियाथीस्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 

९ भीमच्छांकर माष्यम् । । 

तैष्कस्यरुश्चणां पुरषो नाधिगच्छतीति हेस्वाकाङ्कायामाह--नदीति । न दि यस्मात् क्षणमपि कालं 
जात् कदाचित् कथित्तिष्ठसयकर्मङृत् सन् । कस्मात् कायते हि यस्ादवश एव कर्मं सवैः, प्राणी 
प्रकृदिजञैः प्रकृतितो जातैः सस्वरजस्तमोभिथैणेः । यज्ञ इति वाकयश्चेषः । यतो वक्ष्यति शुणेयां न 

विचाल्यते" इति । सांख्यानां परथक्करणादज्ञानासेव हि कर्मयोगो न ज्ञानिनाम् । ज्ञानिनां तु गुणस्चा- 
ल्यमानानां खतश्चखनाभावात्कर्मयोगो नोपपद्यते । तथाच व्याख्यातं वेदाविनाशिनमिव्यत्र ॥ ५॥ 
यस्त्धनातमन्ञश्चो दितं कसं नारभत इति तदसदेषेव्याद--कर्मन्द्रियाणीति । कमद्द्रियाणि हस्तादीनि 

0, 8, 2, , 1, त, 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

तीति पूर्वेण संबन्धः । कदाचिर्षणमान्नमपि न कथिदकर्मङृत्तिष्ठतीलयन्न देतस्वेनोत्तरार्ध ॒व्याचशे-कस्मादिति । 
सर्वशब्दालज्ञानवानपि गुणरवश्चः सन् कम कायैते ततश्च ज्ञानवतः संन्यासवचनमनवकाश्चं स्यादिलयाशङ्याह- अज्ञ 

शतीति । वमेव वाक्यशेषं वाक्यश्ोपावष्टम्मेन स्य्टयति-यत इति । आरमक्ञानवतो गुणरविचास्यतया गुणातीलस्व- 

चचनादज्ञस्येव सस्वादिगुणैरिच्छाभेदेन कार्यकरणसंघातं भरवतैयितुमश्षक्तस्याजितकार्यकरण संघातस्य क्रियासु प्रचन- 
मानत्वमिलय्थैः । ज्ञनयोगेनेलयादिनोक्तन्यायाचच वाक्यदोषोपपत्तिरिलयाह--सांख्यानामिति । ज्ञ निनां गुणप्रयुक्त- 
वरुनाभावेऽपि स्वाभाविकचलनबरात्कर्मयोगो भविष्यतील्याशङ्खयाह-- ज्ञानिनां चिति । भ्रयगारमनि स्वारसिकचलर- 
नासंभवे प्रागुक्तं न्यायं सारयति--तथा चेति ॥ ५॥ आत्मक्षवद्नास्मज्तसापि तहिं कमौकुर्बतो न ब्रल्यवायः 
दरीरेन्द्रियसंवातं नियन्तुमसमर्थस्य मूखैस्यापि संन्याससंभवादिलत्याशङ्खयाह-- यस्त्विति । चस्य चोदिताकरणं तच्छब्देन 
पराश्र्यते--तदसदिति । भिथ्याचारस्वादिति भावः । मिध्याचारतामेव वणैयति-कमन्द्रियाणीत्ि ॥ ६॥ 

३ नीटकण्ठभ्याख्या ( षतुरधंरी >) । 

अवशः कर्मजश्ुद्धयमायादजितवित्तः कथिदपि जातु कद्ाचित्समाधिकरेऽपि क्षणमप्यक्मक्रृत् कमाणि दुर्मनोरथादी 
नयङ्र्वन् हि प्रसिद्धं न तिष्ठति । हि यसात्सर्वोऽपि लोक; प्रकृतिजेर्युणे; सच्वरजस्तमोभिः खभावप्रमवेः रागद्धेषादिभिर्व 
करम कायिकं वाचिकं मानसिक वा कार्थतेऽवदयं तत्र प्रवर््यते ॥ ५॥ ननु संन्यासपूर्यकं॒ध्यानेनेव चित्तञ्चुद्धिमपि 
संपादयिष्यामि किं कमभिरित्याशङ्खयाह--कभन्द्रियाणीति । यो विमूढात्मा रागायाक्रान्तचित्तः कर्मश्दियाणि 

£ मधुसूदनीग्याख्या । 

मपि कालं जातु कदाचित्किदग्यजितेन्धियोऽक्मकृत्सन्न तिषएति, अपितु लोक्रिकवैदिककमानुप्रनव्यग्र एव तिरति । 
तस्मादञ्चद्धचित्तय संन्यासो न संभवतीदयर्थ- । कस्मात्पुनरविद्वान्कर्माण्यकुवांणो न तिष्ठति । हि यम्मान्सर्व. प्राणी चित्तद्युदधि- 
रहितोऽवद्ोऽखतनच््रएव सन् प्रकृतिजैः भरकृतितो जातेरमिनव्यक्तेः कायाकारेण संततवरजस्तमोभिः खमावप्रभयैवा रागदेषादि.- 
भिर्मुणेः क्म लोकिकं वेदिकं वा कायते । अतः कर्माण्यकुर्वाणो न किदपि तिष्तीदयर्थ. । यतः खाभाविक्र गुणाश्चाठकाः 
अतः परवद्तया सर्वदा कमांणि कुर्वतोऽशद्धबुद्धेः सर्वकर्मसंन्यासो न संभवतीति न संन्यासनिवन्थना ज्ञाननिश्र सभव- 
तीर्थः ॥ ५ ॥ यथाकथंचिदोत्छुक्यमात्रेण कतसंन्यासस्वछद्धचित्तसत्फलमाद न भवति । यनः--यो विमढा्मा 

५ भाष्योत्कपंदीपिरा । 

दज्ञोऽश्युदधचित्तः क्षणमपि कारं जातु कदाचिदपि कस्यांचिदप्यवस्थायां अकर्मछृत्सन्न तिष्ठति । दि यस्मादखतन्त्र एव सर्वोऽन्ञल्येच्ः 
प्रकृतितो जातैः सलखरजस्तमोभियुणिः कर्मं कार्यते । एतेन कर्मणां च संन्यासस्तेष्वनासक्तिमा्चं नतु शषूपेणारक्यलादिव्याह--~ 
नहीति । कथिदपि ज्ञानी वाऽ्ञो वेति परास्तम् । असख पक्षस्य युक्तिदातेन भगवत्पादैर्भिराङृनलात् गुषैयो न विचास्यतेः 
इति वक्ष्यमाणनिरोधस्यात्रेवाचर्यैरुक्तलाच । अतोऽजञं क्मदयागिनं निन्दति कर्मनियाणीति खपरय्रन्थ विरोधा ॥ ५ ॥ ननु 
दरत्करमँन्दियाणि संयम्याकरमृद्धतिष्यतीद्यारङ्क यस्वनात्मज्ञोऽञ्चद्धान्तःकरणो दठत्कर्भन्दरियाणि सम्य विहितं क्म न करेति 
जीत्युक्यात्संन्यखति स तूभयतोध्र्ट इव्याह---क्रमेति । कर्मेन्द्रियाणि यो विमूढात्मा रागदेपादिभिर्मलिनचित्तः दस्तादीनि 

& भीधरीन्याख्या । 

सक्यत्वादिल्याद---नदीति । जातु कस्यांचिदवस्थायां क्षणमात्रमपि कञ्चिदपि शानी बाऽक्नो वा भकर्मत्वमौण्यदुर्वाणो न निषठति । रत्र 
देवः, भरङृतिजेः सव मावमप्रभवे रागद्ेषादिय॒णैः सर्वोऽपि जनः क॑ कार्ते कणि वर्ते अवदोऽलतन्नः सन् ॥५।। अततौऽप्तं कर्मतया गिन 
निन्दति--कर्मन्द्रियाणीति । वाक्पाण्यादीनि कमन्दरियाण्यपि सयम्य निगद्य यो मनसा भगवप्यानच्छलेनेन्ध्ियाशीम् विषयान् 

७ अभिनवशु्ाश्वायेव्याख्याः । 

न्विाणीति । कर्ेन्रयशेन्न करोति अवदय मनसा च तहि करोति मरय मृदयचारः मानसानां करमणामलम्भमपरिदार्यस्वान ॥ ६ ॥ 



# + 

` नीरुकण्ठी-मघुसूदनी -माष्योत्क्षदी पिका-धरीधरी-अमिनवगुपंव्याख्यायुता । १४७ 

यरित्वन्द्रियाणि मनसखा नियस्यारभतेऽजैन । 
कर्मर्व्रिये विरिष्यते 

्व्रयैः कमेयोगमसक्त ; सं विरि ॥ ७ ॥ 
नियतं कुर् कमे त्वं कमे ज्यायो कमणः । 
रारीरयाच्ापि चते न प्रसिद्येदकमंणः॥ ८ ॥ 

१ भ्रीमण्छांकरभाष्यम् । 

संयम्य संहृत्य य आस्ते तिष्ठति मनसा सरंिन्तयन्निन्द्रियाथोभ्विषयान् विमूढात्मा विभूटढान्तःक- 
रणो मिथ्याचारो सषाचारः पापाचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ यस्त्विति । यस्तु पुनः कर्मण्यधिरूतोऽशो 
बुद्धीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजैन कर्मन्दियेवौक्पाण्यादिभिः । किमारभत इत्याह । कर्मयो- 
गमसक्तः सन् स विशिष्यत इतरस्मान्मिथ्याचारात् ॥ ७ ॥ यत एवमतः- नियतमिति । नियतं 

२ आनन्दगिरिव्याख्या ! 

अनास्मश्ष॑सख चोदितमङ्र्बतो जाग्रतो विषयान्तरदक्षं नधोव्यान्मिभ्याचारत्वेन प्रल्यवायित्वभुकवा विहितमनुतिष्ठत. 
स्तेव फराभिराषविकलस्य सदाचारष्वेन वैरिश्यमाचशे--यसित्वन्द्रियाणी ति । विहितमयुतिष्ठतो मृखौत् कर्मं 
सखजतो वैरिषटयमक्षरयोजनया स्य्टयति- यस्तु पुनरिति ॥ ७ ॥ कमौचुष्टायिनो वैरिष्यञुपदिष्टमनू्य तदुष्ठान- 

& नीलकण्ठडयाख्या ( चतुर्धरी ) । 

वागादीनि क्॑यम्य निगृह्य आसे एकान्ते ध्यानापदेशेनोपविद्ति स मिथ्याचारः । तख तदासनमियमनादिकमाचरणं 
मिथ्या अरीकमेव निष्फठत्वात् ¡ तत्र हेतुः इन्दरियाथीन्मनसा सरन्निति ! यतः इन्द्रियाथान्दाब्दादीभ्श्ोत्रादिभिय- 
ह्ाति मनसा च सरति अतो मिथ्याचारः स विषयांश्चिन्तयन्योगनिष्ठामात्मनो लोकेऽभिन्यनक्त्यतः कपरीत्यर्थः | 
तसात्कर्मव्यतिरिक्तधित्त्यचयुपायो नास्तीति मावः ॥ ६ ॥ यस्तु पूर्वसान्मिथ्याचाराद्धिरक्षणः पुरुषधीरेयः 
इन्द्रियाणि मनसा सह नियम्य रागद्वेषविथुक्तानि कृत्या कर्मन्दियैः कर्मयोगमारमते हे अजुन, सः कर्मफले 
सगीदपिहिके बा शब्दादौ असक्तोऽनासन्तोऽतो विरिष्यते । पूर्वसादधिको भवतीयर्थः ॥ ७ ॥ नियत- 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 

रागद्वेषादिदृषितान्तःकरण ओत्सुक्यमन्रेण कर्मेन्दियाणि वाक्पाण्यादीनि संयम्य निगह्य, बहिरिन्िभैः कमाप्यकुरमैननिति 
यावत्. । मनसा रागादरिरितेनेच्ियाथांञ्ाण्दादीन् नलरात्मतत्तवं स्मरन्नासि कृतसंन्यासोऽहमिवयभिमानेन कर्मद्मन्यस्तिष्टति 
स॒मिभ्याचारः सत्तवद्युज्यभावेन फलयोग्यल्ात्पापाचार उच्यते 'लंपदार्थविवेकाय संन्यासतः सर्वकर्मणाम् । श्रुयेद 
विहितो यस्मात्तच्यागी पतितो भवेत् ॥` इल्यादिधर्मराल्नेण । अत उपपन्नं नच संन्यसनदेवाश्युद्धान्तःकरणः सिद्धि 
समधिगच्छतीति ॥ ६ ॥ ओत्युक्यमत्रेण सर्वकमाण्यसंन्यस चित्तद्ुद्धये निष्कामकमाण्येव यथाशालं कयात् । यस्मात्-- 
तुशब्दोऽछ्चदधान्तःकरणसंन्यासिव्यतिरेका्थः । इन्दियाणि ज्ञनेन्दियाणि शोच्रादीनि भनसा सह नियम्य पापहैतुशब्दादि- 
विषयासक्तेनिवद, मनसा विवेकयुक्तेन नियम्येति वा, करमेन्दिैवौक्पाण्यादिभिः कर्मयोगं शुद्धिहेतुतया विहितं कमा- 
रभते करोद्यसक्तः फलाभिलाषशून्यः सन् यो विवैकी स इतरस्मान्मिथ्याचाराद्दिशिष्यते 1 परिभ्रमसम्येऽपि फलातिदाय- 
भाक्लेन श्रेष्ठो भवति । हे छैन, आश्व्थमिदं पदय यदेकः कर्मेन्द्रियाणि निगरहञ्ज्ञनेन्दियाणि व्यापारयन्पुरुषारथदयन्य, 
अपरस्तु ज्ञनेन्दियाणि निगृह्य कमैन्द्रियाणि व्यापारयन्परमपुरुषार्थभाग्भवेतीति ॥ ७ ।॥ यस्मादेवं तस्मान्मनसां ज्ञाने- 
न्द्रियाणि निगह्य कर्मन्दियैः--लं प्रागनुष्टितश्चद्धिहेतुकमां नियतं विष्युदेशे फठसंबन्धश्चन्यतया नियतनिनित्तेन 

५ माष्योत्कषदीपिका । 

संह्य इन्द्ियाथौन्डान्दादीन्ममसा स्मरज्नासे स मिथ्याचारोऽसदाचारः पापाचार उच्यते ॥ ६ ॥ य इति । यस्लक्ञः कर्मण्यधि- 
कृतः ज्ञनेन्दियाणि वितेकवैराग्ययुक्तेन मनसा नियम्य । मनसा सहेदयर्थस्लरुचिग्रसः 1 अरुचिबीजं ठं पूरवच्छोकोक्तसय मनसः 
करणलख लागः सहचब्दाध्याहारश्च ! फलभिसंधिरदितः कर्मेन्द्रियैः क्मयोगमारभति स पू्वसनच्छष्ठौ भवति ज्ञाननिष्ठोपाये 
स्थितो यतः । अर्जुनेति संबोधयन् एवमेव लमपि कुवन् अन्वर्थसंज्ञो भविष्यसीति ध्वनयति ॥ ७॥ यतणएवमतो नियतं खवणौ- 

६ श्रीघरीव्याख्या । 

स्मरन्नास्ते अविशयुद्धतया भनसा आत्मनि सेयौमावात् स मिथ्याचारः कपटाचारो दाम्भिक उच्यत इयथः ॥ ६ ॥ एतद्िपरीतः कर्॑- 
कतौ शरेष्ठ इत्याह--यस्तििति । यस्तु नेन्द्रियाणि मनसा नियम्य ईश्वप्प्रवणानि क्त्वा करमन्दरियेः कमैरूपं उपायमारभतेऽनुतिष्ठति 
असक्तः फराभिलाषरदितः सन् स विक्िष्यते बिरिष्टो भनति । चिन्तदयुध्या शानवान्भवतीत्यथंः ॥ ७ ॥ यदेवं तसात्--नियत- 

७ अभिनचगुप्ताचार्यव्यारूवा । 
यस्त्विति । कर्म॑सु क्रियमाणेषु म क्लानहानिः भनसो व्यापारे यत्रपुरुषवत्क्मेणः क्रियमाणत्वात् ॥ ७॥ भक्तौ नियतं कुर्विति । रियत 



१४९  आनन्दगिरिग्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्धगवद्रीत । [ अध्यायः ३ 

यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यच्न लोकोऽयं कमबन्धनः । 
तदर्थं कमं कौन्तेय सक्तसङ्ः समाचर ॥ ९॥ 

१ श्रीमच्छाकर माष्यम् । 

नियं यो यस्मिन्कर्मण्यधिकतः फडाय चाश्रुतं तन्नियतं कर्म॑ तत् र स्वं हेऽज्ञुन, यतः कर्म 
ल्यायोऽधिकतरं फचतो हि यस्मात्तदकर्मणोऽकरणाद्नारस्भात् । कथे शरीर्यात्रा शरीरस्थितिरपि 
च ते तव न भ्रसिच्येत् परसिद्धि न गच्छेद् कर्मणोऽकरणात् । अतो दष्टः कमोकर्मणोरविंशोषो _ रोके 
॥ ८॥ यच्च मन्यसे बन्धार्थत्वात्कसं न कतव्यमिति तदप्यसत्, कथं--यज्ञाथादिति। "यज्ञो वे विष्णुः" 
इति श्युतेयैक्ञ दैश्वरस्तद्थं यक्रियते तद्यज्ञाथ कर्म, तस्मात्कर्मणोऽन्यन्नान्येन कर्मणा खोकोऽयमधि- 

# 0 0 वि + 0) वि, । सि क 00 

२ आनन्दगिरिव्यार्या । 

भधिङ्ृतेन करव्यमिति निगमयति- यत श्वि । उक्तमेव हेतुं भगवदनुमतिकथनेन स्फटयति--कर्मति । इतश्च 
त्वया कवैव्यं कर्मेलयाह--दारीरेति । तन्नियतं तस्थाधिक्रतस्येति संबन्धः । स्वगौदिषरे ददीपूणमासाद्ावधिद्तस्य 
तस तदपि मिदं स्यादित्याशङ्ख बिशिनष्ि-फरयेति । निदं कर्मेति नियमेन कतैव्यमियत्न हेतुमाह-यत 
इति । हिश्षब्दोपात्तसुक्तमेव देपुमनुवदति-यस्मादिवि । करणस्याकरणाल्यायस्तवं प्रश्चपूर्वकं प्रकरटयति--क्रथ- 
मित्यादिना । सस्येव कमणि देहादिवेष्टादवारा शरीरं स्थातुं पारयति तदभावे जीवनमेव दुरुभं भवेदिति फरित- 
माह-अत इति ॥ ८ ॥ “कर्मणा बभग्रते जन्तुः इति स्तेर्बन्धार्थं कमे तन्न श्रेयोर्थिना करतैव्यमित्याशङ्कमनूद्य 
दूषयत्ति-यश्चेत्यादिना । कमौषिकृतस्य तदकरणमयुक्तमिति प्रतिह्तातं प्रश्षपूवेकं षिब्रणोति--कथसित्यादिना 1 
फलाभिसन्धिमन्तरेण यज्ञार्थं कम ऊु्वाणसख बन्धाभावात्तादुर्थ्येन कम कतेव्यमिलयाह--तदर्थमिति । यना 
कमल्ययुक्तं नहि कमाथैमेव कर्मैयाशङ्ख॒व्याच्े--यज्ञो वे विष्णुरिति । कथं तर्हिं कर्मणा बध्यते जन्तुरिति 

९ नीरकण्डव्याख्या ( षतुधरी )। 

भिति । यसादेवं तखा नियतं संभ्योपासनादिकर्मैव कर् । यद्वा नियतं नियमेन त्व कर्म नित्यकाम्यसाधारणं 
यत्यापनिवर्तकखभावं तत्तदेव छुर् । हि यसादकर्मेणः सकरकर्मन्द्रियनिभ्रहेण तदकरणाचित्तजययन्यात्कर्भैव 
ज्यायः परशसतरम् । अपिच ते तव क्षत्रियश्च अकर्मणः सत्यामपि चित्तशुद्धौ सर्वकर्त्यागिनः दरीस्यात्रा देह- 
व्यबहासे न प्रसिध्येत् । भक््यचयीयामनधिकारात् श्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ 
भिश्षाचये चरन्तः इति संन्यासविधायके वाक्ये “राजा राजसूयेन खाराल्यकामो यजेत इत्यत्र राजपदवद्राह्मण- 
पद विवक्षितखार्थत्वात् चत्वार आश्नमा ज्राह्मणख त्रयो राजन्यय दौ वैर्यखः इति स्प्रतेश्च । अन्यवाण्युत्ती 
धारित्राज्य प्रकृत्य शसुखजानामयं धर्मो वैष्णवं लिङ्गधारणम् । बाहुजातोरुजातानां नायं धर्मो विधीयते ॥ इति 
॥ ८ ॥ नजु कर्मणा बध्यते जन्तुः? इति कर्मणां बन्धकव्वस्मृतेः कथं सुसुश्चं मा तत्र॒ नियोजयसीत्यासङ्कयाद-- 
यक्ञाथोदिति । यरः परमेश्वराराधने यज देवपूजायाम्” इति धात्वर्थुगमात् । तदथं यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुते. 

% मधुसूद्नीव्याख्या । 

कर्म श्रोतं समातं च निमिति सिद्धं कुर । कुर्विति मध्यमपुरुषप्रयोगेणेव लमिति खन्े लमिति पदमर्थान्तरे संक. 
मितम् । कसाद्चद्धान्त.करणेन कमव कर्तव्यम्, दि यस्मात्. अक्मेणोऽकरणात्कमेव ज्याय. प्रशाखयतरम् । न केवरं 
कमाभावे तवान्त-करणञछ्द्धिरेव न सिध्येत्, कितु अकर्मेणो युद्धादिकरमरहितसख ते तव शरीरया्ना शारीरभ्थितिरपि न 
प्रकर्षेण क्षान्रहत्तिकृतलर्कणेन सिध्येत् । तथाच अयुक्तम् । अपिचेदन्तःकरणञुद्धिसमुचयाथ. ॥ ८ ॥ "कर्मणा बध्यते 
जन्तुः" इति स्मृतेः सने कम बन्धात्मकलान्सुसुष्चुणा न कर्वन्यमिति मला तखोत्तरमाह-- य॒ज्ञः परमेश्वरः ध्यज्ञो व॑ बिष्णुः 

५ भाष्योत्कर्दीपिका । 
श्रमोचितं नियं कम लं फकरभिसंधिरहितः ऊर । हि यस्ादकरणात् चित्तयोधकं कसं घ्रष् न केवरमकरणाध्वित्तद्युख्यभाव 
एव किल शरीरयात्रापि शरीरस्थितिरपि च ते प्रकर्षेण खधर्मश्त्या न सिध्येदकर्मणः ॥ ८॥ ननु कर्मणा वध्यते जन्तुर्विधया च॑ 
विुच्यते" इति स्रा यच्च मन्यते बन्धार्थलत्कमे न कर्तव्यमिति तदप्यसदिव्याद--य्ञिति । यजा्थादीश्वराथीत्. । शयश्च 

६ श्रीधरीष्याख्या । 

मिति । नियतं नित्यं संभ्योपासनादिकमै र । दि यसादक्मणः कमौकरणास्तकाशात्कयै ज्यायोऽधिकतरम् । अन्यथा यर्मणः 
सर्वकर्मशयल्यसय तव दारीरनिवीदोऽपि न भवेत् ॥ < ॥ साख्यास्तु सर्वमपि कमै बन्धकावान्न वा्यमिलादुलन्निरडुर्वन्नाद--यज्ञाथौ. 

७ अभिनवगुप्ताचार्यब्याख्या 1 
शीय कमं कर । दारीरयात्रामात्रस्यापि कर्माधीनत्वात् ॥ < ॥ यसः यक्ञाधथादिति । य॑श्ा्योद्वह्यकरणीयाद्न्यामि कर्माणि मन्धक्ानि। 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योक्करषदीपिका-श्रीधरी-जभिनवगुप्तम्याख्यायुतता । १४६ 

सहयज्ञाः प्रजाः खषा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽर्त्विष्टकामधुक् ॥ १० ॥ 

१ श्रीमच्छाकरभाभ्यसम्। 

छतः कर्मङृत् कर्मवन्धनः कर्मं वन्धनं यस्य सोऽयं कर्मबन्धनो लोको नतु यज्ञाथादतस्तदथै यक्ञाथ 
कर्म कोन्तेय, मुक्तसङ्गः कर्मफटसङ्गव्जितः सन् समाचर निर्वर्तय ॥ ९ ॥ इतश्चाधिकतेन करसं 
कतंव्यं-सदहेति । सदयज्ञा यज्ञसहिताः भजाख्रयो वणीस्ताः खुदष्रोत्पाद्य पुरा पूर्व सगौदाबुधाचो- 
्वान्प्रजापतिः प्रजानां खषा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं प्रसवो चद्धिरुत्पत्तिस्तां कुदध्वम् । पषं 
यक्षो वो युष्माकमस्तु भवसत्विएटकामधुगिष्टानभिप्रतान्कामान्फखविकशेषान्दोग्धीतीष्टकाम धुक् ॥ १०॥ 

शजम केकी जे (0 क्न सि कोति सका पोच = (के 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

स्श्रतिस्तब्राह--तस्मादि ति । शैश्वरार्षणङ्ु्या कृतस कर्मणो बन्धाथेत्वाभावै फरितमाह-अत इति' ॥ ९॥ नियसख 
कर्मणो नेमित्तिकसदहितस्याधिक्रतेन कर्सव्यत्वे हेस्वन्तरपरत्वेनानन्तरश्छोकमवतारयति-तश्चेति । कथं पुनरनेन 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

विष्णु तद्ाराधनाथ चत्व ततोऽन्यत्र कर्ममि खगार्थे प्रवृत्तोऽयं रोकः कर्मबन्धनः कर्मणा बध्यते नत्वीश्च- 
राराधनार्थेन । अतस्तदर्थं ईश्वराराधनाथं कर्म॑ वर्णीभरमोचितं हे कोन्तेय) सुक्तसङ्गः फएलाभिटाषशत्य; सन् समा- 
चर म्षुर ॥ ९ ॥ एतदेवरार्थवादेन द्रढयति--सदेति । यजञैः सहेति सहयज्ञाः । वोपसर्जनख' इति पक्षे सादै- 
शाभावः । कर्माधिद्रता इति यावत् । प्रजासरवर्णिकाः । अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं प्रसवो वृद्धिस्तं ठमध्वम् । एषं 

८ मधुसुदनीव्याख्या । 

एति श्रुतेः । नदाराधना्थ यन्कर्म प्रियतं यज्ञार्थं तस्मात्कर्मणोऽन्यत्र कर्मणि प्रदृत्तोऽयं लोकः कमाधिकारी कर्मबन्धनः 
कमणा बभ्यतं नलीश्रराराधनार्भेन । अनस्तद्थं यज्ञां कम हे कौन्तेय, लं कर्मण्यधिकृतो युक्तसद्गः सन्समाचर सम्यक् 
प्रद्धद्पुरम्सरमाचर ॥ ९ ॥ प्रजापतिवचनादप्यधिकरेतेन कमे कर्वव्यमियाह-सहयक्षा इत्यादि चतुधिः । सह 
यज्ञेन विहिनकमकलपिन वर्नन्तै दति सहयद्ञाः । कम।धिकृना इति यावत्. । "वोपसजनसखः इति पक्षे सदिशाभावः । प्रजाः 
त्रीन्व्णार् पुरा कल्परापर खष्रीयाच प्रजाना पतिः खषा । किमुवाचेदयाह--अनेन यज्ञेन खाश्रमोचितधर्भण प्रसविष्यध्वं 
परसृयध्वम् । प्रसवो ब्रद्धिः । उत्तयेत्तरामभिन्रद्धि कभध्वमिलयर्थः ! कथमनेन ब्रृद्धिः खादत आद--ए्र यज्ञा्यो धर्मो 
ब्र युष्माङ दकामघुक्र , दष्नभिमतान्कामीन्काम्यानि फलनि दोग्धि प्रापयतीति तथा । अभीष्टभोगग्रदोऽस्लिखर्थः । 
अत्र यद्यपि यन्ञग्रहणमावद्यककर्मोपलक्षणाथ अकरणे प्रययवायस्यभे कथनात् । काम्यकर्मणां च प्रकृते भरस्तावो नास्येव् 
भमा कर्मफलहेतुः" दव्यनेन निराकतलात्., तथापि निलयकर्मणामम्याचुषरधिकफलसद्धावात्. "एष वोऽस्वि्टकामधुक्' इत्युप- 
पद्यते ! तथाचापस्तम्बः स्मरति---^तद्यथान्र फत्मर्भं निमिते छयागन्धावनूत्पयेते एवं धम चयेमाणमथा अनूत्पद्यन्ते 
नौचेदनूत्पद्यन्तं न धर्महानिभवति" इति । फलसद्धविऽपि तदभिसंध्यनभिसंधिभ्यां काम्यनिलययोर्विंरोषः । अनभिसंहितस्यापि 

५ भाव्योत्कर्षदीपिका । 

विष्णुः इति श्रुतेः कमैणोऽन्यत्रान्येन कर्मणां खोक कर्म बन्धन यस्य स. \ ये' खन्यत्र कर्मणि प्रहृत्तोऽगं लोकः क्मेणा वध्यत 

इति भाप्ययिरद्धं वर्णयन्ति तः प्रवृत्तपद्राध्याहदारदोपः कर्मण्यनुश्ासनाभावाहहलग्रहणस्यागतिक्रगतिलात्. स्यु डनुपपत्तिदोपो बहु- 

्ीह्यभावैन पुटिश्नायुपपत्तिदोपश्च परिहरणीयः । तस्मात्कमफलसंगवर्जितःसन् यज्ञार्थं कर्म समाचर । कौन्तयेति संबोधयन् खप- 

क्षपरहण उन्मादयति ॥९॥ इतश्च हेतोरधिक्ृतेन कम॑ केन्य, प्रजापति ब्रह्मा सगदो यज्ञसहिताः त्रैवर्भिकाः प्रजाः खष्टीवाच \ अनेन 

यज्ञेन कर्मणा प्रसविष्यध्वं श्रा रभध्वं उत्पत्तिं कुरुध्वम् । ब्रद्यादिहेवुलमस्यास्तीाह । एष यज्ञो वो युष्माकमभिग्रितभोगभ्रदो 
६ श्रीधरीष्याख्या । 

दिति । यक्षोऽत्र विष्णुः । ध्यननो ध बिणुः° इति श्तेः । तद्ाराधनाथात्कमैणोऽन्यत्र तदेक विनाऽयं लोकः कमैवन्धनः कमैमि्ैध्यते 

न स्वीश्वरासधनायेन कर्मणा । अनसद्थं विष्णुप्राल्य्ं सुक्तसशो निष्कामः सन्वमै सम्यगाचर ॥ ९ ॥ प्रजापतिवचनादमि कर्मकर्व 

ए श्त्याई--स््यक्षा दति चचभः 1 यष्ेन सह वतैन्त इति सदयशाः यक्ञाधिक्ता ब्राह्मणायाः प्रजाः पुरा सगदो सद अहे 

दमुवाच ! अनेन यकेन असविष्यध्व प्रसूयष्वम् । प्रसवो वृद्धिः । उन््रोत्तरामभिदृद्धि कभध्वमिलथैः । तत्र हेतुः । एष यशो वो 

युष्माकमिष्टकामधुगिष्टान्वामान्दोग्वीति तथा । अमीषटमोगम्रदोऽस्तिल्यथः । अश्र च यदग्रहणमावदयककर्मोपरक्षणाथेम् । काम्यकमैर 

७ अभिनवगुस्ाचार्यव्याख्या । 
अषद्यकर्न्यञुरफठसङ्कवया क्ियमाण न फकद्म् ॥ ९ ॥ सष्ेति ! अरजापतिः परमारमा प्रजा सदैव कर्मभिः ससज । तेन 

[,। | । भक @ क [ कै [1 1 क्ष क 1 

अनाना कर्मभ्य एवं असवः सानः 1 एसान्धव चेष्टं संसारं मोक्षं वा दास्यन्ति । सङ्खात्तसार युरसङ्कत्वान्मोश्वम् । यत्र येषां मोकश्राघान्यं 
(11 0 ्करककायतरततकााकातवातताकचताणतय ०००२।००।०1 िि 1 िि 

१ सीककरष्ठः मधुसूदनः शरीधरश्च, , ~ . 



१५७ आनन्दगिरिव्यास्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता। [अध्यायः ३ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः ओेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
इ्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ माविताः | 

© ष ४५९ 

तैदत्तानप्रदायैभ्यो यो सङ्क स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
१ श्रीमच्छांकर माष्यम् । 

कथं- देवानिति । देवानिन्द्रादीन् भावयत वधेयतानेन यज्ञेन, ते देवा भावयन्त्वाप्याययन्तु 
इष्टयादिना वो युष्मान्, पवं परस्परमन्योन्ये भावयन्तः श्रेयः परं क्ञानघराप्तिक्रमेणाचाप्स्यथ, खगे वा 
धरं श्रयोऽवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ किंच-दइ्टान्मोगानिति । इश्टानभिप्रेतान्भोगाच् हि वो म 
देवा दास्यन्ते बवितरिष्यन्ति खीपद्युपुज्ादीन् यक्ञमाषिता यज्ञेवैर्धितास्तोषिता इव्यर्थः । तेरेव त 
न्मोगानप्रदायादसाच्रण्यमङ्तरेतयथेः, एभ्यो देषेभ्यो यो भुङ्क स्वदेषेन्द्रियाण्येव तपैयति स्तेन पव 

२ आमन्दगिरिष्याख्या । 

धल्लेन ब्रद्धिरस्माभिः शक्या करतीमियालङ्वाह-- पष इति ॥ १० ॥ कथं पुनरभीचफारविरोषहेतुरवं यत्तेस विक्त 
थते, नहि देवताप्रसादाइते सखगदिरभ्युदयो रुभ्यते, नापि सम्बग्ददोनमन्तरेण निःश्रेयसं सेद्ध पारयतीति शङ्ते-- 
कथमिति । तत्र छोकेनोत्तरमाह--देवानिति । मुयुश्चुस्वहुभुश्चुस्ववि भागेन श्रेयसि विकल्पः ॥ ११ ॥ इतश्वाधि- 
केतेन क्म ॑करवेव्यमिलाद-किंचेति । कथमस्माभिभविताः सन्तो देवा भावयिष्यन्यस्ानिति तदाह-इण्ठा- 
निंति । यज्ञानुष्ठानेन पूर्वोक्रील्या स्रगापवर्मयो भार्वेऽपि कथं सखीपश्चुपुत्रादितिदधिरित्याशङ्ख पूर्वार्ध व्याकरोति- 
इृानभिपरेतानिति । पश्वादिभिश्च यज्ञानुष्ठानद्वारा भोगो निवसैनीयोऽन्यथा शरयवायग्रसङ्गादिष्युत्तरार्धं व्याचशे-- 

३ नीरुकण्डन्याख्या ( चतुधंरी >) । 

यजो वो शुष्माकमिष्टकामधुगिशर्थपूरकोऽसतु ॥ १० ॥ इर्थपूरकसमेवाह-देवानिति । भावयत तयत । 
अनेन देवतापूजात्मकेन यज्ञेन ते षो युष्मान्भावयन्तु द्रया दिदानेन । परसरं सवयन्तो देवाश्च युयं च श्रेयः परं 
प्राप्यथं ॥ ११ ॥ किंच इष्टान्पुत्रपश्वादीन्वो युष्पथ्यम् । पभ्यो देबेभ्यस्तदत्तनेव व्रीहिपश्वाल्यादीनप्रदायादश्वा 

देवतेदिशेन द्रव्यत्यागात्मकं याग नित्यनेमित्तिकरूप वेश्वदेवाभिहोत्रजातेश्ादिरूपमकरलेत्यर्थः । अदा यो भुङ्क 
% भधुसुदनीव्याख्या । 

वस्तुखभावादुतपत्तौ न विशेष । विस्तरेण चमर म्रतिपद्रयिष्यते ॥ १० ॥ कथमिष्टकामदोरधूलं यज्ञेति तदाद-- 
अनेन यज्ञेन यूर्यं यजमाना देवानिन्द्रादीन्भावयत हवि्मागिः संवधयत । तप॑यतेखर्थः । ते देवा युप्माभिर्भाविताः 
सन्तो वो युष्मान्भावयन्तु बृध्यादिनानोत्प्तिद्वारेण संवधेयन्तु । एवमन्योन्यं संवधेयन्तो देवाश्च यूयं च परं प्रेयोऽभि- 
भतम प्राप्टयथ । देवस्तृ्ि प्राप्यन्त, धूं च खगौद्यं परं श्रेयः ्राप्छयेद्यर्थः ।॥ ११॥ न केवट पारनरिकमेव फलं 
यज्ञात् दिलेहिकमपीदयाद--दष्टानमिरषितान्भोगान्यश्वजहिरण्यादीन् बो युष्मभ्यं देवा दाखन्ते वितरिष्यन्ति । द्वि 
स्मात् यज्ेभौ वितास्तोषितासे । यसमात्तैश्रणवद्धवच्यो दत्ता भोगासस्माततदवै्द्तान्भोगानेभ्यो देवेभ्योऽपदाय यग्ञेषु 

४ भाष्योत्कर्षदीपिका । 
भवतु ॥ १० ॥ कथमिल्याकाह्वायामाद--अनेनेति । अनेन यज्ञेन देवानिन्द्रादीन् वधयत । ते ृत्यादिद्वाराऽन्नदानेन युष्मान् बर 
यन्तु । एवं परस्परं वधयन्तोऽमीट परं परलोके खर्गादिकमवाप्छथ ॥ ११ ॥ किंच ते देवा यक्तैवैधता वो युष्मभ्यं दन् 
भोगान् ीपुत्रपष्खणोदीन् वितरिष्यन्ति । यस्तु तर्दैवैदततान्मोगनेभ्यो देवेभ्योऽदत्त्वा आटरण्यमङृला खदेदादीन्येव तर्षयति स 

& भीघरीव्याखूया । 
रसा तुं प्रकरणेऽसंगतापि सामान्यतोऽकर्मणः करम्ेष्ठमिलितदर्थैलदोपः ॥ १० ॥ कथमिष्टकामदोगधा यज्ञो भवेदिलत्रा्~--देवा- 
निति । अनेन यद्ेन युयं देवान्भावयत्त हनिमागेः सवथैयत । ते च देवा वो युष्मान्संव्धयन्तु वृष्टयादिनान्नोत्पचिद्रारेण । एवम. 
समोन्यं सवधेयम्तो देवाश्च यूयं च प्रस्पर भ्रेयोऽमीष्टमर्थं प्राप्छथ ॥ ११ ॥ एतदेव स्पष्टीकुरवन्कमीकरणे दोषमा--हष्टानिति । 
गेमोनिताः सन्तो देवा वृष्टयादिद्वरेण बः युष्मभ्यं भोगान्दाखन्ति हि । अतो देमैद॑न्तानश्नादीनेभ्यो देवेभ्यः पञ्चयशादिभिरद्वा यो 

७ अभिनषरुप्ताचार्यभ्याख्या । 
तैरेव विषयाः सेव्या इत्यु्यते ॥ १० ॥ देवान्भावयतेति \ देवाः ऋीडाश्लीरा इन्रियव्त्तयः करणेश्व्यो दैवता रहस्यशाख््रसिद्धाः ता अनेन 
कर्मणा त्पंयत ! यथासंभवं विषयान्मक्षयतेखर्थः । तृसाश्च सव्यस्ता घो युष्मानात्मस एव स्वरूपमात्रोचिकानपवषगीन्माषयन्तु स्वारमस्थिति" 
योग्यत्वात् । एवमनवरतं श्डुत्थानसमधिसमयपरस्परायाभिन्द्रियतर्पणतदास्मसाद्धावरछभे परस्परमावने सति श्वी्रमेव परमं अयः 
परस्पस्मेद्विमलनलकणं अह् प्राप्यथ ॥ ११ ५ च फेवकमिदसप्व्नौ, यावस्सिद्धि कामेऽप्ययं मागं इव्याह--इष्टानिति । यह्तर्वितामि 
हीन्ियाणि स्थितिं बन्ति यत्न क्रापि ध्येयादाविति । अत एतश्चायारे सति तेषां विषयाणां ्युतिंकरथ्यानाविना मावा निया 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-माप्यीककरपंदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपव्यास्यायुता । १५१ 

यक्लरि्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः | 
शुञ्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३॥ 

१ भीमस्छांकरभाष्यभ् । 

तस्कर पव स देवादिसखापदारी ॥ १२ ॥ यक्ेति । ये पुनददैवयज्ञादीश्निर्वद्यं तच्छिए्टमरानममुताख्यम, 
शितं शीलं येषां ते यक्घश्चि एटाशिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वैकिदिवषेः स्वैपापेश्चुयादिपश्चसुनाङतैः 
प्मादरूतर्हिंसादिजनितेश्वान्यैः । ये त्वात्मम्भरयो भुश्क्ते ते त्वघं पापं खयमपि पापा ये पचन्ति पाकं 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 
तैरिति । भानृण्यमङ्ृत्वेयथैः । जयम्थः--देवानाश्रषीणां पिद्रेणां च यज्ञेन बरह्मचर्येण प्रजया च संतोषमनापा् खकीयं 
का्यकरणसंघातमेव पोष्टुं खुानस्तस्करो भवतीति ॥ १२ ॥ देवादिभ्यः संविभागमङ्कत्वा भुञ्जानानां प्रलवायित्व- 
सुक्सवा तदन्येषां सर्वदोषराहियं दरंयति-ये पुनरिति । यजलरिष्टारिनो ये पुनस्ते ताश्शाः सन्तः सर्वकिष्विषै- 
सच्यन्त इति योजना । तेदेत्तानिल्ादिनोक्तं निगमयति--भुञेत इति । देवयज्ञादीनिसयादिराष्देन पिवृयत्तो मनुष्य 
य्लो भूतयद्ो ब्रह्ययक्तश्वेति त्वारो यन्ता गृ्यन्ते, चुद्टीशष्देन पिटरधारणाद्यधक्रियां कुर्वन्तो निन्यासविरोषवन्त- 
खयो अरावाणो विवक्ष्यन्ते । आदिशब्देन कण्डनी पेषणी मा्जन्युदकछम्भ्चेयेते हिंसाहेतवो गृहीतासतान्येतानि 
पञ्च प्राणिनां सूनास्थानानि हिंसाकारणानि त्पयुक्तेः सर्वैरपि इग््ञुद्धिपूर्वकेटुःरितैरसुच्यन्त इति संबन्धः । प्रमादो 
विचारग्यतिरेकेणाबुद्धिपू्वेकमुपनतं पादपातादिक्मं तेन आराणिनां हिंसा संभाव्यते । आदिशब्देनाश्विसंस्पशौदि 
गृहीतं, तदुस्यैश्च पापैमेहायद्तकारिणो सुच्यन्ते । उक्तहि “कण्डनं येप्रणं खुदी उदङ्कम्भश्च मजनी । पञ्च सूना गृद- 
स्थख पञ्चयक्ञास्प्रणदयति' इति । पश्च सूना गहस्थस्य चुद्धी पेषण्यवस्करः । कण्डनी चेव कुम्भश्च बध्यन्ते यास्तु वाहयन् 
दति च । अस्यायमथः--या यथोक्ताः पन्चसंख्याका गृहस्थस्य सुनास्ता यो वाहयन्नापादयन् वर्तते तेन प्राणिनो इुद्धि- 
पूवकमबुद्धिपूर्वकं च वध्यन्ते तत्युक्तं सर्वमपि पापं महायक्ञानुष्ठानापप्रणदयतीति महायज्ञानु्टानस्तुल्थैम् । 
तदनुष्टानविसुखाशिन्दति--ये' त्विति 1 आस्मं भरित्वमेव स्फोरयति--ये पचन्तीति । सख्वदेेन्दियपोषणार्थसेव 
पाकं कुर्वतां देवयज्ञादिपराश्नुखानां पापश्रूयस्स्वं दु्यति--भुसत इति । पाठक्रमस्वथैक्रमादपबाधनीयः ॥ ३ ॥ 

३ नीककण्ठव्यारव्या ( चलु्धरी >) । 

स स्तेन एव ॥ १२ ॥ ये तु यज्रिष्टाशिनः वेश्वदेवरादिरोषान्रभोजनरीखाः सन्तः ऋणापाकरणात् ते सुच्यन्ते सर्व- 
किरिबिषैः प्रमादकृतेर्विहिताकरणनिमिततेः पथसूनानि मितेव । भे त्वात्मकारणात्तर्थमेव पचन्ति नतु परमहाय- 
नाथं ते पापाः खयं पापरूपमा एव सन्तः पापमेव सुज्ञते। तथाच स्श्रति; "कण्डनी पेषणी चुद्धी उदकुम्मी च 
माजनी । प्च मना गरृहसस्य तामि; खर्म न विन्दति ॥ इति श्वमनाकृतं पाप पश्चयसैर्न्यपोहतिः इति च | श्रुतिश्च 
(इदमेवाख तत्साधारणमन्न यदिदमद्यते स च एतदुपात न स पापनो व्यावर्तते मिश्रं ह्यतत्, इति । मन्रवर्णोऽपि 

% भशुसदनीष्यार्या । 
देवोदैशेनाहुतीरसंपाय यो भुङ्के देदेन्द्ियाण्येव तर्पयति स्तेन एव तस्कर एव स देवखापदारी देवर्णानपाकरणात् 
॥ १२॥ येतु वैश्वदेवादियज्ञावशिष्टमशनं येऽश्नन्ति ते सन्तः शिष्ठ वेदोक्तकारिखेन देवाद्णापाकरणात् ! अतस्ते मुच्यन्ते । 
सरवैविहिताखरणनिमितैः पूवत पशसूनानिमित्तैः किष्विपैः । भूतभानिपातकासंसगिणस्ते भवन्तीदय्थः । एवमन्वये 
भूतभानिपरपाभावशुक्ला व्यतिरेके दोपमाद- भुक्ते इति । ते वैश्वदेवा्यकारिणोऽपं पापमेव । वुरब्दोऽवधारणे । ये 

५ माष्योत्कपंदीपिकःा । 
तस्कर एवं देवादिखापद्ारी ॥ १२ ॥ ये पुनयंज्ञान् श्रह्मयजञो देवयज्ञ. पितरयज्ञस्तथेवच । भूतयज्ञो यज्ञश्च पथ्वयज्ञाः धकीर्विताः ॥* 
अध्यापनमध्ययनं चाद्य, होमो हितीयः, तपणं श्राद्धं च तृतीयः, भूतेभ्यो बलिग्रदानं चतुर्थः, अतियिपूजनं पमः इन्ुक्तान्कृला 
तच्छिष्टम्तमदिवुं शीरं येपां ते गन्त. सर्यैपाध, "कण्डणी पेपणी चुटी उदङुम्भीः च मार्जनी । प्चसना गस्थस्य ववन्तेऽदरदः 

६ भरीपरीष्याख्या । 

शुङ्ेसतु चोर पव हेयः॥ १२॥ अतश्च यजन्त एव शष्ठ नेलरा श्ट्याह--यन्ञचचिष्टाशिन इति । पैश्वदेवादियज्ञावरिषटं येऽश्नन्ति 
ते पर्चषूनाकृतेः समः निस्विषैसुच्यन्ते । पजमूलाश्च स्यरतादुक्ताः-'कण्डनी पेषणी चु उदकुम्भी च मानी । प्सला गृषटस्थस्य 

७ अभिनवरुप्ाचारयग्यारव्या । 
इन्तियेरेन दताः, यदि तपामेयोपमोगाय न दीयन्ते चरि स्तेनत्वं चों स्यात् छप्रयारित्यान् । उक्ति पदमेव भगवता (मिभ्याश्ारः स 
उश्यते, इति । अतोऽयं वाक्यार्थः---यः सुखोपायं चिद्धिमपवरम चा पेष्सनि तनन्द्रियकौवुकनिदशिमात्रफएटरतयैव मोगा यथोपनतमासेष्या 
इति ५ १२ ॥ यक्षरिषटेति । अदष्यकर्तव्यतार्पश्षासनमहिमायातान्भोगान्येऽश्षन्ति अचान्तरव्यापारमा्रलयादषएव च धूथक्फरत्वामा- 
वाङ्कतया । अथदेन्दिमात्मकदेवगणतपंगखक्षणयश्ाद्वशिषटमम्तःसारसवात्म सिथव्यानन्दनककणपिघसं येऽशन्ति तश्रारूडा भभन्ति तदुएदे" 
योपायतया लु विपयभोगे याष्न्त ते सर्वकिरिवयः श मादमेमुष्यन्ते । येरवान्मश्ारणादिनि । अविच्ावक्ञारसथूरमेब क्रिषयमोनं परेन 



१५२ सआनन्दगिरिव्यास्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता। [अध्यायः ३ 

अन्नाद्धवन्ति भ्रतानि पजेन्थादन्नसं भवः । 
यज्ञाद्भवति पज॑न्यो यज्ञः कमंससुद्धवः ॥ १४॥ 

१ भ्रीमच्छांकरभाग्यम् । हि 

निर्ब्वयन्त्यात्मकारणादात्महेतोः ॥ १३॥ इतश्चाधिद्तेन कर्म कतैव्यम्। जगचकरभ्रचरत्तिहेतुर्टिः करम । 
कथमिति उच्यते--अन्नाद्धवन्तीति । अन्नाद्भका्धोहितरेतः परिणतात्प्तयक्ं भवन्ति जायन्ते भूतानि; 
पजैन्याहृषटेरक्नस्य संभवोऽन्रसंभवः, यज्ञाद्भवति पजञन्यः “अश्न श्रास्ताइति ; सम्यगादिदमुपतिग्रते । 
आदिस्याज्ञायते बषिष्टरकनं ततः प्रजाः” इति स्प्रतेः । यज्ञोऽपूै स च यज्ञः कर्मसमुद्धव ऋतिवग्य- 
जमानयोश्च व्यापारः कम ततः समुद्भवो यस्य यज्ञस्यापुवेस्य स यज्ञः कमसमुद्धवः ॥ १४॥ तच्च 

कि -किि १५, 0) 0 0 ^ 1": व । 

र आनन्दगिरिव्याख्या । 

देवयच्तादिकं कमौधिङृतेन कतेव्यमिलत्र हेस्वस्तरमितःशब्दोपात्तमेव ददयति-जगदिति । ननु युक्तमन्न रेतोरो. 
हितपरिणतिक्रमेण प्रजारूपेण जायते तच्चान्न बृष्टिसंभवं प्रक्ष तत्कथं कर्मणो जगचकप्रवनेकस्वमिति शङ्कते-- 
कथमिति । पारपर्थेण कमैणसद्धेतुतवं साधयति-उच्यतं इति । उक्तेऽथ स्द्रयन्तरं संवादयति--अश्राविति । 
तेत्र हि देवताभिभ्यानपूर्वकं तदुदेरोन प्रहिताइतिरपूर्व॑तां गता रदिमद्वारेणादिलमारदह्य बृषटवतस्मना पृथिवीं प्राप्य 
ब्रीहियवाद्यक्चभावमापद्य संस्हृतोपञुक्ता छक्रशोणितरूपेण परिणता प्रजाभावं प्रासोतीख्थैः । यन्तः कर्मैसमुशव 
इत्ययुक्तं खत्येव स्वोद्धवे कारणत्वायोगाविवयाशङ्खयाह--ऋत्विगिति । दव्यदेवतयोः संभाहकश्चकःरः ॥ १४ ॥ 

३ नीलकण्ठब्याख्या ( चतुर्ध॑री >) । 

(मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं व्रवीमि वध इत्स तख । नायमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी) 
इति ॥ १३ ॥ जगचक्रपरदृत्िहेतुत्वादपि कर्म॑कर्तव्यमित्याह--अन्नादिति । अन्नद्रेतोरूपेण परिणताद्तानि 
प्राणिदरीराणि मबन्ति । अन्नं च पञन्यात् । एतस्मसिद्धमेव । यज्ञाद्ववति पञजन्यः अश्री प्रालाहतिः सम्यगादिव्य- 
सुपतिष्ठते । आदिल्याजायते धृषिव्टरत्नं ततः प्रजाः ॥› इति स्मृतेः ! यज्ञो देवताराधनजो धर्मः कर्मभ्यो यागहोभ- 

४ मधुसुदनीत्याख्या । 
पापाः पश्वसूनानिभित्त प्रमादकृतहिंसानिमित्तं च कृतपापाः सन्तः आत्मकारणादेव पचन्ति नतु वेश्वदेवावर्थ॑म् । तथाच पश्व- 
सूनादिङृतपापे वियमानएव वैश्वदेवादिनियक्माकरणनिमित्तमपरं पापमाघरुवन्तीति युते ते घं पापा ह्युक्तम् । नथाच 
स्मृतिः ¶कण्डणी पेषणी चुष्टी उदकुम्भी च माजेनी । पश्च सूना गस्थस्य ताभिः स्वर्गं न विन्दति" दति । "प मनादरनं पापं 
पयजञेव्येपोहति ! इति च । श्रुतिश्च “इदमेवास् तत्साधारणमन्नं यदिदमयते स य एतुपासे न स पाप्मन व्याव्ते 
मिश्रं ह्येतत्” इति । मच्रवर्णोऽपि “मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सदयं ब्रवीमि वध इत्म॒ तसय । नागमं पुष्यति नौ रसाय 
केवखरघो भवति केव खादी" इति । इदं चोपलक्षणं पत्रमहायन्ञानां स्मार्ताना श्वातानां च निल्यकर्मणाम् । अविक्रतेन निव्याति 
कमोण्यवदयमनुेयानीति प्रजापतिवचनार्थः ॥ १३ ॥ न केवलं प्रजापतिवचनादेव कमं कर्तव्यमपि तु जगयवन्पर्तिहेनुलाद- 
परीयाह--अन्नादित्यादिक्निभिः । अन्नद्धक्तदरेतोो हितरूपेण परिणताद्भुनानि अआरणिश्वरीयणि मव्रन्ति जायन्ते । 
अन्नस्य संभवो जन्म । अन्नसंभवः पजेन्यदृ्टः । प्रयक्षसिद्धमेवैतत् । शत्र कर्पोपयोगमाद--यजञान्कारीरयादरमिरोधदिश्ा- 

५ मान्योत्कर्पदी पिका । 
सदा" इतिस्शयुक्तेः पश्वसूनाछतैरन्यैश्र मुच्यन्ते । ये लन्ये आत्मकारणत्खोद्रपूरणा्थं नतु वेश्रदेवायर्थ पाकं दु्वन्ति ते वु पापं 
भुजते 1 तुदय्दः पूर्वेभ्यो वैलक्षण्याथः । अवधारणं तु “सर्वं वाकयं सावधारणम्” इति न्यायरखुय्धम् । एतन नुदाव्योऽवधारण 
इत्याचायविरुदधोकिः प्रलयुक्ता ॥ १२ ॥ जगचकमटृत्तिहेतुलादप्यधिद्तेन कमं कर्तव्यमिदयाद--अश्नादिति । अनाद्धकद्रत- 
आदिरूपेण परिणतात् भूतानि प्रािशरीराणि भवन्ति, पञ॑न्यदृ्रजस संभव उत्पत्तिः यज्ञादपू्वात्प्न्योः भवति! तदुत्तौ "अन्न 
आस्ताहुतिः सम्यगादियुपतिष्ठते । आदिदयानायते वृिश्ेसन्ं ततः प्रजा. इति ! यज्ञः कर्मणः कलिग्यजमामन्याधारतसमुद्धषो 

& भी धरीव्याख्या । 
ताभिः सर्गं न विन्दति" इति । ये त्वात्मनो भोजना्थमेवान्नं पचन्ति न ठ वेश्वदेवाचर्थते पापा दुराचारा अधमय जुन) १३॥ 
जगचक्रभदृततिेठत्वादपि कसँ वातैव्यमितयाइ--अन्नादिति निभि; । सन्नच्छुक्रशोगितरूपेण परिणताद्रनान्युत्पचन्ते । भश्रस्य च 

७ अभिनवगुसाचार्यव्याख्या 1 । 
मन्वाना आत्मार्पभिदं बं छम इति इवते त एवां श्ुमाह्यमातमकं लभन्ते॥ १३५ अश्नादिति ।कर्मति। अक्रादगिभागमोस्यद्ष भावास्कचयि- न्मायाविद्याक्कतिकाराचनेकापरपयौयाद्धतानि विचित्राणि मवम्ति \ तना पजेन्याद् दिच्िरषिरम्यभावादारमनः । गोकतुतप्रार्नङता अस्वा. 
दरोग्यसायाः । सच पन्यो भोक्ता । ---------- ~ अाङगण्ियायत्तलादोहत्वस भोगकर च कमणः पिासकिात्यमाम् ॥ ९४१ त । भोगक्रिया च कमणः करियारक्तिस्वातग्र्यमरान् ॥ १४ ॥ सश 

१ मधुसूदन, ~~~ 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योत्कषंदीपिका-श्रीधरी-जमिनवगुप्व्याख्यायुता । १५३ 

कमे ह्म द्धवं विद्धि जह्याक्षरसखुद्धवम् । 
तस्मात्सबगतं ब्रह्म निलयं यत्ते परतिश्ठितम् ॥ १५ ॥ 

१ भीमच्छांकरमाप्यम् । 

कर्मेति । कर्मं ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म वेदः स उद्भवः कारणे यस्य तत् कर्मं जह्मोद्धवे विद्धि जानीहि । रहम 
पुनर्वेदाख्यमश्षरससुद्धवम् । अक्षरं रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तदक्षरखमुद्धवं ब्रह्म बेद इत्यर्थः । य- 
स्मात्साक्षात्परमात्माख्यादक्चरात्पुरुषनिःश्वासवत् समुद्धूतं बरह्म तसात्सवाौर्थप्रकादाकत्वात्सर्वगतम । 

२ आनन्दशिरिष्याख्या । 

यदपूहेवत्ेन कर्मोक्तं तत्कि चैसयवन्दनादि किं बाम्िहोत्रादीति संदि्ानं परयाह--कमेति । किमिति कर्मणो अहमो. 
डवस्वसुच्यते सर्वस्य तदुद्धवत्वाविरोपादिल्याशङ्खयाह-- ह्य वेद् इति । ब्रह्म तदि वेदाल्यमनादिनिधनमिति 
तन्नाह-- ब्रह्म पुनरिति । अक्षरात्मनो वेदस्य पुनरक्षरेभ्यः सकाशादेव समुद्धवो न संभवतीष्याशङ्धाह--अश्चर- 
मिति । बह्मेखश्षरमेवोक्त, तत्कथं तसप्ादेवोद्धवतीत्याशङ्कय बह्मशब्दाथैसुक्तमेव स्मारयति--त्रह्म वेद इति । नज 
म्ह्मशब्दितस्य वेदस्यापि पीरूषेयस्वासपरामाण्यसंदेहात्कथ त्वदुक्तमभ्िदोच्रादिकं कर्म॑ निधारयितुं शक्यते तन्राह-- 
यस्रादिति । कथं तर्हिं तस्य यज्ञे प्रतिष्ठितत्वं सर्वगतत्वे विरोषायोगादित्याशङ्खयाह-स्वगतमपीति ॥ १५ ॥ 

र नीरकण्ठव्याख्या ( श्वसु्धरी >) । 

दानादिभ्यः ससुद्धवतीति कर्मेसमुद्धवः ॥ १४ ॥ करम ब्रह्मोद्भवं वेदोद्भवम्, वेद एव धर्मे प्रमां नपु पाखण्डा- 
दिप्रणीतागमः, ब्रह्म वेदोऽप्यक्षरससुद्धवम् । अख महतो मूतख निःखसितमेतयरगवेदो यजुरवेदः” इत्यादिश्रुतेः साक्षा- 
त्यरमेश्वरादेबोतयन्नः; अतो न त्र भमविप्ररम्भकत्वादिदोषाक्रान्तपाखण्डादिवाक्यवद्परामाण्यराङ्कासतीति भावः । 
यसादेवं तसात्सर्वसिन्देरो काठे च वर्तमानं जहम वेदः । एतेन वेदख नित्यत्वे शन्दख विभुत्वं च दर्शितम् । 

. श मधुसृदनीन्याख्या ॥ 

पूवाख्यात् धमाद्भवति पर्जन्यः । यथा चमिषोत्राहुतेगृ्टिजनकलं तथा व्याख्यातमष्टाभ्यायीकाण्डे जनकयाक्षवत्क्यसंवाद- 
रूपाया पथूपरश्याम् । मुना चोक्तम् “असन प्रास्ताहूति. सम्यगादि्यसुपतिषएठते । आदिलयालायते दृश्रेर्नं ततः प्रजाः ॥ 
इति । मच यज्ञो धमोख्य. सृक्ष्म॒कर्म्सुद्धवः ऋलिग्यजमानव्यापारसाभ्य. । यज्ञस हि पूर्वसख विदितं कमं 
कारणम् । १४ ॥ तचापूर्वेत्पाद्कम् , र्यो द्धवं ब्रह्म वेदः स एवोद्धवः भमाणं यस्य तत्तथा । वेदविदितमेव कमौऽपू्वसाधनं 
जानीहि नलन्यत्पाण्डप्रतिपादितमिदयथैः । नलु पाखण्डशाल्पेक्षया वेदस्य करं वैलक्षण्यं, यतो वेदभ्रतिपादित एव धर्मो 
नान्य इत्यत आह--त्रह्म वेदाख्यमक्षरसखद्धवं अक्षरात्परमात्मनो निर्दोषात्पुरुपनिःश्वासन्यायेनाबुद्धिमूर्व॒समुद्धव आयि- 
भावो यख ॒तदक्षरमसुद्धवम् । तथाचापौरषेयलेन निरस्तसमस्तदोपाशद्र॑येदवाकयं भसितिजनकतया अमाणमतीन्दियेऽये 
नठु भ्रमध्रमादकरणापाटवविभ्रलिप्सादिदोपवतप्रणीतं पाखण्ठवाकयं प्रमितिजनकमिति भावः । तथाच श्वुतिः “भस 

५ आप्योत्कपद्येपिका । 

यस्य सः ॥ १४ \ कर्म ब्रह्म वेद उद्धवः कारणं यस्य तजानीहि ब्रह्य चैदाख्यमक्षरः परमात्मा ससुद्धवः कारणं यस्य तत् “अल 
महतो भूतस्य नि*शवसितमेतदयटग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथवीश्षिरसः' इद्यादिश्वुते. । यस्मादेवं तस्मात्सवर्थप्रकाशकलात् सर्वगत- 
मपि सद्वेदाख्यं ब्रह्म निलयं सदा यज्ञविधिप्रधानलात् यत्ने रतिष्टितम् । य॑त्वक्षरं बह्म सर्वदा यज्ञे प्रतिष्ठित यज्ञेनोपायभूतेन प्राप्यत 
इत्यपरेषां व्याख्यानं तदरचिग्रस्तम्। अरुचिबीजं तु पूवा धेस्थत्रह्मपदद्वयस्य वेदपरत्वेनात्रान्यपरत्वे चेदो वा प्रायदर्शनात्? इतिन्याय- 

& भीधरीष्याख्या 1 

संभवः पजन्यद्रृष्टः । स च प्रजेन्यो यश्ाद्धवति । स च यश्चः क्मसयुद्धवः । कर्मणा यजमानादिषव्यापारेण सम्य निष्पत शल्यः । 
“अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादिलञपतिषते । भादिव्याज्नायते वृष्टिर्न तत्त; प्रजाः? इति स्मृतैः ॥ १४॥ तथा कर्मबद्धोद्धवमिति । 
तच्च यजमानादिम्यापाररूपं कस बद्योद्धं विद्धि ब्रह्म वेदस्तस्म्पिवृत्त जानीहि । तद्य ह्म वेदाख्यमक्षरात्परबह्मणः ससुद्धूत बिद्धि । 
अस्य महतो भूनख निःधसितमेनवट्ग््रेदो यजुर्वेदः सामवेदः" दति श्तेः । यन एवमक्षरादेव यशृप्रदृत्तरल्यन्तं तस्याभिपरेतो यज्चः 
तसास्सर्वगतमप्यक्षर बह्म निलय सर्वदा यहे प्रतिष्टितम् । यङ्षेनोपायभूतेन प्राप्यत्त दति यद्वै अतिष्ठिनमुच्यते । उमस्था सदा रक्ष्मी- 

७ अभिनयगुमाष्वार्यगष्यारूया । 
स्वातकयमविण्टिलमप्यनयच्छिक्रानन्लस्वातश्यपू्णसमुष्छङन्महे शर मावपरमास्मनब्रह्मणः सस्पसवदाद्। सश उण्टलदृष्डायितेश्वर्यं अद्य अक्षरा. 
प्मशान्ता्षेचैश्रयेतरङ्गास्पंचिन्मान्रात् ¦ ददयेवं व्यवस्थितोऽयं यक्षः पडरं चकं यायन् तज्ञ अरात्रयसधानादुपवर्भ अरात्रयतन्रणाश्यवहारमादुष्र- 
गतीति विद्याचि्योष्धासतरङ्कसुसगं जदा यज्ञे एव प्रतिष्ठितम्! अन्ये तु अचरं तावद्रीयन्योहितकमेण भूरकारणम्। अघन श बृष्िदरारेण पञ्जन्यात् । 
सोऽपि अप्नौ ्ासाहृतिः सम्यक् इस्यादित्यमेनि तनो दृथियैशाव् यक्षः प्ियातः साथ क्ानपृथिका शानमशरादिति । अपरे तु अन्नम 

9 आष, 

18. शी १9 



१५४ अनेन्दगिरिन्याख्यासंबठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्ीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ३ 

एवं प्रवर्तितं चक्र नालवलेयतीह् यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

सर्वेगतमपि सज्ञित्यं सदा यक्षबिधिभरधानत्वाद् यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५॥ एवमिति । पएवभित्थमी- 
श्वरेण वेदयक्षपूर्वैकं जगच्चक्रं प्रवर्तिते नाञुवतैयतीद रोके यः कर्मण्यधिङ्तः सक्नघायुरधं पापमा 
युर्जीवनं यस्य सोऽघायुः पापजीवन इति यावत्, इन्द्रियाराम इन्दियैराराम आरमणमाक्रीडा विष- 
येषु यद्य स इन्द्रियारामो मोघे. इृथा हे. पार्थ, स जीवति । तस्मादकेनाधिष्तेन कतेव्यमेव कमेति 
प्रकरणार्थः । प्रागात्मज्लाननिषछठायोग्यतापाेस्तादथ्यैन कर्मयोगायुष्ठानमधिङ्तेनानारमशेन .कतेव्यमे- 
घैलयेतत् “न कमेणामनारम्भाद्' इत्यत आरभ्य श्वारीरयात्रापि च ते न भत्िष्येदकर्मणः' श्येवमन्तेन 
प्रतिपाद्य शयक्लाथार्कर्मणोऽन्यश्नः इत्यादिना मोघं पार्थं सर जीवति इव्येवमन्तेनापि भ्रन्थेन प्रास्ि- 
कमधिङृतस्यानात्मविदः कमौचष्ठाने बहुकारणमुक्तं तदकरणे च दोषरसंकीसैन रतम् ॥ १६॥ 
` २ आनन्दगिरिव्याख्या । 

भथिकृतेनाध्ययनादिद्वारा जगश्चक़मनुवतेनीयमन्यथेश्वराक्तातिरुङ्किनसस्य प्रत्यवायः स्यादियाह-एवमिति । 
‹न कमंणामनारम्भात्' इत्यादिनोक्तसुपसंहरति-तस्मादि ति । जगन्नक्रष्य प्रागुक्त्रकारेणाजुववेने बृथा जीवनमघसा. 
धनं यसरात्तस्ाजीवता नियतं कम कतेव्यमिल्यथः । यद्यधिछतेन कैष्यमेव क्म तर्हि किमिज्ञेनेति विक्िष्यते 
ज्ञाननिषठेनापि तत्कतैव्यमेवाधिङ्ृतस्वाविरोषादित्यशङ्खय॒पू्वोक्तमनुवदति- प्रागिति । नहि क्ानकर्मणोर्विरो- 
धाञ्ज्ञाननिषठेन कर्म कदु शक्यते तथा चानात्मज्ञेनैव वित्तदयुश्यादिपरंपरया क्ताना्थं कमाँनुषटेयमिति प्रतिपादितमि- 
स्यथः । तहिं यज्ञा्थादिल्यादिर्य किमथ, नहि तश्र ज्ञाननिष्ठा परतिपा्ते कर्मनिष्ठा तु पू्ैमेवोक्स्वाज्ान्न वक्तव्ये 
इृत्तमर्थान्वरमनुवदति- प्रतिपाद्येति । प्राघङ्गिकमन्तस्य कर्मकर्वष्यतोक्तिभसङ्गागतमिति यावद् बहुकारणमीश्चर- 
- . & नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

नित्यं नियमेन यज्ञे प्रतिष्ठितं तात्प्यण पयेवसन्नम् ॥ १५ ॥ भवत्वेव ततः करं फठितमित्यत आह-एवमिति । 
भूतानामादो वेदाधिगमस्ततः कमीलु्टानं ततो देवानां तृषितो दृष्टिलतोऽन्नं ततो भूतानि तेषां वेदाधिगम इत्येव 
रूपं चक्रमिव चक्रे निरन्तरमावर्त॑मान जगदा्नानिवाहकं नाुबर्तयति नायुतिष्ठति सोऽघायुः पापजीवनः इन्द्रिया. 
रामो नतु धमोराम आत्मारामो वा मोघं व्यथ दंशमशकादिवल्नीवति । यस्खेतद्नुवर्तयति स जगदुपकारको धन्य 

८ मधुसृदनीन्धाख्या । 

महतो भूतस्य नि-शसितमेतददग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथवां्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनु- 
व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यवेतानि निःश्वसितानि" इति । तसात्साक्षात्परमात्मसञुद्धवतया सर्वगतं सर्वभरकारा$ निलयमविनाकचि 
च बह्म वेदाख्यं यज्ञे धमोख्येऽतीन्दिये प्रतिष्ठितं त्रातप्येण । अतः पाखण्डप्रतिपादितोपधर्मपरित्यागेन वेदबोधित एव 
धर्मोऽलुेय इदय्थ. ॥ १५ ॥ भवत्वेवं ततः किं फटितमिद्याह--आदौ परमेश्वरात्सवावभासकनिदयनिरदोषवेदानिरभावः, ततः 
कर्मपरिज्ञानं, ततोऽनुष्ठानाद्धमोत्पादः, ततः पञजन्यस्ततोऽन्नं ततो भूतानि पुनस्तथेव भूतानां कर्मषृत्तिरिलयेवं परमेश्वरेण 
मवतितं चकं सर्वैजगननिवहकं यो नानुवर्तयति नातुतिष्ठति सोऽघायुः पापजीवनो मोघं व्यर्थमेव जीवति । हे पार्थ, तख 
जीवनान्मरणमेव वरम् । जन्मान्तरे धमाँनुष्ठानसंभवादिद्यर्थ. । तथाच श्रुतिः अथो अयं वा अत्मा सवषां भूतानां 
रोकः स ॒यलुदयोति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदजुन्रूते तेन ऋषीणामथ यसितृभ्यो निप्रणाति यलजाभि- 

५ भाष्योक्कर्षदीपिका । 
निरोधादि ५१५॥ फल्तिमाह । एवमीश्वरेण वेदयज्ञपू्वेकं जगच प्रवर्तितं य इदरोके कर्माधिक्कतो नानुवतेयति नाडतिष्ठति स 
अवायुरघं पापमाधरु्जीवनं यस्य स इन्दरियैरारमणं विषयसेवनं भस्य स. व्यर्थं जीवति । लया तु जगच्क्रप्रवर्तकसख ममानुसरणम- 
वर्यं कतेव्यभिति योतयन्नाह--पाथैति । तस्मादजेनाधि्ृतेन कर्म करतव्यमेवेति अकरणायः ॥ १ ६ ॥ न क्मेणामित्यारभ्य 

2 भीधरीष्याख्या । 
रितिवत् । यद्वा यसाञ्जगचक्तमूर क्म तसात्स्गतं मच्राथेवदेः सर्वेषु सिद्धाथैपतिपादकेषु भूताथास्यानादिषु गतं सितमपि वेदाख्यं 
जहा सवेदा यहे च तात्पयैरूपेण प्रतिष्ठितम् । अतो यादि कस कतैव्यमिल्यथैः ॥ १५ ॥ यसादेवं परमेश्वरेणेव भूतानां पुरुषा. 
सिद्धये कमौदिचकर प्रतितं तसाचवङुर्वतो दृथैव जीवितमिलाद--एवमिति । परमेश्वरवाक्यभूतद्ेदाख्याद्रह्यणः पुरुषाणां कर्णि 
भदृत्तिः? ततः कर्मनिष्पचचिः> ततः पजन्य्ः, ततोऽन्नम् , ततो भूतानि, भूतानां च युनस्तथैव कर्मणि प्रवृत्तिरियं प्रविततं चक्रं यो 

७ जभिगवुत्राचार्यव्याख्या । 
मानं विषयपश्वकमाभिल चूतानीन्धियाणि विवयाश्चास्मनः स्फुरितसूपा। । अत आत्त जिषयोपभोगेन पोष्यते । अनश्च सर्भगतं 



- 

नीरूकण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योतकरषदी पिका-भीषरी-मभिनवगुपवयोस्यादुा । 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृपतञ्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ १७ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम्। 

धवं स्थिते किमेवं प्रवर्तितं चक्र स्ेणाुवतेनीयमादोखिस्पूरवोक्तक्मयोगावुष्ठानोपायथाप्यानास- विदो ञानयोगेनैव निष्ठामात्मविद्धिः संस्थैरचछठयामपरपिनवेत्येवम्थमञ्ैनस्य परञ्चमाशाज्ज खयमेव घा शास्रार्थस्य विवेकग्रतिषच्यर्थमेव तं वैतमात्मानं विदित्वा निवृत्तमिथ्यान्ञानाः सन्तो ब्राह्मणा मिध्याक्ञानवबद्धिरवद्यं कतेव्येभ्यः पुत्ैषणादिभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तं चरन्ति. न तेषामात्मकषाननिष्टाव्यतिरेकेणान्यत्कायैमस्तीत्येवं शुव्यर्थसिह गीताराचे तकणान्यत्कायमस्तीत्यवं शत्य सिह् गीताशासे भतिपादुथिषित- यत्कायमस्त ह्. गाताश्चाखे प्रतिषादयिषित- 

१५५ 

भिक 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 
प्रसादो देवताभीतिश्रेलयादि दोषसंकीसैनं तेरद॑ततानप्रदाय' इत्यादि ॥ १६ ॥ उृत्तमथसेवं विभज्यानृधानन्तरश्छोकमाशष- 
इधोत्तरत्वेनावतारयति--धवमिति । भजनस्य प्रभमिलेवमथमाशङ्खयाड मगवानिति संबन्धः ! नन्वेषाशद्का नाव- 
कारासासाद्यस्यनास्मशेन कर्तव्यं कर्मेति बहुशो विशेषित्त्वादिलयाराङ्ाह--खयमेतेति । किमर्थ धुल स्वयमेव 
भगवानन्र प्रतिपाद्यतीव्यार्धाह--शास्रार्थस्यति । मीताशासखस्य ससंम्यासं ज्ञानमेव सुक्तिसाधनमर्थो नाथौ. 
स्तरमिति विवेकार्थमिह शरुलर्थं॑कीवेयतीलयथेः ! तमेव श्लथं संक्षिपति--एवमिति । सिदध चेदास्मवेदनमनर्थकं 
तष स्युस्थानादीलयाशचङ्कयापातिकविक्तानफरमाह--निघरत्तेति । व्राह्मणग्रहणं तेषामव दयुर्थाने सुख्यमधिकारिष्व- 
मिति क्तापनाथैम् । छेरास्मकस्वादेषणानां ताभ्यो ब्युस्थानं सर्वेषा स्वभा विकत्वादनिधित्सितमिल्याशङ्याह-- 
मिथ्येति । भिक्षाचर्यं चरन्तीति वचनं श्युस्थानविरुढमिताशङ्खाह--दारीरेति । वह तद्वदेव तेषामन्निहोन्राद्यपि 
कतैव्यमपचेतेत्याशङ्कय स्युस्थायिनामाश्रमधर्मैवदश्भिष्ोत्रदेरयुष्ठापकाभावान्तैवमिलाह- न तेषामिति । यथोक्त 
छलय्थेमस्मिन् गीतज्ञानने पौवपर्वेण पयाङोच्यमाने प्रतिपादयितुमिषटं भकटीङु्वन्कर्ेव्यमेव कम॑ जीवतेति नियते 
श्ानयोरोन सांख्यानाम्" इति कथयुक्तमिति परिचोद परिहारसुपदशयतीलयाह-इयेवमिति । आस्मनिष्टसय विषय. 

३ नीरकण्टव्यारूया ( षतुधरी >) । 

इति भावः । तथाच श्रुतिः अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां रोकः स यलनुहोति यथजते तेन देवानां लोको- 
ऽथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणामथ यखितृभ्यो निपृणाति यत्मजामिच्छति तेन पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्यो- 
ऽशनं ददाति तेन मनुप्याणामथ यत्पञ्चभ्यस्तृणोद्कं विन्दति तेन पृद्यूनां यदख गृहेषु श्वापदो वयांखापिपीलिकास्य 
उपजीवन्ति तेन तेषां ठोकः? इति ॥ १६ ॥ एवमीशशवरेण वेदयजञपर्वकं जगचक्र प्रवर्तितमैरधिक्ृतैरनुवर्तित- 
भ्यमित्युक्तम् । अस्याननुवर्तनेच महान्प्रत्यवाय उक्तः । स ब्रह्मविदमपि स्परशेदिति संमावितामाशङ्कां परिहरति- 
स्त्विति । आत्मन्येव रतिः प्रीतिर्यख नतु स्यादौ स तथा । नन्वात्मनि प्रीतिः प्राणिमाजखानोपाधिक्यस्ति प्रत्युत 

४ मधुसुदनीम्यारू्या ! - 
च्छते तेन पितृणामथ यन्मनुगान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मुष्याणामथ यत्यद्यभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन 
पृश्यनां यदस्य शेषु श्वापदा वयांल्यपरिपीटिकाभ्य उपजीकन्ति तेन तेषां लोकः इति । ब्रह्मविदं व्यावर्तयति इन्द्रियाराम 
इति । यत इन्दरिर्विषयेभ्वारमति अतः कर्माधिकारी संस्तदकरणात्पापमेवाविचिन्वन्व्यथमेव जीवतीयमिभायः ॥ १६ ॥ 
यसलिन्दियारामो न भवति परमार्थदर्छा स॒ एवं जगश्वक्रप्रृत्तिेतुभूतं कमौनयुतिष्ठज्नपि न परयवैति छतक्ृयं्वादिखीं 
दयम्याम्--इन्द्रियारामो दि सकचन्दनवनितादिषु रतिमदुभवति, मनोज्ञानज्नपानादिष्ु वृक्िम्, पञ्यपुत्रहिरण्यादिलभेन 

५ भआप्योत्कपदीपिका। 

शरीरयाघ्रापीलन्तन भरन्थेनात्मन्नाननि्ोग्यताप्रा्य्थं फलभिसंधिरदहितं कमीयुैयमिति प्रतिपादय यज्ञाथोदिघयादिना मोघमिलय- 
न्तेन भासङ्खिकमनात्मविदोऽधिक्तस्य कमौरु्ठने बहु कारणयुक्तं तदकरणे च दोषसंकीर्तनं कृतमेवंस्थिते किमेवं परवरर्तितं चक्रं सर्वे- 
णानुवर्तनीयभुतानात्मक्ेना्चद्धान्न करणेन ज्ञान्ाघ्यर्थमिदजन संरयमालक्ष्य खयमेव वा शाञ्जख विवेक्रमतिपच्यर्थ तच्चविदस- 

निषेधति--यसित्वति । यस्तु मानब भात्म्ञाननिष्ठ आत्मन्येव रतिने विषयेषु यख सः आत्मनैव नानज्नरसादिना वृतश्च भवेत् । 
६ ओीधरीग्याख्या । 

नानुमरैयति नानुतिष्ठति सीऽवा्युः भव प्रापरूपमादुर्यम्य सः । यन शन्धिध्िषयेष्मरैव रमति न तु ै ्राराधना्थं कर्मणि । भतो 
मोघं ष्य्थं॑स जीवति ॥ १६} तदेतं (न करमैणामनारम्मलष्कर्म्यः इत्यादिनाऽशस्यान्तःकरणद्युद्यथ कर्मैयोगयुक्ला शानिनः 
कमोमुपयोगमाद---यस्स्विति राभ्याम् । आत्मन्येव रतिः प्रीतिर्यस्य । तत्तश्चात्मन्येव तृप्तः स्वानन्दानुभवेन निदतः । अतपएवातमन्येव 

७ अभिनवगु्तावायेभ्यारूपा । 
ग्न कर्मणि अतिहितं तभ्मयला्चस्व ॥ १५ ॥ एवमिति । यस्त्वेवं ना्घीकरोति स पायभयः । अतः स इन्धियेष्ेषं रमते मारिमिनि ॥ १६॥ 



१५६ आनन्दगिरिव्याख्यांसंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्वीता । [ भध्यायः ३ 

नेव तस्य कृतेनार्थो नाक्रतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवे भूतेषु कथिदथन्यपा्रयः ॥ १८ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

माविष्छुर्वन्नाह भगवान्-यरिस्वति । यस्तु सांख्य आत्मक्ञाननिष्ठ आत्मरतिरात्मन्येव र तिने विषयेषु 
यस्य स आत्मरतिरेव स्याद्धवेदात्मतप्तश्चान्मनेव तृप्तो नान्नरसादिना स मानवो मदष्यः संन्यस्यातम- 
न्येव च संतुष्टः । संतोषो हि बाह्यार्थङासेन सर्बैस्य भवति तमनपेश््यात्मन्येव च संतुष्टः स्वैतो 
वीततृष्ण इय्येतद् । य दश आत्मविन्तस्य कार्यं करणीयं न बिद्यते नास्तीदयर्थः ॥ १७॥ किंच नैवेति । 
नैव तस्य परभात्मरतेः कतेन कर्मणार्थः प्रयोजनमस्ति । अस्तु तद्यशृतेनाकस्णेन प्रयवायाख्योऽनर्थो 

कोसि नकिर कि (जि ज नि चो जिव अये 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

सं्गराहिरखय दष्टं तदनास्मन्ञेन जिज्ञासुना कतैव्यमिति मत्वाह-- यस्तु सां ख्य इति । किंचास्मक्षस्य क्ञानेना्मनैवं 
परितृक्षत्वान्नाज्नपानादिना साध्या तृक्तिरिष्टा तेन विद्यार्थिना सेन्यासिनापि नान्नरसादावालक्तियुक्ता ककमिल्याद-- 
आत्मदप्च इति । किंचात्मतिदः सर्वतो वैतृष्ण्यं दष्टं तदनात्मविवा विद्यार्थिना करेव्यमिलयाह-आतमन्येेति । 
रतिदृतिसंतो षाणां मोदभ्रमोदानन्दुवदुवान्तरसेद्;, अथवा रतिर्विषयासक्तिः, तृक्षिर्विषयनिरोषसंपकैजं सुखं, संतोषो- 
ऽभीष्टनिषयमात्ररा भाधीनं सुखलामान्य मिति सेदः । नन्वास्मरतेरास्मतृक्स्यात्मन्येव संतुष्टस्यापि किंचित्कवैव्यं सुश्ूये 
भविष्यतीति नेल्याह--य इश इति ॥ १७ ॥ इतश्चात्मविदो न किंचित्कसव्यमिलयाह--किंचेति । जभ्युदयनिः- 
भेयसयोरन्यतरस्रयोजनं कतेन सुृतेनारमविदो भविष्यतील्याशङ्खयाह -नैवे ति । प्र्यवायनिचृत्तये स्ररूपभ्रच्युति- 
परल्ाख्यानाय वा कमे स्यादिलयाशङ्ह- नेत्यादिना । बह्मादिषु स्थावरान्तेषु भूतेषु कंचिद्धूतविरोषमाधित्य कश्चि. 
दर्थो विदुषः साध्यो भविष्यति तदर्थं तेन कतव्यं कर्मलयाशद्घाह- नचेति । तत्रायं पादमादत्ते-तैवेति । त॑ 
व्याचषट-तस्येति । आत्मविदः स्रगौद्यभ्युदयानर्थिस्दे निःश्रेयसस्य च प्रा्षतवान्न कृतं क्माथवदियर्थः । सात्मधिदा 

३ नीखेकण्रुव्यारूया ( चतुधरी > । 

तद्र्थत्वेनेव रुयादिष्वपि भ्रीतिमैवतीत्यत उक्तम्--आ्मदत इति । आत्मनैव परमानन्दरूपेण तृ न मिश- 
नादिना । नञ मन्दाभिरपि स्यादौ न रमते नापि मिाननेन तृष्यत्यत उक्तं आत्मन्नेव च संतुष्ट इति । मन्दाभिर्हि 
धातुदद्धि जाठरोदीपनं च कामयमान ओषधाचर्थमितस्ततो धावति नत्यात्मन्येव तुष्यति, विद्वांस्तु रतिवृकषितु्टीरात्म- 
नेवानुभवति न ख्यन्नधनादिभिरिति तख कार्यं कर्तव्यं किमपि नासि । क्रियाप्राक्य कखचिदप्यर्थखयाभावात् 
॥ १७ ॥ एतदेवाह - नैवेति । तखात्मरतेः तेन कर्मणार्थः प्रयोजन नासि । खर्गादौ लिप्साभावात् । मेोक्षख 

७ भधुसूदनीव्याख्या । 

रोगायभावेन च दुष्टिः उक्तविषयाभावे रागिणामरयतृप्यतुधिदर्चनात् । रतिवृपतितुष्टयो मनोटरत्तिविेष्राः साक्षि. 
सिद्धाः । रुब्धपरमात्मानन्दस्तु दवैतदरोनाभावादतिफल्युलाच्र विपयसुखं न कामयत दुत्त “यावान उदपाने" इष्यत्र । 
अतो नात्मनिषयकरतितृ्तितु्यभावादात्मानं परमानन्दमदयं सक्षत्छुरबनरुपचारादेवमुच्यते आत्मरतिरत्मतृप्न आत्मसंतुर्ट 
इति । तथाच शरुतिः आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेप ब्रह्मविदां वरिष ` इति । आत्मतृपश्चेति चकार एवकारानुकर्षणाथः । 
मानव ईति यः कथिद्पि मनुष्य एवंभूतः स एव ॒तछरलयो नढु ब्राह्मणलादिभ्रकरयेणेति कथयितुम् । आत्मन्येव च संतुष्ट 
इत्र चकारः सयुचरयार्थः । य एवंभूतस्तस्याधिकारहेलभावाक्किमपि काथं वैदिकं ठःकिकं वा न वियते ॥ १७ ॥ नन्वात्म- 
विदोऽप्यभ्ुदयाथ निः भेयसा्थं भ्रखवायपरिहारा्थ वा कम स्यादिखयतजाह--तस्यात्मरतेः कृतेन कर्मणाभ्युदयरक्षणो 

५ भाष्योक्कषदीपिका 1 
मात्मन्येव तुष्टो न बद्िष्व्थषु स्वेतो विगततष्ण इयर्थः तख कर्तव्यं नासि ॥१५॥ चतुर्थपादं विद्रणोति--नैवेति । तस्थात्मरतेः 
कृतेन कमेणभ्युद्यार्थन ज्ञानेन मोक्ष्थन वा प्रयोजनं नैवासि । खमख ठुच्छह्पेण श्ञातलात् । ज्ञान जातलात् "नास्लक्रतः 
कृतेन इतिश्ुखा मोक्ष कमाकायलप्रतिपादनात् । असु तदयकरतेन अलवायाख्योऽथं इयत आद- नेति । इह कोके कश्चि- 

६ शओीधरीन्धाख्या । 
संतुष्टो मोगपेक्षारहितो यस्तस्य कतैव्यं नासि ॥ १७ ॥ तत्र हेतुमाह-नैव तखेति । छतेन कमणा तस्यार्थ; पुण्य मैवास्ति । 
न चाकृतेन कश्चन कोऽपि प्रयवायोऽसि ! निरदंकारत्वेन विधिनिषेधातीतत्वात् ५ तथापि ^तस्ानत्तदेषा न भियं यदेत. 
न्मयुभ्या विदुः इति ् चतेमोक्षे देवक्कतनिश्चसं मवात्तरपरिदारार्थ कसैभिरदेवाः सेभ्या शत्याश्च्योक्तम् ! सर्पभूतेषु जह्यादिस्यानरान्तेषु कश्चिद 

७ अभिनवगुक्तावार्यन्यार्या ! 
॥ १७.॥ यस्सवात्मेति 1 जात्मरतेस्तु कमं इग्व्ियब्थापारतयेव इतः करणाकरणेषु समता ! अतएव नासौ भूतेषु किचिदारमपमोजनमपेश्य 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-धीधरी-अभिनवगुप्व्याख्यायुता । १५७ 

१ ्रीमच्छांकर माष्यम् । 

नाङृतेनेह रोके कश्चन कशिदपि पत्यवायप्रा्िरूप आत्महानिरुश्चणो वा चैवास्ति । न चास्य सर्षै- 
भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भूतेषु कश्िदथैव्यपाश्चयः भ्रयोजननिमित्तक्ियासाध्यो व्यपाश्रयो व्यपा- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

चेत्कमे न क्रियते तर्हि तेनाद्रतेन वस्यनर्थो भविष्यतीति तत्म्रलयाख्यानार्थं तस्य कवव्यं कर्मेति शङ्ते- तर्हीति । 
दवितीयपदेनोत्तरमाह-नेस्यादिना । अतो न त्जिश्त्य्थं छइतम्थवदिति रोषः । दवितीयं भागं विमजते-नचा- 
स्थेति । व्यपाश्रयणमारस्बनं नेति संबन्धः ! पदार्थमुक्त्वा वाक्या्थमाह--कंश्चिदिति । भ्रूतविरोषस्याधरितस्यापि 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

चाक्रियासाभ्यत्वात् 'नारत्यकृतः कृतेन” इति श्रुतेः । अकृतो मोक्षः कृतेन कर्मणा नास्तीति श्रुत्यर्थः । अकृतेन विस 
द्वकर्मणाप्य्थो नरकादिरख नासि । अचर कृताकृतराब्दौ मित्रामित्रपदवत्परस्परविरुद्धर्थवाचितया पुण्यपापवचनौ । 
ये तु अक्रृतेनेति भवे निष्ठा । नित्याकरणाद्र्हितत्वरूपो वा प्रत्यवायप्रा्िरूपो वा कश्वनार्थो विदुषो नास्तीति व्याच 
क्षते । तेषामप्यभावीात् मावोद्पत्तरनभ्युपगमान्नित्यानां कारे यदन्यद्विहितं क्रियते ततएव प्रल्यवायोत्पादो वक्तव्यं 
इति घट्कुव्यां प्रमातवृत्तान्त आपद्यते । अघ्रोपपत्तिमाह- नचेति । चो हेतौ ! यखादात्मरतेः सर्वभूतेषु चेतना 

८ मधुसूदमीन्याख्या । 

निःश्रेयसलक्षणो वाऽथ प्रयोजनं नैवास्ति । तस्य खगयम्युदयानर्थिलात्, नि.ेयसख च कमांसाध्यलात् ! तथाच 
शरुतिः परीक्ष्य लोकान्कमैचितान्बराह्मणो निर्वेदमायान्ास्यकृतः कृतेन" इति । अकृतो नियो मोक्षः कृवेन कर्मणा नास्ती- 
व्यर्थः । ज्ञानसाभ्यस्यापि व्याव्ृत्तिरेवकारेण सूचिता । आत्मरूप हि निःप्रेयससय निदयप्राप्तस्याज्ञानमाचमप्रा्िः । त॑ 
तन्तवज्ञानमात्रापनोदयम् । तर्सिस्ततत्वज्ञनेनापनुन्ने तस्यात्मविदो न किंचित्कर्मसाध्यं ज्ञानसाध्यं वा भयोजनमस्तीदयर्थः । 
एवंभूतेनापि अलयवायपरिहाराथ कमाण्युषेयान्येवेयत आद--नाकृतेनेति मावे निष्ठा । निदखयकमौकरणेनेह लोके गर्ह. 
तलकूपः म्रययवायम्राप्तिकूपो वा कश्चनार्थ नासि । स्वैत्रोपपत्तिमादोत्तर्धेन । चो हेतो । यस्मादस्यात्मविदः सर्वभूतेषु 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु कोऽप्यर्थव्यपाश्चरयः प्रयोजनसंबन्धो नसि, कंचिद्धूतविरोषमाभिय कोऽपि क्रियासाभ्योऽ्थो नास्तीति 
वाक्यार्थः । अतोऽख कृताकृते निष्भयोजने । नेनं कृताङ्ृते तपतः” इति श्रुते तस्य ह न देवाश्च नाभूदया ईशत आत्मां 
हयेषां स भवतिः इति श्रुतेदैवा अपि तस्य मोक्षाभवनाय न समथो इत्युक्तेन विध्राभावार्थमपि देवाराधनरूपकमानुष्टानमि- 
दखयभिप्रायः । एताद्रो ब्रह्मविद्धुभिकासप्तकमेदेन निरूपितो वसिष्ठेन श्ञानभूमिः छमेच्छख्या प्रथमा परिकीर्तिता । विचारणा 
द्वितीया स्याघ्रतीया तजुमानसा ॥ सत्वापत्तिश्वतु्थी स्यत्ततोऽसंसक्तिनामिका । पदाथोभावनी षष्टी सप्तमी वुर्य॑गा स्खताः 
इति । तत्र निदानिख वस्तुबिवेकादि पुरःसरा फरपयैवसायिनी मोक्षेच्छा रथमा । ततो युमुपददय वेदान्तवाक्यवि चारः 
भ्रवेणमननात्मको दितीया । ततो निदिध्यासनाभ्यासेन मनस एकाग्रतया सूष््मवस्तुप्रहणयोग्यत्वं तृतीया । एतद्धुमिकाच्र्थ 
साधनरूपं जामदवस्थोच्यते योगिसिः अभेदेन जगतो भानात् 1 तदुक्तम् “भूमिकाच्रितय तरेतद्राम जाग्रदिति स्थितम् । यथा- 
वद्धदयुख्येदं जगज्नाग्रति इद्यते ॥° इति । ततो वेदान्तवाक्यािर्विंकदपको ब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कारश्वतुथी भूमिका फठरूपां 

सतत्वापत्तिः खप्रावस्थोच्यते । सर्वस्यापि जगतो मिथ्यालेन स्फुरणात् । तदुक्तं “अद्रैते स्थेयमायाते द्वैते अराममागते । 

परयन्ति खप्रवष्छोकं चतुथी भूमिकामिताः ।" इति । सोऽय चतुर्थभूमिं प्राप्तो योगी ब्ह्मविदित्युच्यते । पश्च मीषष्ठीसप्तम्यस्ते 
भूमिका जीवन्सुक्तेरेवावान्तरमेदाः ! तत्र सविकल्पकसमाभ्यभ्यासेन निर्दे मनसि या निर्विकल्पकसमाभ्यवस्था साऽसंसक्ति- 
रिति खुषु्तिरिति चोच्यते । ततः खयमेव व्युत्थानात् । सोऽयं योगी ब्रह्मविद्ररः । ततसदस्यासपरिपकिण या चिरकाखव- 

स्थायिनी सा पदाथौभावनीति गाढयुषुप्िरिति चोच्यते ! ततः खयमसुस्थितस्य योगिनः परप्रयलननेव व्युत्थानात्. सोऽयं 
ब्ह्यविद्वरीयाच् । उन्तंहि “पञ्चमीं भूमिकामेद सुषुतिपदनामिकाम् । षष्टी गाढसुषुघ्यादयां कमात्पतति भूमिकाम् \\` इति । 
यस्यास समाध्यवस्थायाः न खतो न वा परतो व्युत्थितो भवति सर्वेथा मेददरेनाभावात्, किंतु सर्वदा तन्मय एव खेप्र- 
यल्ञेमन्तरेभव परमेश्वसरितप्राणवायुवश्चादन्येनिवाह्यमाणदेहिकन्यवहारः परिपूर्णपरमानन्दधन एव सवैतस्ति्ठति सा सप्तमी 

तुरीयावस्था । तां भाप्ो जह्मविदवरिष दरत्युच्यते । उत्तंहि 'षष्यां भूम्यामसौ स्थला सप्तमी भूमिमाघ्ययात् । किंचिदेवैष संपन्न- 
५ भाष्योत्क्षदीपिकरा । 

दपि प्रयवायप्रापिरूपः खहानिरक्चषणोऽर्थो नासि भात्मरतेः निलयकरणेऽधिक्तल्ाभावात् । तसिन्कारे प्रयवायजनकभावरूप- 

निहितान्यकर्मणि तख व्याद्तलाभावाच्र । यतो यक्विचिदपि कस्मादपि तख सार्य नासीयाई-नचेति । अख सर्वभूतेषु 
& भीधरीष्याख्या । 

प्यथेव्यपाश्रयः आश्य एव व्यपाश्रयः । अर्थे मोक्ष भाभयणीयोऽख नास्तील्थ॑ः । विश्चामावख श्वलेवोक्तत्वात् । तथाच श्ुतिः-~‹तस्य 

इ न देबाश्च नाभूत्या ईैदते आत्मा हयेषां स भवतिः इति । हनेव्यव्ययमप्य्थं । देवा अपि तस्यास्मतस्श्षस्याभूल्ये ब्रह्मताप्रतिषन्धनाय 



१५८ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः ३ 

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर । 
असक्तो शाचरन्कमं परम भोति पूरुषः ॥ १९॥ 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपदयन्कतमहेसि ॥ २० ॥ 

१ श्रीमच्छांकरमाष्थम् । 

श्रयणम् । कंचिद्धूतविशेषमाधिल्य न साध्यः कञ्िदथौऽस्ति । येन तदथा क्रियाचुष्ठेया श्यात् । न 
त्वरेतसिन् सर्वतः संष्टतोदकस्यानीये सम्यग्ददीने वतसे ॥ १८॥ यत एवं तस्मादिति । तसादरसक्तः 

सङ्गवर्जितः सततं सर्वदा काय कतव्य नित्यं क्म समाचर नि्वैतेय । असक्तो हि यस्मात् समाचर 
क्ीश्वरा् कमे कवैन् मोक्चमापमोति पृष्षः सखशयुद्धिद्धारेणेलयर्थः ॥ १९ ॥ यस्माच्च कर्मणेवेति । क्म- 

त 0 पि आकि पिन, भ भ क क री िठि पि के 

२ आनन्द्गिरिभ्याख्या । 

कियाद्वार प्रयोजनप्रसवहेतुत्व मिति मत्वाह--येनेति । तर्हिं मयापि यथोक्तं तत्वमाश्रिख ल्याज्यमेव कर्मस्यजजैनस्य 

मतमाशद्धाह-- न स्वमिति ॥ ९८ ॥ सम्यग्तानलिष्ठव्वाभावे कमीनुष्टानमावदयकमिलयाद--यत इति । तस्मत् 
ज्षाननिष्ठाराहिल्यादिति यावत् । मोश्चमेवापेक्षमाणस्य कथं कर्मणि फरान्तरवति नियोगः स्यादिल्याशङ्खयाह-~ 

असक्तो हीति ॥ १९ ॥ यद्यपि जितेन्द्रियोऽपि चिवेफी भरवणादिभिरजचं ब्रह्मणि निष्ठातुं शक्रोति तथापि क्षत्रियेण 

त्वया चविहितं कम न ल्याज्यमिलाह-यस्ाश्चेति । तस्मात्वमपि कमं कतमहसीति संबन्धः । इतोऽपि व्वया विहितं 
क कसव्यमियाह-- लोकेति । पू्वार्ध विमज॑ते-कर्मणेवेति । कथं जनकादीनां कर्म॑णा संसिद्धिप्रासिर्च्थ॑ते 

३ नीटकण्ठव्याख्या ( षतुधरी ) । 

वेतनेपूत्तममध्यमाधमेषु कथिदध्यरथन्यपाश्रयः सुखभोगात्मकम्रयोजनामिक्षबन्धो नास्ति आत्मरतित्वादेव निष्का- 
मत्वाद्धिदुषः पुण्यपापफरसंनन्धो नासील्यर्थः ॥ १८ ॥ यसाज्निष्कामख कर्मरेपो नासि तसाखमप्यसक्तः फलास्ति- 
श्ूल्यः सततं सर्वदा कायैमवस्यकर्तव्य कर्म नित्यनेभित्तिकं समाचर । हि यसखादसक्तः कमीचरन् परं मोक्षं॑सच- 

४ भुसुदनीव्याख्या । 

स्लथवैष ने किंचन ॥ विदेहसुक्तता तूक्त सप्तमी योगभूमिका । अगम्या वचसा शान्ता सा सीमा योगभूमिषु ।॥ इति । 
मधिश श्रीमद्धागवते समेते देह च नश्वरमवस्थितसमुत्थितं वा सिद्धो न पद्थति यलोऽध्यगमत्ख॑रूपम् । दैवादुपेतमथ 
दैववशादपेतं वासो यथा परिङ्गतं मदिरामदान्ध. ॥ देहोऽपि देववदशंगः खं कमे यावत्खारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव्र साघुः । 
तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः खाप्रं पुनन भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ इति । श्रुतिश्च (तयथाऽटिनि््वयनी वल्मीके सृता प्रयस्ता 
श्थीतेवमेवेदं शरीरं रेतेऽथायमशरीरो श्त. प्राणो ब्रह्मैव वैज एवः इति । त्राय संग्रह---"चतुर्थीमूमि काज्ञानं तिखः स्युः 
साधं पुरा । जीवन्भुक्तेरवस्थास्ु परास्िश्लः प्रकीर्तिताः ॥' अचर प्रथमभूमिच्रयमारूढोऽकोऽपि न कमांधिकारी किं पुनस्त- 
त्वक्नानी तद्विशिष्टो जीवन्युक्तो वेदयभिप्रायः ॥ १८ ॥ यस्मान्न लमेवंभूतो ज्ञानी किंतु कमां धित एव सुम॒श्चुः । असन्तः 
फैलकामनारदित. । सततं सर्वेदा नतु कदाचित्, कार्थमवदयकर्वव्यं याव जीवादिश्रुतिचोदितम् (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यकेन दानेन तपसाऽनाराकेनः इति श्ुखन्ञाने विनियुक्तं क्म निदयनेमित्तिकलक्षणं सम्यगाचर यथाश्ान्नं निर्वर्तय । 
भस्त हि यस्मादाचरन्नकश्वरार्थ कर्म॑ कुर्वैन्सत्वञ्युद्धिज्ञानप्रातद्वारेण परं मोक्षमाप्रोति परुषः पुरुषः स एव सत्पुरुपो 

५ भष्योक्कर्पदीपिका। 

्रह्ादिस्थावरन्तेषठ कश्चिदर्थोऽथार्थमाश्रयणीयः सेवनीयो नासि येन तदथ क्रियायुेया खात्। असिन्श्ोके भूमिकारूढसेद्यादि- 
दब्दस्याभवेनाप्रासज्गिकं बासिष्ठोक्तमूमिकाप्रदशेनं कैथिक्तमिति बोध्यम् ॥ १८ ॥ तव तु चि््यदिद्धाया ज्ञाना कर्मण्यधिकारः । 
तस्मादसक्तः फलसक्तिवजितः कायैमवद्यंकरतैव्यं निलयं नेमित्तिकं च कमं सर्वदा समावर । हि यस्मापुरुषोऽसक्तः कस समाचरन् 
&्राथे कर्म कुर्वन् सत्तवश्द्धिद्रारा ज्ञान प्राप्या परं मोक्षं प्राप्रोति ॥ १९ ॥ हि यस्माच जनकादयो जनक्राश्चपतिप्रश्तय. पत्र 

| & भीषरीष्याख्या । 

नेषते न राक्तवन्तीति शतेरथैः । देवकृतास्तु बिघ्ाः सम्यगशानोखत्तेः प्रागेव “येतद्रद्य मतुभ्या विदुस्तदेषां देवानां न मियम” श्ति 
शल्या जहक्ञानस्येवाग्रियत्वोक्खा तत्रैव बिन्नकरैत्वसख घचितत्वात.॥ १८ ॥ यस्नादेवंभूतस्य शानिन एव कमौनुपयोमो नाम्यसख्य 
तसल्तं केम कुनिग्याद--तस्मादिति । असक्तः फरुतङ्गरषहितः सम्कायैमवश्यकर्तय्यतया विहितं निलनेमित्तिकं कस सम्यगाचर । 
दि यस्मादसक्तः कमा चरन्पुरषः परं मोक्षं चित्तशुद्धि क्ानदारा प्रासोति ॥ १९ ॥ अत्र सदाचारं प्रमाणयति--कर्मणेवेदि । कम. 

७ अभिनवरुप्ता वायेव्याख्या 1 
नि्रहलुग्रहौ करोति महष कोति ॥ १०५ अतु करीगरनिमिलेतावता तदन कुवेतामपि सिद्धौ जनकादयो ामताः 1.१९ ॥ प्प्भापणीयसय १८ ॥ अपितु करणीमरनिव्भिलेतावदा तदत्र छुर्तामप्रि सिद्धौ जनकादयो द्टान्ताः ॥ १९ ॥ आक्तमापणीयस्य 

9 सुभूदुन* 



नीरकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । १५५९ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

णेव हि तस्मात् पूरवे क्षत्रिया विद्वांसः संसिद्धि मोक्षं गन्तुमास्थिताः प्रत्ता जनकादयो जनकाश्वप- 
तिधश्रतयः । यदि ते प्राप्तसम्यग्देशषेनास्ततो लोकसंग्रहार्थं परारग्धक्रसेत्वात् कर्मणा सहैवारसंन्यस्येव 
कर्म संसिद्धिमास्थिता इत्यथैः । सथाप्राप्तसम्यग्ददौना जनकादयस्तवा कर्मणा सस्वशद्धिसाघन- 
भूतेन क्रमेण संसिद्धिमास्थिता इति व्याख्येयः श्छोकः । अथ मन्यते पूर्वैरपि जनकादिभिरप्यजान- 
द्विरेव कतव्य कम छृतं तावता नाव्यमन्येन कतव्य सस्यग्द्रौनवता कतार्थनेति, तथापि प्रार्ध- 
कमायत्तस्त्वं रोकसंभ्रहमेवापि रोकस्योन्मागेपदत्तिनिवारणं लोकसंग्रहस्तमेवापि पयोजनं संपद्य- 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

करमैतयजां हि सम्यग्द्दीनवतां प्रसिद्धा संसिद्धिरिति । तश्र फं जनकादयोऽपि प्रा्षसभ्यग्दशैनाः स्युरुताभ्ाक्चसम्य- 
ग्ददेना भवेयुरिति विकर्ष्य प्रथमे भरयाह--यदीति । खोकसंगरहाथं कर्मणा सहेव संसिद्धिमास्थिता इति संबन्धः । 
कमणा सदैवेदेतब्याकरोति--असंन्यस्यैव कर्मेति । तत्र हेतुमाह- प्रारब्धेति । जनकादीनां सल्यपि क्तानिरवे 
भ्रारश्धक्मवशास्कर्मापरिलयज्येव रोकरसंप्रहार्थं प्रवर्ैमानानां ज्ञानमाहास्म्यदुपपन्ना संसिद्धिरिव्यथैः । द्वितीयमनूद्य 
पूर्वारधनेवोत्तरमाद-- अथेत्यादिना । द्विवीयार्धव्यावल्यौमाशङ्कासुस्थापयति--अथे ति । भकतिनाछ्तार्थेन छृतं कर्मै- 
ल्येतावता क्षानवता कृतकृव्येन न तत्कतैव्यमिष्युक्तमङ्गीकरोति--तथा पीति । तर्हिं मयापि क्ानवता कृतार्थेन कर्म 
न करचैव्यमियाशङ्खयाञ्जैनसख कतैन्यसेव कर्मस्युत्तराधव्याख्यानेन कथयति--प्रारन्धेति ॥ २० ॥ क्षानवता छृतार्थन 

& नीखकण्डव्याख्या ( तुर्धरी ) । 

श्द्धिद्धरेणाभोति ॥ १९ ॥ अतर शिष्टाचारं प्रमाणयति--कर्मणेति । कर्मणेव सह संसिद्धिं श्रवणादिसध्यां ज्ञाननिष्ठा 
गन्तुमाखिताः प्रवृत्ता जनकादयस्तवादशाः क्षत्रियाः नतु संन्यासेन ! नमु छुद्धचित्तखय मम नासि कमीपेक्षत्याशङ्कवाह-- 
खोकेति । लोकख संग्रहः खधर्मे भ्रवर्तनम् । ननु खप्रयोजनामावेऽपि केवरं रोकसंग्रहाथं चेत्कम कर्तन्यै तया 
विदुषां ब्राह्मणानामपि संन्यासो न खात् । यतीनेव संन्यासधर्मान्मराहयितुं तेषां संन्यास इति चेत् अजनेऽपि न तद्- 
ण्डवारितमस्ि । नद क्षत्रियख संन्यासेऽधिकारो नास्तीति चेत् लिङ्गधारणेऽधिकारामवेऽपि भरतक्छषमादिवद्वक्षेप- 

४८ मधुसुर्दनीव्याख्या । 

नान्य इत्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ ननु विविदिषोरपि ज्ञाननिष्ठग्राप्यथे श्रवणमनननिदिभ्यासनायुष्टानाय सर्वैकर्मलयागलशक्षणः 

सन्यासो विहितः ¦ तथाच न केवलं ज्ञानिन एव कमानविकारः किंतु ज्ञानार्थिनोऽपि विरक्तख । तथाच मयापि विरक्तेन 

ज्ञना्थिना कर्माणि हेयान्येवेयजजैनाशङ्कां क्षत्रियसय संन्यासानधिकारम्रतिपादनेनापलुदति भगवान् । जनकादयो जनका- 
जातश्त्रुभभूतयः श्रुतिस्पतिपुराणम्रसिद्धाः क्षत्रिया विद्वांसोऽपि कर्मणेव सह नतु कर्मस्यागेन सह संसिद्धि भ्नवणादिसाध्यां 

ज्ञाननिष्ठामास्थिताः आप्ताः । हि यस्दिवं तस्माच्वमपि क्षत्रियो विविदिषु्विद्ान्वा क्म कदुमहेसीलययुषङ्गः । न्राह्मणाः पुतै- 

दृणायाश्च वितेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति" इति संन्यासविधायके वाक्ये ब्राह्मणलस्य विवक्षितलात् 

'खाराज्यकामो राजा राजसूयेन यजतः इत्यत्र क्षत्नियल्ववत् “चलार आश्नमा ब्राह्मणस्य त्रयो राजन्यख द वैरयस्य' इतिं 

च स्ते: । पुराणेऽपि शुखजानामयं धमं यद्िष्णोर्िन्नधारणम् । बाहुजातोखुजातानां नायं धर्मैः प्रशखते ।" इति कषत्रिय 
वैदययोः संन्यासाभाव उक्तः । तस्माद्युक्तमेकोक्तं भगवता “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इति । “सर्वे राजाश्रिता धमां 

राजा धर्मख धारकः" शइत्यादिस्पृते्वणौ्रमधमंप्रवर्तकलेनापि शन्नियोऽवरयं करम कुयोदि्याह--छोकेति । लोकानां खे 

खे ध्म प्रवतैनसुन्मागौभिववैनं च लोकसंग्रदस्तं परयन्ञपिदब्दाजनकादिदिष्टाचारमपि पदयन्कर्म॒कठुमदखेवेदन्वयः 1 

्षन्नियजन्मप्रापकेण कर्मणारग्धशरीरस्लं विद्वानपि जनकादिवत्मारन्धकर्मबलेन लोकसंग्रहं कमे कठ योग्यो भवति नतु 
५ भाष्योत्फषंदीपिका । 

नेव छदधसतत्वाः सन्तः संसिद्धि सम्यग्ज्ञानं आप्रा इथ. । ययपि लं सम्यग्ञामिनमेवात्मानं मन्यसे तथापि कमा चरणं भद्रमेवै-, 
लाह~-श्षन्नियाः कर्मणव संसिद्धि मोक्षं गन्तुमास्थिताः प्रवृत्ता., श्रवणादिसाध्यां ज्ञाननिष्ठां भाप्ता इति वा । इद् व्याष्यानं परमाप्रोति 

पूरष इति पूवो्तानुगुणमत आचार्यैः परिखक्तम् । यदि प्रा्तसम्यग्द्सनास्तरहिं लोकसंग्रहार्थं प्रारन्धकर्मलात्कर्मेणा सहैवासंन्यस्ये- 

वाथाप्रप्तसम्यग्दसनास्तदा कर्मणा चित्तशचुदधिसाधथनभूतेन कर्मणेयर्थः । पूर्ैरप्यज्ञानवद्धिरेव कतैव्यं कम तमतो नावद्यमन्येन 

तत्त्वदन छताथैन कर्तव्यमिति चेत्तथापि प्रारब्धकमौधीनस्ं रोकस्योन्मागेप्रकृत्तिनिवारणं रोकसंग्रहस्तमेनापि प्रयोजनं संपरयन् 
& भीधरीष्याख्या । 

छोकसंग्रहमिति । लोकस्य संग्रहः स्थे प्रवतैनै मया कमैणि छते जनः सर्वोऽपि करिष्यति, अन्यथा शानिदृषटान्तेनाज्चः करम ल्य 

दिलेवं लोकरक्षणमपि तावल्मयोजनं पदयन्कमै कतैमेवाहंसि नव॒ लयक्तुमिलयथेः ॥ २० ॥ कमैकरणे रोकसंग्रदयो यथा सख्ात्तथाद-- 

१ नीङकृण्ट्रः, 



१६०५ मामन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रमद्धगवद्रीता। [ अध्यायः ३ 

यद्यदाचरति ओओ्टस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद लुवतेते ॥ २१ ॥ 
न मे पाथोस्ति कलेव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्रमवा्तव्यं वते एव च कमणि ॥ २२॥ 

। १ ओमच््छांकर भाष्यम् । 

न्कतमदेलि ॥ २० ॥ रोकसंग्रहं कः कतैमहेति कथ चेत्युच्यते--यद्यदिति। य्त् कमोचरति येषु 
येषु शेष्ठः प्रधानभूतस्तत्तदेव कममी चरतीतरोऽन्यो जनस्तदयुगतः । किंच धरेष्ठो यल्प्रमाण करुते रोककर 

वेदिकं वा खोकस्तदनुवर्तैते तदेव अमाणीकरोतीदयर्थः ॥ २९ ॥ य्य ते लोकसंग्रहकतैव्यतायां 
विप्रतिपत्तिस्तर्हि मां किन पर्यसि--नमेइति। नमे मम पार्थ, नास्ति न विद्यते कतव्य त्रिष्वपि 

श सनतो के ति करक सिज पे हि 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

लोकसंग्रहा्थमपि न भ्रवर्तितव्यमियाशङ्कासुस्थाप्य परिहरति--लोकेव्यादिना । श्वुताध्ययनसंपन्नस्वेनाभिमतो 
यद्यद्विहिवं प्रतिषिद्धं वा कमौनुतिष्ठति तक्तदेव प्राकृतो जनोऽनुवर्तते तेन विद्ावतापि रोकमर्थादास्थपना्थ विहितं 

कसव्यमिदलय्थैः । अष्टा सारिष्वमितरेषामाचारे दर्शयित्वा प्रतिपत्तावपि दर्शयति --किंश्ेति ॥ २१ ॥ कृता्स्यापि 
लोकसंग्रहार्थं विहितं कर्म॑ कर्ैव्यमिप्युक्त्वा तत्रैव भगवन्तसुदाहरणव्वेनोपन्यखति-- यदीत्यादिना । अप्राक्षस्य 
प्राप्ये तवापि कर्तृस्वसंभवाद् न रकिंविदपि विद्यते कतेव्यमिति क थसुक्तमिदयाशङ्कयाह--नानवाकप्सिति । प्रनीक- 

स॒पादाय व्याख्यानद्वारा विद्यावतोऽपि कर्मभवरत्ति संभावयति--नेत्यादिना । अन्वया युनर्ननोऽचुवादः । भगवतो 
३ नीखुकण्टव्याख्या ( चतुधरी 3) । 

कर्मत्यागमात्रेऽधिकारात् । वार्तिके 'सबधिकारविच्छेदि ज्ञानं चेदभ्युपेयते । कुतोऽधिकारनियमो व्युत्थाने क्रियते 
बलात् ॥' इति विद्वस्संन्यासे क्षत्नियादेरप्यधिकारख साधितत्वात् । अतो ठोकसंग्रहो न मुख्यं करमप्रयोजनमिति 
चेत्सत्यम् । (न मे पार्थालि कर्तव्यम् इति खदन्तेनाधिकारिकत्वादज्न एवैव नियोज्यते न क्षत्रियमाध्रमिति 

४ मघुसूदनीन्याख्या । 

त्यक्तं ब्राह्मणजन्माल्मभादिखयभिप्राय- । एताद्छभगवदभिप्रायविदा भगवता भाष्यकृता ब्राह्मणस्यैव सन्यारो नान्यस्येति 
निणीतम् । वार्तिककृता तु भ्रोदिवादमाघ्रेण क्षच्नियवेद्ययोरपि सन्यासोऽस्तीन्युक्तमिति द्रव्यम् ॥ २० ॥ ननु मया कर्मणि 
क्रियमाणेऽपि लोकः किमिति तत्संगृह्णीयादियाशङ्ख श्रे्रचाराङेविधायिव्ादिदयाह-- यद्यदिति । भ्रष्ठ. प्रधानभूतो राजा- 
दिर्भद्यत्कमाचरति दयभमद्यमं वा तत्तदेवाचरतीतर प्रकरतस्तदनुगनो जन नलन्यन्खातचयेणेव्यर्थ. । ननु शाम्नरमवलक्याशा- 
ल्नीयं श्रेष्ठाचारं परिलयज्य चाखरीयमेव कुतो नाचरति लोक इत्यादाय आचारवस्परतिपत्तावपि ग्रष्टानुमारितामितरम्य दगयति-- 
स यदिति। सश्रेष्ठो यद्छोकिकं वैदिकं वा रमाणं कुरूते अमाणल्ेन मन्यते तदैव लोकोऽग्ययुवर्वते प्रमाणं कर्ते नतु 
सखातन्येण किचिदिदय्थ. । तथाच प्रधानभूतेन लया राज्ञा खोकसरक्रणाथं कर्म॑ कर्तव्यमेव ग्रधानासुयायिनो जनन्यव- 
हारा भवन्तिः इति न्यायादिदयभिम्रायः ॥ २१ ॥ अचर चाहमव दृष्टन्तं इदयाद धरिभि.-हे पार्थं, मे मम 

त्रिष्वपि लोकेषु किमपि कर्तव्यं नासि । यतोऽनवाप्तं फलं किचिन्ममावाप्तव्यं नास्ति । तथापि वर्तव कर्मण्यम् । करम 
५ भष्योस्कषंदीपिका । 

कठुमदैसीदयर्थः ॥ २० ॥ मयि कर्मणि भरकत्ते कथं लोकसंभरहो भबिष्यतीदयत आह--यदिति । ययत्वसं श्रष्- प्रधान आचरति 
तत्तदेव कर्मैतरोऽन्यो जनस्तदनुगत आचरति । किंच स अधानः यद्टीकिकं वेदिकं वा प्रमाणं कुरत लोकस्तदनुवर्चते ) तदेव 
भमाणीकुरते इयर्थ. । यत्कर्म शाच्रं वा निदृत्तिरालरं वेयाचायैः संकोचे मानाभावमभित्रेय न व्याढ्यानम् ॥ २१ ॥ अद्टमिव 
त्वमपि लोकसंग्रहं कुर्वियारायेनाह-नेति । चरि ठेकेषु मम कर्वव्यं किंचिदपि न विद्यते यस्मादनवासमप्राप्तमवाप्न्यं 
प्रापणीयं त्रिषु लोकेषु किचिदपि मे नास्ति यद्यप्येवं तथापि क्मेणि वतं एव । कम करोम्येवेखर्थः । लय्रापि मत्संवन्धिलान्मन्पक्ष- 
पात एव कर्तव्य इति सूचयनाह--पार्थंति ॥ २२ ॥ यदयहमतन्द्िनोऽनलग- सन. कर्मणि कदाचिन्न वयं मम श्रष्ठम्य चन्म 

& श्रीधरीव्याख्या 1 

यदिति । इतरः प्राकृतो जनः तत्तदेवाचरति । स शरेष्ठो जमः कमैराश्लं निवृत्तिद्याख वा यत्प्रमाण मन्यते तदेव रोकोऽप्यनु- 

सरति ॥ २१॥ अत्र चादमेव शृष्टन्त दलयाह त्रिभिः--न मे पार्थेति । दे पाथ, मे कवन्धं नास्ति) यनज्िष्येपि कोकेष्वनवाप्त- 
७ अभिनवगुप्ताग्वार्थव्याख्या । 

रिमित टका भथोजननिलन् शमन वानातानभेव समीकरोति १.२० ॥ २.१ तसम करणीय 
१ श्रीधर , मि 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कषदीपिका-भीधरी-भमिनवगुत्तम्यस्यायुत । १६१ 

यदि सहन व्य न पर्तैयं जातु कमेण्यतन्द्ितः । 
मम बत्माचवतेन्ते मनुष्याः पाथं स्वैराः ॥ २६ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न छर्या कमं चेदहम् । 
संकरस्य च कतां स्याखुपहन्थामिमाः परजाः ॥ २४॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

लोकेषु किचन किंचिदपि। कस्मान्नानवाप्तमपा्षमवा्तव्यं प्रापणीयं तथापि वतै एव च कर्म॑ण्यहम्॥२२॥ 
यदि. हि पुनरहं न वतयं जातु कवाचित्कर्मण्यतन्द्ितोऽनरुसः सन् भम शेष्ठस्य खतो वत्मं मामु 
वतन्ते मनुष्याः हे पार्थ, स्वैरः सर्वैधकारेः ॥ २३॥ तथाच को दोष इवयाद-उदिति । उत्सीदेयु- 
विनदयेयुरिमे सवे लोका छोकस्थितिनिमित्तस्य कर्मणोऽभावात् न क्यौ कर्म चेदहम्, किंच संकर ध्य 
च कता स्यामू । तेन कारणेनोपहन्यामिमाः प्रजाः भरजानामञुदरहयाय भदत्त उपदतिसुपहननं ङु्यामि- 

केपि सि क कजत (७ ति [मि 0 

२ आनन्द्गिरिग्याख्या । 
नासि कतेव्यमिलेतद्ाकाद्कद्वारा स्फोरयत्ति-कसमादित्यादिना । प्रयोजनाभावे स्यापि नायु्ठेयं करमेलाशङ्य 
रोकसंमहा्थं ममापि कमीनुष्ठानमिति म्वाह--तथापीति ॥ २२ ॥ छोकसंग्रहोऽपि न ते कच्यो विफरत्वादि- 
व्याशङ्खवाह--यदि हीति ॥ २३ ॥ शरेष्ठ तव मागौलुवरतिंष्वं मनुष्याणाुवचितसेवेयाशङ्य दुषयति--तथाचे- 
त्यादिना । हैश्वरस्य क्मैण्यप्रवृत्तो तदनुवर्तिनामपि कमा नुपपत्तेरिति देतुमाह-टखोकस्थितीति 1 इतश्चिश्वरेण क्म 
कतेव्यमिल्याह--किंचेति । यदि कम न ऊुयौमिति रोषः । संकरकरणख कार्यं कथयति---तेने ति । भ्रजोपहतिः परि- 
प्राप्यते चेत् फं तया तव स्यादिति तश्राह--प्रजानामिति । व्वामनाचरन्तमनुवतेतां सर्वेषां को दोषः स्यादिल्यपे- 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी )! 

तष्यतु भवान् ॥ २० ॥ २१ ॥ कर्मणि वर्ते एव । अहँ करम करोभ्येववयर्थः ॥ २२ ॥ यद्यहं कर्मणि न वर्तेयं तर्हि 
मनुष्याः ममेव वत्मीनुवर्तन्ते अचुवर्तेरन् । क्म न कुर्ीरन्निलयर्थः । अतन्द्ितोऽनरसः । सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥ २३ ॥ 
ततश्च किमित्यत आह-उर्खीदेयुरिति । यद् चरतीत्यादेरपरा योजना । न केवरं लोकसंग्रहं पद्यन् करुम - 
हसि अपितु श्रष्ठाचारत्वादपीत्याह-यथदिति । तथाच मम श्रेष्टठख यादश आचारसादश एव मदूनुवर्तिना त्वया- 

« भघुसदनीव्याख्या । 

कयोम्येवेदयर्थः । पाति संबोधयन् विञुद्धक्त्रियवंशोद्धवस्लं शरापल्यापद्यत्वेन चालयन्तं मत्समोऽहमिव वतितुमर्हसीति 
दरयति ॥ २२ ॥ लोकसंग्रहोऽपि न ते कर्तव्यो विफललादिद्यश्चद्कयाह--यदि पुनरहमतन्दितोऽनरुसः सन् 
कर्मणि जातु कदाचि वतैर्य नानुतिष्ेयं कमणि तदा मम श्रेष्ठ सतो वत्म॑मार्म॒हे पार्थ, मनुष्याः कमाँथिकारिणः 
सन्तोऽलुवरतन्तेऽयुव्तैरन । स्वरा सर्वैम्रकरे. ॥ २३ ॥ श्रेष्ठस्य तव मागनुवर्तिल मनुष्याणासुचितमेव अनुवतिले कौ 
-दोष इत्यत आह-अहमीश्वरश्वेयदि कर्म न कुया तदा मदनुवर्तिनां मन्वादीनामपि कमालुपपत्ेर्जोकस्थितिहेतोः कर्मणो 
रोपेनेमे सँ लोका उत्सीदेयुर्विनद्येयुः । ततश्व वर्णसंकरस्य च कतोदमेव साम्, वेन चेमाः सकरी प्रजा 
अहमेबोपहन्यां धर्मलोपेन विनादायेयम्, कथंच प्रजानामयुप्रहाथे प्रवृत्त दश्वरोऽहं ताः सवा विनारायेयमिदखभिप्रायः । 

यद्यदाचरतीलयदिरपरा योजना-न केवलं रोकसंग्रहं॑पद्यन्कतमहेस्यपितु श्रेष्ठाचारलादपीदयाह-यद्यदिति । तथच 
५५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

भार्ममनुवर्वैन्ते सवे मनुष्या अयुवरतैरन् । इतरे जना अपि मम मागेमनुवर्वन्ते लं संबन्धी नानुवर्त॑स इसयद्याश्वर्यमिति योतयन्सै- 
बोधयति--पाथति ॥ २३॥ तथाच को दोष इत्यत आद-उत्सीद्धयुरि ति । अहं चेत्कर्म न कुया तर्हिं इमे छोक्राः उत्वीदेयुनै- 
स्येयुः सोकालुच्छित्तिनिमित्तकर्मणोऽभावात् । संकरस्य च कतां स्यां तेनेम प्रजाः उपहन्यामतः प्रजानामनुग्रहाय अहृत ममेदं 
नानुरूपमिदय्थः । यनु ययदाचरतीखयदरपरा योजना--न केवलं लोकसंग्रहं पदयन्कैम्खपि तु प्रष्टाचारलरादपीदयाह-- 
यद्यदिति । तथाच मम प्रष्ठ याद आचारस्ताद्श एव मदनुवतिना लयावुेयो न खातन्नयेणान्य इत्यर्थः । कीदशसतवाचारो 

६ भीघरीष्याख्या । 

मगप्राप्र सदवा्षव्यं प्राप्यं नासि, तथापि कर्मण्यहं वतं । कमै करोम्येवेल्यथेः ॥ २२ ॥ अकरणे लोकस्य नाद्यं दश्चयति--यदीवि } 
जातु कदाचिदतन्द्रितोऽनकसः सन्यदि कमणि न वतय कमै नादुतिष्ेय तं ममेव वत्सै मार्गं मनुष्या अनुवतैन्ते । अनुबतैरन्नि. 
ल्य्थः ॥ २३ ॥ ततः किमत आद--उत्सीदेयुरिति 1 उत्सीदेयुः कमैरोपेन नयेयुः । ततश्च यो वणैसंकरो भवेत्तस्याप्यदमेव कर्ता 

७ अभिनव गुक्राचायेन्याख्या ॥ 

कर्मं छुयौत् । किंच विदितये्यः कर्म चेत्त्यजेत् ॥ २२ ॥ त्छोकानां दुर्मद क्म छयौत् । फिंच_विदितवेचः कमे वेत्यजेत ॥ २२ ॥ तदछोकानां भद षटकप्सिद्धपथस्चिथिकितास्थाचन्धत्वेनामरूढिरक्षणो 

9 भ्त वर्तेय इति पाठ > मधुसूदनः, 
` भ० गीर २१ 



१६२ लानन्दमिरिव्याख्यासंवकलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ३ 

सक्ताः क्मेण्यविद्भांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयोद्वद्ांस्तथाऽसक्तिकीषुलकसं्रहम् ॥ २५ ॥ 
न उुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्गिनाम् । 

१ भीमन्लांकरभाष्यम् । 

ल्य्थः । ममेश्वरस्यानचरूपमपयेत यदि पुनरहसिव त्वं इतार्थैबुद्धिरात्मविदन्यो वा तस्याप्यात्मनः 
कतैव्याभावेऽपि पराद्ञ्रह पव कर्ैव्य इति ॥ २४ ॥ सक्ता इति । सक्ताः कर्मण्यस्य कममणः फल मम 
भविष्यतीति चिद विद्ांसो यथा कुवैस्वि भारत, कुयोदिद्ानासवित्तथासक्तः सन् । तढत् किमथ 
करोति तच्छृणु चिकी्षु्यथा कतैमिच्छुखोकसंग्रहम् ॥ २५॥ पवं छोकसंत्रहं चिकीषोमेमात्मविदो न 
कर्वव्यमस्स्यन्यस्य वा लोकसंग्रहं भुकत्वा ततस्तव्यात्मविद इदमुपदिदयते-नेति। बुद्धभंदो बुद्धिमेदो 
1 र मनन्दगिरिव्यास्या। 

क्षायामीश्वरसख कृतार्थतया कमीवुष्टानाभावे तदनुवर्तिनामपि तदभावादेव सि तिहेत्व भावास्प्थिव्यादिभूतानां विना- 
शम्रसङ्गाद्रणीश्रमधर्मव्यवस्थानुपपत्तेश्वाधिङ्कतानां प्राणश्डतां पापोपहतत्वश्रसङ्गास्परानुमहाथं प्रद्ृत्तिरीश्वरयेय्युक्त, संप्रति 
रोकर्संम्रहाय करम ङबीणस्य कदैस्वाभिमानेन क्तानाभिभवे भ्रसे भरल्याह--यदि पुनरिति । ईताथदुद्ित्व 
देतमाद--भात्मविदिति । यथावदार्मानमवगच्छक्कर्तैस्वा्यभिमनाभावालछ्ृतार्थो भवलेवेल्थः । अञचैनाद्- 
न्यत्रापि ज्ञानवति इता्थबुद्धित्वं कैव्यत्वा्यसिमानदीने वुल्यपिल्याह--अन्यो वेति । तस्य तहिं कमानुष्टान- 
मफरुत्वादनवकाशमिल्याश्ङ्या!ह- तस्यापीति । कव्य इल्यासम विदापि पराजु्रहाय कतेव्यमेव कर्मेयादेति दोपः 
॥ २४ ॥ दृष्टान्तदााष्टोन्तिकरूयं श्छोकं व्याकरोति-सक्ता इत्यादिना । असक्तः सन कत्वाभिमानं फलाभिसन्धिं 
वा कु्वक्निति यावत् ॥ २५॥ बृत्तमनुधोत्तरश्छोकमवतारयति---एव सिति । कवभ्यं कर्मेति रोषः । पूर्वाधमेवं व्याख्या- 

इ नी रुकण्डव्यारूया { बवुर्धंरी >) । 

नु्ेयः न खातव्येणान्य इत्यर्थः । कीदशस्तवाचारो यो मयायुवर्तनीय इत्याकाघ्वायां न मे पारथैत्यादिभिननिभिः छोकै- 
स्त्प्रदशेनमिति मधुसूदनश्रीपादाः ॥ २४ ॥ यदि माद एव त्वं कृतार्थोऽसि तथापि परानुग्रह कर्माणि कुर्वि 
त्याह- सक्ता इति । कर्मणि कर्मफठे । कुर्वन्ति कमाणीति दषः । असक्त इति च्छेद्ः ॥ २५ ॥ विद्वान् अज्ञानां 

४ मधुसूुदनीन्याख्या । 

मम प्रेष्ठ यार आचारस्तादरा एव मदयुवर्तिना लयानुष्टैयो न॒ खातनन्येणान्य इद्धं । कीटदास्तवाचारो यो मयानुर- 

लनीय इत्याका्षायां न मे पारथैलयादिभिचलिभि श्छोकैसत््मदशंनमिति ॥ २४ ॥ ननु तवेश्वर लोकसप्रहार्थ कर्माणि कृण 
स्यापि कठलाभिमानाभावान्न कापि क्षतिः । मम तु जीवस्य लोकसंग्रहार्थं कर्माणि कुर्वाणस्य कर्वलाभिमानेन ज्ञानाभिभवः 
सादित आह--सक्ताः कतरैलाभिमानेन फलाभिसन्धिना च करमेण्यभिनिविष्टा अविद्रासोऽन्ञा यथा ऊु्ैन्ति कर्म 
लीकसंग्रहं कतुमिच्छु्िद्ानात्मनिदपि तथेव कुर्यात् । किठु असक्त सन् । कर्वृलाभिमानं फलभिसंधि चकुरवजनित्यथः । 
भारतेति भरतवंरोद्धवलेन, भा ज्ञानं तस्यां रतत्वेन वा लं यथोक्ताल्र्बोधयोग्योऽसीति दर्शयति ॥ २५ ॥ ननु करमौ- 

५ भाष्योक्कर्षद्ीपिक्ना ) 
मयाञुवेतेनीय इत्याकाह्लायां न मे पर्थलयदिभिन्निभिसस्प्रददनमिति केषी चिव्याख्यानं तद्राग्याचुयुण्येन योजनीयम् 1 यद्रा 
सोकसंमहमेवापि संपदयन्कठेमेसीति पू्ोक्तारोधेन रोकं क- कर्ठुमिच्छति कथंचे्युच्यते । य्दिलस् भाष्योक्तोत्था- 
पनविषदवं न केवरमिखादुपेक्ष्यम् । कर्मगेवे्यादिना शिष्टाचार स्योक्तलात् मक्ता इलयादिना विदुषो सेकसंभरहाय कमेणि 
अशक्ति दशेयता यदि खमात्मानं विद्वांसं मन्यते तर्हिं लोकसंग्रहं संभरति पदयन्कमे कर्ठुमरसीलेवं ददरीकृतं, नम्मान्मन्येऽपि 
स्वस क्ेष्टय कर्मणि प्रति प्रयक्षरिद्धं देयं सदेव दयति । योजनान्तरानीनाथस्लर्थात्सबोधनाद्रापि सिभ्यतीति न तदर्था भाष्य 
विरुद्ध ङ्विटयोजना मदशनीयेति दिक् ॥२४॥ यथाहं कृताथ रोकसंमरहा्थ कम करोमि तथा लमन्वो वा विद्रालद्थ कमं कुर्यादि. 
लयाह-सक्ता इति । यथा विद्वांसः कर्मणि सक्ताः कवरलाभिमानफलभिसंधिभ्यामासन्ताः करम कर्वन्ति तयाऽमत्तः मन् 
निदवानात्मृविषठोकसंमहं क्ुमिच्छुः नी कुयात् । तव तु भरतवंशोद्धवत्वादपि रोकसंग्रहोऽवद्यं सपाय इति सूचयन्नाह -- 
भारतेति ॥ २५ ॥ लोकसं त्वविद् इदमुपदिर्यते--नेति । अजानामतषएवे कमसञ्िनां फलां कर्मण्याम- 
लां & श्रीधरीग्याख्या । 

स्यां मवेयमू. । एवमहमेव अजा उपडन्यां मरिनीडुयौम् ॥ २४ ॥ तखादात्मविदापि नयेकतंयक््थं तच्छपया वमे कायमेवेतयुषसं्- 
रति-सक्ता इति । कर्मणि सक्ता भमिनिविष्टाः सन्तोऽशाः यथा कम बुर्वन्ति तथेव भसक्तः सन् विद्वानपि कुर्यात् शोयासंयहं 

७ अभिनवगुसाघार्यग्याश्या । 
जायत ॥ २३५ यतः कन॑वासनां च न मोक शङ्कुवन्ति क्ञानधारां च नाश्रयितुं अथव शिथिली मयन्ति ॥ >४॥ ---------- र ग अवन्ति शनधारां च नाभयितुं अभव भरिधिली मन्ति ॥ २४ ॥ यतस्तेन सम्यग्यनेन 
इल 1 ̀ `) 

प्या ल 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योतकर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपतव्यास्यायुता । १६३ 

जोषयेत्सवैकमाणि विद्वान्युत्तः समाचरन् ॥ २६ ॥ 
रक्ते; क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि स्वक्षः । 
अ्हकारविमूढात्मा कतोदमिति मन्यते ॥ २७॥ 

१ भीमन्छांकरसाष्यम् । 

मयेदं कतर्व्यं भोक्तव्यं चास्य कर्मणः फरमिति निधितरूपाया वुद्धमदनं चान बुद्धिमेदस्तं न जनये. 
न्नोत्पादयेदक्षानामविषेकिनां कर्मसङ्गिनां कर्मण्यासक्तानामासङ्गवतां, कितु यीलजोषयेस्कास्थयेत् सर्वै" 
कमणि विद्धार्स्रयं तदेवा बिदुर्षं क्म युक्तोऽभियुक्तः समाचरन् ॥२६॥ अविद्धानक्षः कथं कर्समघु सजव 
त्याह-प्रकूतेरिति । प्रकृतेः प्रकतिः प्रधानं सत््वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्था तस्याः प्रकते्यणै- 
विक्ररिः कायैकररणसूपैः क्रियमाणानि कर्मणि लोकिक्रानि शादल्लीयाणि च स्वैः सर्वप्रकरिरहका- 
रविमूढात्मा कायकरणसंघात आलत्मप्रययोऽहंकारस्तेन विविधं नानाविध भूद आत्मास्तःकरणं थस्य 

पत सति भ भो चे सम दति = कजे भि कोपितेन जहिहि नि जके जिन कि पक चज भनक पि कहे यकीन भि मेककेन किकी कः कणोत = कमेत 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

योत्तरार्धं प्रक्षपू्कमवताय व्याचषटे--कितु कृयोदिति । सर्वेकमौणि कारयेत्तषु प्रीतिं ऊर्वज्निति दोषः । कथं कार 
येदित्याकाङ्कूमयामाह--तदेवेति ॥ २६ ॥ अज्ञानां कमसङ्गिनामिप्युक्तं तेनोत्तरश्छोकस्य संगतिमाह--अविद्धा- 

निति । कवैस्वमास्मनो वास्तवमित्यभ्युपगमाद्विद्ान्कथं ऊ्वन्नेव ताभावं प्रडयतीलयाश्खाह--पङतेरिति । 

कमैखविदुषः सक्तिप्रकारं प्रकययन्व्याकरोति--म्रङृतेरिव्यादिना । प्रधानशब्देन मायाशक्तिर्च्यते, अविथये- 
६ नीरकण्ठव्याख्या ८ चतुरी 2) । 

कर्मखासक्तानां उुद्धिभेद बुद्धेश्वाखनं न जनयेन्नोरपादयेत् किंतु तान्स्बीणि कर्माणि जोषयेत्सेवयेत् । कथम् । युक्तं 
आहतो भूत्वा समाचरन् ॥ २६ ॥ अविद्वान्कथं कर्मसु सजत इत्यत आह --परकृतेरिति । प्रकृतेः पारमेशयोः सत्र- 

रजसमोशणार्मिकायाः "देवात्मशक्तिं खगुणेर्िगूढाम् इति शरुतिप्रसिद्धायाः शक्तर्णुणेः कार्यकारणसंधातात्मकैः क्रिय- 
माणानि कमणि अहंकारेण खसिन्नण्यस्तन विमूढः तदीयान्कतृत्वादीनात्मधमैत्वेन परयन्; आत्मनश्चासङ्गानन्द्- 

ध मधुसुद्नीव्याख्या । 

सुनेमव लोकसंग्रहः कर्वव्यो नतु तच््ज्ञानोपदेशेनेति को हेतुरत आद--अज्ञानामविवेकरिना कतृलाभिमानेन फलाभि- 

संधिना च कर्मसद्धिनां क्मण्यमिनिविष्यनां या बुद्धिरहमतत्कमम करिष्ये एतत्फलं च भोक्ष्य इति तस्या मेदं विचलनं 

अक्ात्मोपदशेन न कुर्यात्, कितु युक्तोऽवहितः सन् विद्धान् खोकसंग्रहं चिकीषः अविद्वदधिकारिकणि सर्वैकमोणि 

समाचरन् तेषां श्रद्धासुत्पाय जोषयेत्. प्रीया सेवयेत् । अनधिकारिणासुपदेशेन बुद्धिविचाखने कृते कर्म श्रद्धानिवतते- 

्ञंनस चानुत्पतेर्भयश्रटलं स्यात् । तथाचोक्तं 'अज्ञस्याधेप्रहुद्धस्य सवै ब्रह्मेति यो वदेत् । महानिरयजल्् स तेन 

विनियोजितः \* इति ॥ २६ ॥ विद्धदविदुपोः कमोयुष्रानसाम्येऽपि कर्यलाभिमानतद भावाभ्यां विश्चेषं दशेयन्सण्काः कर्मणीति 

( २५ ) शयोकाथ वित्रृणोति दाभ्याम्--्रकृतिमोया सतत्वरजस्तमोगुणमयी मिथ्याज्ञानात्मिका पारमेश्वरी रकिः । (मायां 

तु प्रकृति वियान्मायिनं तु महेश्वरम इति श्तेः । ताः अङृतेसुभैरविकारे. का्ैकारणरूपैः क्रियमाणानि लैकिकानि 

वृदिकानि च कमौणि सर्वशः सर्वरकाररहकारेण कार्यकरारणसंघाताब्मप्रययेन विमूढः खरूपविवेकासमर्थं आत्मान्तः- 

करणः यस्य सोऽ्हकारविमूटात्माऽनात्मन्यात्माभिमानी, तानि कर्माणि कर्ताहमिति करोम्यहमिति मन्यते कमैध्यासेन । 
ध भाप्योत्कपदीपिका । 

क्तानां इदं कमे मयावरथं करव्यं तत्फलं च भोक्तव्यमिति निश्वितरूपाया बुदेभदनं चानं न कर्मणेदयाधयुपदेशेन नोत्पादयेत् 1 

कितु विद्ान्युक्तः समाहितः सन्नविदुषां कम खयं समाचरन्सर्वकमाणि जोषगेत्कारयेत् 1 अन्यथा क्म तेषां श्रद्धापममे वित्त 

श्यमावाज्ज्ञानापाघ्योभयधरटलं स्यादिति भावः ॥ २६ ॥ सक्ताः कर्मेणीष्येतं शोकं व्याच्े--प्रक्ते रिति द्वाभ्याम् । प्रहतैः 

प्रथानख मायाद्कतेगीणाविकां रः कार्यकारणरूपै. क्रियमाणानि कर्माणि सर्वाणि सवैशाः सरवश्रकरः कायेश्ठरणसंघातेऽ्हंभययो- 
६ श्रीषरीस्याख्या । 

वतुभिच्छुः ॥ २५ ॥ नु कपया तच्लक्नानमेवोपदेषटं युक्त नेल्याह--नेति । अश्गानामतफव करिनां कमौस्षक्तानामकततौत्मोपदेरोन 

दडेभेदमन्यथास्वं न जनयेस्कमैणः सकाशुद्धिचालनं न इयोदपि तु जोषयेत्येबयेत् । “जुषी ीतिसेवनयोः' भशान्कमौणि कारयेत् । 
कथम् । युक्तोऽवहितो भूत्वा खय च समाचरन् । ठुदधिचान्ने छते प्ति कमसु अद्धानिव्रततश्ानस्य चानुरपतेस्तेषायुमयभरश्चः स्यादिति 

भावः ॥ २६॥ ननु विदुषापि चेत्य कर्न्यं ति विद्दविदुपोः को विशेष इत्याशङ्य भयोनिच्ेषं ददोयति---प्रकृतेरिति दभ्याम् । 
७ अभिनवगुपाष्वार्यष्याख्या । 

पूताः अतो बुद्धय निग्न तेषां परमोऽप्ययम नधे इत्यदुग्रहाय भेद्येक धियमेषाम् ॥२५५ ॥ तदाह---न दीति । स्वयं चेवं बुश्यमानः 

कर्माणि इयात्. । नच लोकाना बुधि सिन्धाग् ॥२६॥ जज्ानाननि्युत, तदक वुसेयति--पहृतेरिति । मरकृतिसंबम्मिभिर्युने, सद्वाचैः 



१६४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता। ( अध्यायः २ 

तत््यविच्चु महावाहो गुणकभविभागयोः । 
गणा गणेषु बतन्त इति मत्वा न सज्ञते ॥ २८ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

सोऽयं कायेकरणध्मां कार्यकरणाभिमान्यविद्यया कमौण्यात्मनि मन्यमानस्तत्तत्कर्मणामहं कतेति 
मन्यते ॥ २७ ॥ यः पुनरविंदान् तत्वविदिति । तस्ववित्तु महाबाहो, कस्य तस्वविद् गुणकर्मविभागयोः 
गोणविभागस्य कर्मविभागस्य च तस्वविदिवयर्थः । गुणाः करणात्मका गुणेषु विषयात्मकेषु वतन्ते 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

त्युभयतः संबध्यते ॥ २७ ॥ अन्नस्य कर्मसु शक्तिसुक्स्वा बिदुषस्तदभावमभिदधाति--यः पुनरिति । तप्वं याथार्थ्यं 
वेत्तीति ग्युस्पत्या तस्वविदिति तुशब्देनाक्ताद्िशिष्े निर्दिष्श्नपूरवकं द्वितीयपादमवता्यं व्यचषटे-कस्येत्यादिना । 
गुणानामेव गुणेषु ॒वर्वमानत्वमयुक्तं नि्यणत्वात्तेषामिल्याश्ा्य विभजते--गुणा इति । कायैकरणानामेव विषयेषु 

३ नीटकण्डव्याख्या ( बतुधरी ) । . 

संबिद्रुपतामपर्यन्नात्मा अहंकारेण विमूढश्चासावात्मा चेति विग्रहः । अहं कमाणि करोमि कर्मणां कर्तेति मन्यते कनध्या- 
सेन । कतीहमिति वृन्प्र्ययस्ेन नन छोकान्ययनिष्ठाखलर्थतुनाम्? इति षष्ठीनिषेधः । अन्यथा तृचप्रत्यये कर्मणां कतीहमिति 
षष्ठया माव्यम् ॥ २७॥ एव सक्त कमीचरणं प्रददयीसक्तखय तत्मदशयति--तच्व विदिति । गुणकर्मविभागयोः 
गुणविभागख कर्मविभागख च तच्वविदिति माष्यम् । नाहं गुणात्मक इति गुणेभ्य आत्मनो विभागः, नाह क्मा- 
त्मक इति कर्मभ्यश्चात्मनो विभागः, तयोरयुणकर्मविभागयो्तत्वं वेत्तीति श्रीधरः । मधुसुदनस्तु गणाः देहेन्दरियान्तः- 
करणान्यहंकारास्यदानि । कमीणि च तेषां व्यापारभूतानि ममकारास्पदानि । गुणकर्मेति दन्दकवद्धावः । विभज्यते 
सर्वेषां जडानां भास्षकत्वेन पृथग्भवतीति विभागः खभ्रकारक्ञानरूपोऽसङ्ग आत्मा । गुणकर्म च विभागश्चति न्द्रः । 
तयोजडाजडयोसतत्वे थो वेत्ति सः गुणाः करणात्मकाः गुणेषु विषयेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते । कर्वृत्वाभिनिवे्ं 
न करोतीत्यर्थः । गुणविमागख कर्मविमागख च तवविदिति पक्षे गुणकर्मणोरित्येव सिद्धे विभागपद् व्यर्थमिति । 
यद्वा यस्तत्ववित् स गुणाः गुणेषु वर्तन्त इति भत्वा गुणविभागे कर्मविभागे च न सजते इति योजना । गुणानां 
सत्वरजसमसां विभागो बुद्धह कारकानेन्द्रियकर्मन्दियविषयरूपेण विभज्यावस्थानं तसिन्न सजते इदमहमिति न 
मन्यते । तथाहि शरीरे गोरोऽं गोरोऽसि हस्ताभ्यामात्ते मयेदमात्तमिति चश्चुषा ट्टे मयेद टष्टमित्यहंकारेणाभिमन्यते 

४ मधुसूदनीष्याख्या । 

कतीहमिति तृन्भत्ययः । तेन “न खोकान्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्ः इति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ २७ ॥ विदवस्तु तथा न 
मन्यत इवयाह- तत्वं याथात्म्यं वेत्तीति तच्चवित् । तुशब्देन तखान्ञद्वैरिषयमादह । कस्य तत्त्वमिदयतआद-- 
गुणकर्मविभागयोः गुणा देहेन्दरियान्तःकरणान्यर्हकारास्पदानि कर्माणि च तेपां व्यापारभूतानि ममक्रारास्पदानीति 
गुणकमैति दरन्दरैकवद्धावः । विभज्यते सर्वेषां जडानां विकारिणां भासकवेन परथरभवतीति विनाग- स्वयकाशक्ञान- 

५ भाष्योत्कपदीपिका 1 

ऽ्हकारस्तेन विमूढः खत्मखरूपविवेकासमर्थः अत्मान्त.करणं यख सोऽविद्चया कर्मणामहंकर्तेति मन्यते ॥ २७ ॥ तत्त्ववित्तु । 
तुशाब्दोऽज्ादवैलश्षण्ययोतनार्थः । कस्य तत्त्वविदिलयतओह । गुणकमैविभागयोः गुणविभागख करम॑विमागस्यर च तत्वविदिवय्थं इति 
भाष्यम् । अस्यायमर्थः । नाहं कायैकरणसं घातात्मेति गुणेभ्य आत्मनो विभागः न मे कर्माणीलयात्मनस्तेभ्यो विभाग गुणकमभ्यां चि. 
भक्तात्मसाक्षात्कारवेन्। तथाच नायमहंकारविमूढात्मा नापि कर्मण्यासक्तो येनाहकर्तेति मन्यत । विभागपदाभावे लयमर्थो न लथ्यते। 
विग्रहस्तु निभागश्च विभागश्च विभागौ युणकर्मभ्यो विभागौ गुणकर्मविभागौ त्रोश्ुणकमेविभागयोरिति वोध्य. । पनेन गुणविभागस्य 
केमेविभागस्य च तत्त्वविदिति वा । असिन्पश्षे गुणक्मणोरित्येतावतेव निवहे विभागप्रदस्य प्रयोजनं चिन्यमिव्याक्षेषः प्रत्युक्तः । 
यत्तवाक्षेपत्रा खन्याख्यानं प्रदर तं गुणानि देहेन्दियान्तःकरणान्यहकारास्पदानि कर्माणि च तेषा व्यापारभूतानि ममकारास्पदानीति। 
शुणकरमति दरन्देकवद्धावः । विभज्यते सर्वेषां जडानां विकारिणां मासकलेन यथ। भवतीति विभागः खप्रकारज्ञानरूपोऽसङ्ग आन्मा 
गुणकर्म च विभागश्चेति न्द्रः तयोयुणकर्मविभागयोभौस्यभासकयोर्जदनचैतन्ययोरविंकारिनिविंकारयोस्तच्वं याथात्म्यं यो वेत्ति 

& भरीघरीभ्याख्या । 
परृतेयेणेः प्रकृतिकायैरिन्दियेः सर्वप्रकारेण क्रियमाणानि यानि कमणि तान्यहमेव कतौ करोमीति मन्यसे । तत्र हेतुः ! षहंकारेणे- 
नदियादिष्वातमाध्यासेन विमूढ अत्मा बुद्धिर्यख सः ॥ २७ ॥ विद्वास्तु तथा न मन्यत श्तयाई---तस्वनिदिति । नादं गुणात्मक इति 

® अभिनवरुप्तावायेग्याख्या । 

छि कमभि कियन्ते । मूरा कतस्य निष्वनं बाति २७ ॥ तस्यमििति ।शुगकति नागस्य हतिः रोति 
१ भवुचूदयः+ 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योकर्षदीपिका-शीषदी-मभिनवगुप्तव्याल्यायुता । १६५ 

प्रक्रतेयेणसमढाः सल्नन्ते गुणकर्मसु । 
तानक्रुत्लविदो मन्दान्क्रत्लविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥ 

ओीमस्छांकस्माप्यम् । 

नात्मेति मत्वा न सजते सक्ति न करोति ॥ २८ ॥ ये पुनः प्ररृतेरिति । प्रृतेगुणे; सम्यङ् मूढाः 
1, 6) 8, 1, 1, ' ॥ ̂  111 1110 0) स + ̂) ^ 19, ॥ 1 1 क क 8 9 0 | 

२ आनन्दभिरिष्याख्यां 

्रवृ्तिरास्मनस्तु षटस्थस्वान्मेवमिति क्ञ॑स्वा तश्वविष्कर्मसु दृठतरं कतैव्याभिमानं न करोतीलय्थः ॥ २८ ॥ वचिद्ान, 
विद्वानिस्युभावपि प्रकृ निद्रानविदुपो बुद्धिभेदं न छा दरित्युपसंहरति-ये पुनरिति । भङृतेस्क्तरुणेर्दहादिभि- 

३ नी टकण्ठव्याख्या ( चतुधरी ) । 

ममेदमित्यभिमन्यते । बुद्धो विक्रियमाणायामहं सुखीति च सर्वेषु बु्धयादिषु विभज्य गृह्यमाणेष्वपि प्रत्यकं ्रत्यक्ल- 
मध्यम्याहमिदमिति ममेदं कर्मेति च मन्यते । एतेन कर्मविभागोऽप्यावदयकत्वेन व्याख्यातः । अन्यथा विदात्मन्ये- 
वादानादिकनूत्वं दुःखादिम्व चापतति । अयं च कर्मविमागः श्रुत्यापि दर्शितः अन्धो मणिमविन्दत् । तमनङ्क- 
छिरावयत् । अग्रीवः प्रत्यञुखत्. । तमजिहयो असश्चतः इति। अन्धः खयं प्रकाहीनोऽपि चश्चुगदि्मणि रूपादिकं विष- 

यमविन्द्स्मकाशयति । अनङ्कटिः काष्ठोशदिवजडत्वात् ख्य कमं कतमशक्तोऽपि पाण्यादिः आवयदासीव्यंत् 
विषयमुपादत्त । अग्रीवः छिन्नशिरस्फवन्निर्जवोऽहंकारत्तं प्रत्यमुश्चत् ग्रीवायां धारयति मयेदं छन्धमिति मन्यते । 
अजिहो धीधातुः जडत्यात्खये खगतसुखदुःखयोः पट इव खगतरूपदेः प्रकारानेऽसमर्थोऽप्यदं सुखी दुःखीति चानु- 
भवति । तथाचात्मानात्मनोयीथातम्यजञो व्यादृत्तष्वईकारादिषु तत्कभयुः चाभिमानादिषु कुसुमेषु सुत्रमिधाठुवर्तमान- 
मात्मानं तेभ्यः परथग्भूनं जानन् यणा धीचध्चुगदयो गुणेषु दुःखरूपादिषु वर्तन्ते नत्वात्मेति मत्वा न॒ सजतेऽहमेव 
हस्तादिसंघातस्यो ममेवेदमादानादिकं कर्मेति न सक्तो भवतीत्यर्थः ॥ २८ ॥ एवं सक्तासक्तयोः कमाणि विभज्य 

मधुमृदनीग्यारूया । 

शपोऽसश्च आत्मा । गणकम च विभागश्चति द्रन्ः । तयोमूणकमेवि भागयाभाखमासकयो नडचतन्ययोर्विकारिनिविकारयोस्त चं 
याथारम्यं यो वत्ति स गुणा. करणात्मका गुणपु विप्रयेपुं प्रवर्तन्ते विकारिलान्नतु निर्विकार आत्मेति मला न सन्ते सक्ति 
कतरूलाभिनिवेदामतन्तवविदिव न करोति । हे महावाहो इति संबोधयन्सायुद्रिोक्तरत्पुरुपलक्षणयोगिलान्न एूथर्जननाधारण्येन 
लरमविचेकी भवितुमर्ईसीति सूचयति । गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्वविदिति वा अस्मिन्पक्षे गुणकर्मणोरित्येतावतेवे 

निर्वाह विभागपदस प्रयोजनं चिन्यम् ॥ २८ ? तदेवं विद्वदविदुषोः फमोयुएानसाम्येन विद्व(नविदुपो बुद्धिमेदं न ङयां- 
५ माप्योक्कयदीपिक्ा । 

तजरिन्यम् । गुणकर्मेयसैकपदलेऽत्पाचूलादभ्यर्हितलाच विभागपदस्य पूर्वैनिपातापत्तदछन्दसखनिपातग्रकरणानिलययलयोरो्र॑य- 
णस्य भाष्योक्तरीवया सत्यां गतावनुचितलात् । विभागपदस्य प्रसिद्धम्थे परिखज्याप्रसिद्धार्थकल्पनाया. द्विष्टकल्पनायाश्वान्याप्यल- 

दितिदिक । अदप्यन्ते यस्तत्ववित्स. गुणा गुणेपु ववैन्त इति मला गुणविभागे कर्मविभागे च न सजत इति यो जना ! गुणानां 
सच्वरजस्तमसा विभागः वुन्य्हकारन्तानेन्द्रियविषय्रूपेण विभज्यावस्थानं तस्मिन्न सजते इदमदहमिति न मन्यते ! एतेन कर्म- 
विभागोऽग्यावदयक्लेन व्यास्यान । अन्यथा चिदात्मन्येवादानादिकवृलं दु.खादिमचवं चापतति तथाचात्मानात्मनोयधात्म्यज्ञः 
व्याग्तेष्वर्छरार्दिपु नत्कर्मसु चाभिमानादिपु कुसुमेषु सूत्रमिवायुवतमानमात्मानं तेभ्यः प्रथग्भूतं जानन्. गुणा धीचक्छुरादयो 
गुणपु दु खष्टपादिपु बर्मन्ते न ल्वान्मेति मला न सजतेऽटमेव हस्तादिसंघानरूपो ममवेदमादानादिकं करमति न सन्तो भवतीदयर्थ 
दति, तदपि तिचायम् ¦ गणकर्मणोनं सजन दयतावतव निराह विभागपदवरयथ्यापत्ते., तथचलयादिग्रन्थसयय खन्यायानानवुर- 
पललच्िति द्विक । गुणा क्रणान्मक्ः गुणपु विप्रयेष्रु प्रवर्तन्तं नात्ति मला न सनते सर्फ कवृच।मिनिवेदौ न करोति । 
महान्तौ बाहर् शान्रुरनने प्रवत नाहमिति मला लमपि कलृलाभिनिवेद कर्तं नाहसीति ध्वनग्रनाह--हे महावाहो इति 
॥ २८ ॥ विद्रन्खरपम विद्ठःम्वख्पं च प्रनमुपपाद् विद्वानविदुपो बुदिमेदनं न कुयादिः्युपसंदरति--प्रङुतेरिति। प्रहृते प्रधा- 

६ श्रीधरीनत्याख्या । 

गुणेभ्य आत्मनो विमागः । न म कर्माणानि करमश्योऽप्यात्मनो विमागस्तयोयणकसैविभागयोयेस्तखं वेत्तिसतु न स्व्जते कर्दूवाभि- 
निवेद न करानि । नथ्रष्ेतु. । भुणा रन्द्िणणि सुणधु विषयेषु वन्ते नाहमिति मत्वा ॥ २८ ॥ न वुडिमेद् जनयेदित्युक्तुपसद्- 

रत--प्रङ्रतेरिति । ५: पधकोयुभः नत्वादिभिः ममृदाः सन्नो युणप्विनिद्रयेषु नत्वर्ममु च ससन्त वय कुम शति, तान क्त्वि 
७ अ{भिनवगुप्राचा्यव्याख्या । 

भम स्िमायातमिश्यात्मानं मोचयति ॥ २८ ॥ कमसद्धिनामित्युष्त कमस्भित्यं दृरयनि-परक्नेरिति । यछनिसवन्धिभिरुणः सस्वाद्यः 

% नीहगोप्डः, 
॥ 2 , त 1 का ति 1), 10 काणिष्योनयकतनिगेगभोतेकेषेन ॥ 



१६६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्वग॑वद्रीता। [अध्यायः १ 

मयि सवोणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निरारीर्निभंमो भत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 

१ भ्रीमच्छांकरभा््यम् । 

संमोहिताः सन्तः सज्ञन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म कर्मः फरायेति, तान् क्मसङ्गिनोऽ- 
व्ल्विद्ः कर्मफरमात्रदर्दिनो मन्दान्मन्दप्रज्ञान्छृत्छविदात्मवित्खयं न विचाट्येद् बुद्धिमेदकरणमेव 
शालं तन्न कुयौदिव्य्थैः ॥ २९ ॥ कथ पुनः कर्सण्यधिङ्तेनाज्ञेन मुमुश्चुणा क्म कतैव्यमि्युदपते-- 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

विकारैः संमरढास्तानेवात्मत्वेन मन्यमाना ये ते गुणानां तेषामेव देहादीनां कमसु व्यापारेषु सजन्ते सक्तिं ददतरामा- 
द॑मीयड्द्धि ऊर्वन्तीदयाह--परकृते रित्यादिना । तेषामनास्मनिदां स्वयमार्मविद् बुद्धिभेदं नापादयेदिलयाह- तानि. 
ध्यादिना ॥ २९ ॥ यद्यपि कर्मण्यज्ञोऽधिक्छियते तथापि सोक्ष्यमणणेन तेन कमं यक्तव्यं मोक्षसख कमौसाध्यत्ाश्नतु 
तेन क्म कर्तु शक्यं कर्मणः सापैक्षितविरोधिस्वादिति शङ्कते--कथमिति । शोकेनोत्तरमाह--उख्यत इति । 

३ नीरखुकण्ठव्याख्या ( चदुर्धंरी ) । ॥ 

सक्तकमीनुवाद्पूर्कं न जुद्धिमेदं जनयेदज्ञानामित्युपक्रान्तसुपसंहरति-- प्रकृतेरिति । गुणेरहंकारादिभिः खसिन्न- 
ध्यते; संमूढाः एकीभावेनाभेदाध्यासेन, मूढास्तु प्रकृतेः प्रकृतिसंबन्धिषु गुणेषु देहादिषु कर्मसु गमनादिषु च सजन्ते 
अहमयं जाह्मणो ममेवेदं यज्ञादिक कर्मेति सजन्ते सक्ता भवन्ति तान् मूढत्वात् अक्घत्छ्षविद्; आत्मन्ञानहीनान् आत्म- 
विद्धि कृत्लवित् । (आत्मनो वा अरे दशनेन शवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वे विदितम् इति श्रुतेः । मन्दाव्ासार्थ- 
ग्रहणासमर्थान् । इृत्लविदात्मविन्न विाठयेत्कर्मनिष्ठातो न प्रच्यावयेत् । तेषासुमयश्रष्टत्वापत्तेः प्रकृतेशुणेः संमूढाः 
गुणानां कर्म॑सु सजन्त इति प्राचां योजना ॥ २९ ॥ मयीति । त्वं तु अशो सुु्चुश्च मयि स्वान्तयामिणि सर्वाणि 

 मधुसूदनीव्याख्या 1 

दित्युक्तमुपसंहरति--प्रकतेः पूर्वोक्ताया मायाया गुणैः कायैतया धमैर्देदादिमिर्विकरिः सम्यङ्मढा" खष्पास्छुरणेन ताने. 
व्रात्मचेन मन्यमानास्तेषामेव गुणानां देहेन्दियान्त करणानां कर्मसु व्यापारेषु सजन्ते सर्ति व्यं कर्म॑ कुर्मस्तत्फलयेति 
हृढतरामात्मीयद्ुद्धि कुर्वन्ति ये तान् कर्मस्गिनोरङृत्लविदोऽनात्माभिमानिनो मन्दानञ्युद्धचित्तंखन ज्ञानाधिकारमप्राप्तान् 
कृतल्ञवित् परिपूणात्मवित् खयं न विचाच्येत् । करमश्रद्धातो न प्रच्याबयेदिदयर्थं । ये मन्दाः शुद्धान्तःकरणासते खयमेव 
विवेकोदयेन निचलन्ति ज्ञानाधिकारं प्रप्ता इलभिप्रायः । कलजृत्लब्दावात्मानात्मपरतया श्ुलर्थानुमारेण वार्तिक्कृद्धि- 
व्यीख्यातौ । “सदेवेदादिवाक्येभ्यः कृतं वस्त॒ यतोऽद्वयम् । सभवस्तद्िरुदधस्य कुतोऽक्रत्लसख वस्तुनः ॥ यसिन्ष््- 
ऽप्यषृष्टोऽर्थः स तदन्यत्र रिष्यते । तथाद्टेऽपि इष्टः स्यादक्ःलस्तादगुच्यते ॥ इति 1 अनात्मन. सावयवलादनेकथर्मनरवाच 

केनचिद्धर्मेण केनचिदवयवेन वा विरिष्टे तस्मिन्नेकस्िन्धटादौ ज्ञातेऽपि धर्मान्तरेणावयवान्तरेण वा विशिष्ट- स एवाज्ञातो- 
ऽवरिष्यते तदन्यश्च पादिरज्ञातोऽवरिष्यतएव, तथा तसिन्धादावज्ञातेऽपि पटादिर्लात. खादिति तञ्ज्नेऽपि तान्य 
चाज्नानात्तदज्ञनेऽप्यन्यज्ञानाच सोऽङृत्ल उच्यते इृत्लदलद्रय आत्मेव तज्ज्ञाने कदलयविदवरोपस्याभावादिति श्वेकद्वया्रः 
॥ २९ ॥ एवं कमौवुष्टानसाम्येऽप्यज्ञनिन्ञयोः क्तेलाभिनिवेरातदभावान्यां विरोषं उन्तः । इदानीमत्तसयापि सुमु्रोरसुयुक्ष्न- 
पक्षया भगवदपणं फलमिसंध्यभावं च विरोषं वद्नज्ञतयाैनस कर्माधिकार द्रढयति--मयि भगवति वासुदेवे परमेश्वरे 

५ भाष्योर्कपेदीपिका 1 
नख मायाशक्तेगुणेनिंकारे. कायैकरणकूपैः सम्यभ्मूढाः खखरूपास्फुरणेन तनेवात्मतया मन्यमानास्तिपामेव गुणानां कर्मसु व्यापारेषु 
सजेन्ते । वयं कर्मः फलायेति इढतरखकीयदुदध कुवैन्ति ये तान्कर्मसङ्धिनोऽतएवाश्ृत्लविद आत्मन्ञानङुन्यान. यतो मन्दपज्ञान् 
कत्लविदात्मवित् “आत्मनो वा अरे दशनेन श्नचणेन मद्या विन्नानेनेदं सर्वं विदितम्" इतिश्वुखात्मविदः कृनवित्वभरतिपादनात् 
खर्थं न विचाल्येत् 1 बुद्धिमेदं न कुयादिखर्थः । भङतेयणेः सच्वादिभिरिति व्याख्यानं तु भाप्यविशुद्धम् । भकतः क्रियमाणानि 
गणेरिखत्रन्दिेरिति खोक्तयननुरूपं च । एतेन गुणेषिन्दरयेषु तत्कर्म च अछृतेः संबन्निषु ग॒णेषु देहादिषु कर्मसु गमनादिषु 
चेति व्याख्यानद्वयमपि प्रयुक्तम् । देहेन्द्रियाद्यासक्तेयणसंमूढा इलयनेनवो्तलात् । प्र्ृतेरिखस गुणकर्मखिल्यनेन संबन्धस्य अयो. 
जनश्ूल्यला्वं ॥ २९ ॥ ननु नाहं तत्ववित् किलज्ञो सुयुचमेया कथं कम कर्तव्यमिति चेत्तत्राद--मयी ति । ममि परमेश्वरे 

३ श्रीषरीभ्याख्या } 
मन्दमवीश््ृत्लबित्सर्वशचो न विचारयेत् ॥ २९ ॥ तदेव त्विदापि कम कर्तव्यं, त्वं तु ना्थापि त॑च्तवित्, अतः कमैव ुर्विलाष्ट-.* 

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ! 
ङतेषु कमखु मूढाः सजन्ति सत्वादिगुणमाहार्म्यात् ॥ २९ ॥ तस्माशुक्तः सन जपेत कर्माणीस्यक्ते तत्र कथमिति स्फूुटयति--मयीति 
` अश्ीषर, ववीक्कण्डः 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योत्कर्षदी पिका-श्रीधरी-भमिनवगुपव्याख्यायुता । १४७ 

ये मे मतमिदं नियमनतिष्ठन्ति मानवाः । 
भद्धावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कमभि; ॥ ३१॥ 

१ भ्रीमण्छटाकरभण्यम् । 

मयीति । मयि वासुदेवे परमेश्वरे स्वक्ष सवोत्मनि सवौणि कमणि संन्यस्य निश्चिप्याध्यास्मचेतसा 
विवेक षुश्याहं कतश्वराय भरृत्यवत्करोमी यनया बुद्या । किंच निराशीस्त्यक्तादीर्निसमो ममभावश्च 
निगेतो यस्य तच स त्वं निर्ममो भूत्वा युध्यख बिगतसञ्वरो विगतसंतापो विगतशोकः सन्नित्यर्थः ॥३०॥ 
यदेतन्मतं कर्म कतेव्यमिति सप्रमाणसुक्तं तत्तथा--येमदइति। येमे मदीयमिदं मतमनुतिषठन्त्ययुव- 
सैन्ते मानवा मनुष्याः धद्धाचन्तः अद्घाना अनसुयन्तोऽूरयां च मयि गुरो बाुदेबेऽकुषैन्तो 

२ आनन्दनारन्यार्या । 

यथोक्ते परस्सिन्नास्मनि सर्ैकर्मणं समर्पणे कारणमाह--अध्यातमेति । चिवेकडुद्धिमेव व्याकरोति--अहसिति । 
दुर्ितरील्या कर्मसु प्रश्रत्तख क्तेव्यान्तरमाद--रफिचेति । लयक्ताक्षिः फरभराथनादहीनः सक्निय्थैः । निर्ममो भूत्वा 
युत्रभ्नात्रादिष्िति शेषः । ननु युद्धे नियोगो नोपपद्यते पुत्नभ्नात्रादि्हिंसस्मनस्तषघ्य संतापहेतोर्नियोगविषयस्वायोग(- 
दिति तश्राद-विगतेति ॥ ३० ॥ प्रकृतं भगवतो मतसुक्तभरकारमनुख्लयेवाुतिष्ठतां कमञुक्तिफठं कथयति-~ 
यदेतदिति । लाखण्चायोपदिष्टेऽदष्ट्थ विश्वासवस्वं श्रदधानत्व, गुणेषु दोषाविष्करणमसूया, अपियैथोक्ताया युक्ते 

३ नीरुकण्डव्याख्या ८ चतु्धरी ) । 

कर्माणि संन्यख समप्य अध्यात्मचेतसा आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्तं शाखमध्यात्मं तन्न प्रवणेन चेतसा । शाकपार्थिवादि- 
बन्मध्यमपदलोपी समासः ! आत्मानात्मवितैकवतेत्यर्थः । ईश्वरप्रेरितोऽहं करोमीव्यनया बुद्धा निराशीः फएलमनिच्छन् 
निर्ममो ठम्प्रे ममत्वाभिमानसूल्यश्च भूत्वा युध्यसख विगतज्वरो विशोकः सन् ॥ ३० ॥ ये म॒ इति । येऽन्येऽपरि 
त्वाद्या; मे मम सतमसक्तया कमानुष्ठाने असुतिष्ठन्त्यमुवर्तन्ते मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः अत्र दोषमपदयन्तः 

५ मधुसृदनीन्याख्या । 

सर्वते सर्वनियन्तरि सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि लौकिकानि वैदिकानि च म्वेप्रकाराणि अभ्यालमचेतसा अहं कतीन्तयोम्यधी- 
नस्तम्मा एवैश्वराय राज्ञ इव श्यः कर्माणि कयोमीखनया बुध्या संन्यसख समण्यं नियशीर्निष्कामः निर्ममो देदपुच्श्रात्रादिषु 
खीेष्र ममताद्न्यः विगतज्वर. सतापहेतुलाच्छोक एव ज्वरशब्देनोक्तः, रेहिक्रपारत्निकदुयैशोनरकपातादिनिमित्तरोकर्+ 

हितश्च भूत्वा लं सुसृष्च्यु"्यसख विहितानि कमाणि कुविखयभिभ्रायः । अन्न भगवदरपणं निष्कामं च सर्वैकर्मसाधारणं मुमुक्षोः । 
मिर्ममलं यक्तरोकलं च युद्धमात्रे प्रहते इति द्रषटन्यम् । अन्यन ममतारोकयोरप्रसक्तवात् ॥ ३२० ॥ फ्रभिसंधिराहियेन 

भगवदर्पणदुख्या विदहितकमालुटानं सत्तवद्द्िज्ञानमराधिद्वरेण सुक्तिफरमित्याह । इदं फलामिसंधिराहियेन विहिगकमीचरः- 

णरूपं मम मतं नित्य निदवेदबोधितलेनानादिपरेपरागतं आवद्यकमिति वा स्वेदेति वां मानवा मनुष्याः ये केचित् मनु- 
ष्याधिकारिलत्कर्मणां श्द्धावन्त. दा।खाचार्योपदिटर्थऽननुभूतेऽप्येवमेवतदिति विश्वाक्तः भद्धा तद्वन्तः । अनपुयन्तः गुणेषु 
दोपाविष्करणमसया सा च दु खात्मके कर्मणि मां भवर्तयन्नकारुणिकोऽयमित्थेवकूपा । म्र्ृते अरमक्तां तामसूयामपि गुरौ 

वाषुदेवे सयैसुदटयदवैन्तो येऽजुतिष्टन्ति तेऽपि सत्त्वश्द्धिज्ञानग्रापिद्वरेण सम्यक् ज्ञानिवन्सुच्यन्ते कमभिधेमाधमोख्यैः 
५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

सर्वाणि वैदिकानि लोकिक्रानि च कर्माणि अध्यात्मचेतसा विवेकवुच्याऽहंकतश्वराय श्लयवत्करोमीलनया दुद्या सन्यस्य सम्य 
निरादी. फलामिसेधिरहितः ममलसन्यस्लं भूवा विगतज्वरो विगतशोकः सन् युध्यख । यं्॑वच्र नगवदप॑ण निप्कामलं च 
सर्वैकर्मसाधारणं भुसक्षोः निर्ममलं यन्त लोकल च युद्धमात्र प्रक्ृन इति द्रटन्यमन्यत्र ममताशोकयोरप्रसक्तलादिति तचिन्खयम् । 
सर्यस्मिन्कर्मणि ममेदमिति ममल्रस्य निष्फले कष्टसाभ्ये वा कर्मणि ज्वरस्य च ग्रगनक्तलयान् । रोकादेर्निदच्य्थमव सिच्यतिच्योः 
समो भूतेति भगवतेक्तल्ेति दिक् ॥ २३० ॥ येऽन्येऽपि मानवाः मम ॒प्ररमेवरस्य मतं फलामिसंधिराहिन्येन चिलोधकं 
कमानुरेयमित्येवंरूपं सप्रमाणयुक्तमीश्वरेण सर्वक्ञेनाप्रतमेनोक्तं यत्तत्तभ्यमवेति निश्चय. श्रद्धा तद्युक्ता अतएवादसयन्तो मयि परम- 

६ श्रीधरीष्याख्या। 

मयीति । सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य समप्याध्याकचेतसान्तयौम्यवी नोऽद करोमीति दृष्टया निराशीनिष्कामोऽनणएव मत्फरसाधर्नं 
मदथेमिद करमैत्येव ममतादयल्यश्च भूत्वा बिगतग्वरस्यक्तश्लोकश्च भूत्वा युध्यस्व ॥ ३० ॥ एवं कमौनुषठने युगमाद--ये मे मतमिति । 

मद्राबये श्रद्धावन्तः अनयुयन्नः दुःखातलके करणि प्रवतैयतीति दोपदृषटिमङ्कर्वन्तश्च । ये मे मदीयमिद मतमनुतिष्टन्ति तेऽपि दनैः 

७ अभिनवगुक्राचायव्यारव्या 1 
भयि सर्वाणि कर्माणि नटं क्ति संन्यस्य रवतन" परमेश्वरणएव सय॑कती नाहे कश्चिदिति निधि शोकासुग्रहं निकीुरोकान्वारं युद्धा" 
त्मकमयुनिद्य ५३०॥ यमे इति । यस्वेतदिति । पतच मनमाभ्रिख यः कथ्ि्स्किधित्कयोेति तत्तस्य न अन्धकं । एतर्धिस्वु क्षामे येन अद्धा 

१ मधुमूयनः, 



१६८ जआनन्दगिरिव्यास्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्कगवद्वीता । [ अध्यायः ३ 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नावतिष्ठन्ति मे मतम् । 
सर्वज्ञान विमूडांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
सदद्ं चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
चकरनिं यान्ति भूतानि नियहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 

१ भीमच्छांकर भष्यम् । 

सुच्यन्ते नेऽप्ये्वभूताः कमेभिधेमीधमख्यैः ॥ ३१॥ ये त्विति । ये तु तद्विपरीता एतन्मम मतमभ्य- 
सुयन्तो नायुतिष्ठन्ति नाजुवतेन्ते मे मतं सर्वेषु ज्ञानेधु विविधं मुढास्ते सर्वश्ञानविमूढास्तान्वद्धि नष्टान् 
नाशं गतानचेतसोऽविवेकिनः ॥ २२॥ कसमात् पुनः कारणास्वदीयं मतं नानुतिष्ठन्ति परघमानवु- 
तिष्ठन्ति, खधर्म च नायुवनैन्ते, त्वत्प्रतिक्लाः कथं न विभ्यति त्वच्छासनातिक्रमदोषात् , तत्राह -- 
सदटशभिति। स्शमवुरूप चेष्ट । कस्याः , खस्याः सकी थायाः डते महृतिनपम वृतम धमा 

` ` २ आनन्द्शिरिव्याख्या । 

रसुख्यस्वथोतनाधेः ॥ २१ ॥ भगवन्मतानयुवर्तिनां प्रयवायिसवं॑भरलयाययति-ये स्विति । तद्िपरीतत्वं भगव- 
न्मतानुवर्तिभ्यो वपरीयं, तदेव दरयति--पत दित्यादिना । अभ्यसूयन्तसत्रासन्तमपि दोषस्ुद्धावयन्त दव्य्थः । 
सर्वलानानि सगुणनिर्युणबिषयाणि । भरमाणवमेयग्रयोजनविभागतो विविधस्वम् ॥ ३२ ॥ भमगवन्मतानुवसैनमन्तरेण 
परधर्मनुष्टाने खधर्मानसुष्टाने च कारणं पृच्छति-कस्ादिति 1 भगवस्तिद्कुरूसवमेव वन्न कारणपमिलाशङ्खयाह-- 
नन्प्रनिक्रुका इति । राजालुशासनातिक्रमे दोषददौनादगवदनुक्षासनातिक्रमेऽपि दो षसंभवास््रति कूरस्वं भयकारण- 
मिद्यथः । उत्तरत्वेन शोकमवनारयति--खदशमिति । वत्राहेति । सर्व॑स्य प्राणिवर्भख प्रकृतिवशवर्तित्वे कैमुतिक- 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( बतुर्धंसी ) । 

तेऽपि स्वकर्मभिधमीषमाख्ये च्यन्ते ॥ ३१ ॥ विपक्ष दोषमाह-येत्विति । सर्वशब्द ईश्वरवाची । स्वं समाभोषि 
ततोऽति सर्वः" इति निर्वचनात् । तख ज्ञाने विषये विशेषेण मूढान्पारक्षयेणापि ते ईश्वरमजानन्तो देहमात्रनिष्ठास्तान् 
नन्खर्गापतरगीन्रणन् अचेतसः विवेकश्यन्यान् ॥ ३२ ॥ ननु ते चेत्तव मतं नानुतिष्ठन्ति तर्हि कथं तवान्तयीमित्व- 
मित्यत आह-सदद्यामिति । खसाः म्करतेः खकीयख प्राग्मवीयधमीधर्मसंस्कारख सदटशमनुश्पं ज्ञानवानपि 

४ मधुसूदनीन्यारया । 
॥ ३१ ॥ एवमन्वये गुगमुक्रला व्यतिरेके दोपमाह--तुराब्द" श्रद्धाबद्रैधम्भमश्रद्धां सूचयति ! तेन ये नासिक्याद- 
श्रदधाना अभ्यम्जन्नो दोपसुद्धावयन्तः एतन्मम मतं नावर्तन्ते तानचेतसो दुष्टचित्तान् अतएव सर्वज्ञानविभूढान् सर्वत्र 
कर्मणि ब्रह्मणि सगु निुगे च यज्ज्ञानं तत्र विविधं प्रमाणतः प्रमेयत. अयोजनतश्च मूढान् सर्य भकारेणायोग्या््टन् 
सरवेपुरुपा्भ्र्टन्विद्धि जानीहि ॥ ३२ ॥ नु राज्ञ इव तव शासनातिकरमे भयं पदयन्तः कथमसूयन्तस्तव मतं नायुवर्तैन्ते 
कथं वा सरवैपुरषार्थपाधने प्रतिकूल भवन्तीयत आह---प्र्ृतिर्नाम प्राग्जन्मकृतधमाधर्म्ञानेच्छदिसंस्कारो व्तभानजन्म- 

॥ ५ माष्योत्कर्षदीपिका । 
गुरा वासुदेवे ऽम्यादु -खात्मके कर्मण्यस्मान् प्ररयतीति सुखसाधने तस्िन्दोषारोपणमङुर्वन्तोऽनुति्टन्ति अचुवर्तन्ते तेऽप्येव॑भूताः 
सत्त्वछ्यदधिद्वारा ज्ञानग्राप्या धमोधमांख्यैः कर्ममिरसुच्यन्ते ॥३१॥ येतु तद्िपरीताः श्रडाहीना एतन्मम मतमभ्यसूयन्तः युणेऽपि 
दोषमारोप्य निन्दन्त. नानुतिष्ठन्ति तान् कर्मज्ञाने सगुणज्ञाने निशणज्ञाने चेति सर्वषु ज्ञनेषु विविधम्रमाणप्रमेयप्रयोजनविभागे 
मूढान् सरवप्रारेणायोग्यान् अचेतसोऽनिवेकिनो दुष्टचेतसो नष्टान् सर्वपुरपषर्थैभ्यो भरन् बिद्धि । सर्वशब्द डेश्वरवाची “सर्वं समा- 
मरोषि ततोऽसि सरम" इति निर्वचनात् । तख ज्ञाने इति व्याख्यानं तुत्तव्याख्याने इ्रक्ञानखन्तमौवात् व्यर्थमेव लेकमसिद्धि्याग 
इत्यत उपेक्षयम् ॥ ३२ ॥ ननु कसात्तवत््तिकरत्स्लच्छसनातिकमान्न बिभ्यति लदीयं मतं खधर्म नायुतिष्ठन्ति परध चानु- 
तिष्ठन्नीति चेत्तत्राह--सदशरिति ज्ञानवानपि 'पश्वादिमिश्वाविशेषात्"इति न्यायात् गुणदोषज्ञानवानपीति वा । खस्याः प्रकृतेः 

॥ ६ भीधरीन्याख्या । 
करमदुवा णाः सम्यम्डानिवत्वमैभिदुच्यन्ते ॥ २१ ॥ विपक्षे दोपमाद--येत्विति । ये तु मे मतीरा कै करैग्यमिदनुश्ासनम- 
भ्यदयन्तो भषन्तो नातुति्न्ति तानचेतसो विवेक्नन्यानतष्व स्वंसिन्कमैणि ब्रह्मविषये च यज्नं तत्र विमूढान्नष्टन्विद्धि ॥ ३३ ॥ 
ननु तर्द महाफल्तवादिन्दरियाणि निगृह्य निष्कामाः सम्तः सवेऽपि खथ्सैमेव नि नानुतिष्ठन्ति तत्राह--सदशमिति । मङतिः प्राचीन- 

ह अचिरं ७ अभिनवयु्ाचार्थभ्यारूया । 
ख्वस्ते विनष्टा अविरतं जन्ममरणा दि भयभावितस्वात् ३११ सषशमिति। योऽपि चक्ञानीन तस्य व्यवहारे भोजनौ विपयौसः कथित् । 
अपितु सोऽपि खस्वाधुचितमेष चेष्टते एवमेव जानन्। अतो भूतानां परथिष्यादीनां अक्तौ चिख्यः ------------- र शाना एविवयादीनां अकृतो दिय आत्मा चाकतां नित्ययुक्त इति कस्य जम्मा चाकतां नित्यसुक्त इति कस्य जन्मा. 

१ नीकङकण्ठ-, 



गीख्कण्ठी-मधुसदनी-माप्योत्कपंदीपिका-श्रीधरी-जभिनवगुप्तव्या्यायुता । १६९ 

इन्द्ियस्येन्द्रियस्यारथ रागद्भेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्तौ द्यस्य परिपन्थिनौ ॥ २४॥ 

१ श्रीमन्छांकरभाष्यम् । 

दिश्ंस्कारो बर्तमानजन्मादावभिव्यक्तः सा प्रृतिस्तस्याः सदृशमेव स्वा जन्तुक्षोनवानपि कि 
पुनमखेः । तसात् प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति मम चान्यस्य वा ॥ ३३ ॥ यदि सर्वो 
जन्तुरात्मनः प्रकतिखदशयेच चेषते नच प्ररतिश्यन्यः कश्चिदस्ति ततः पुरुषकारस्य विषयासुपपत्तेः 
राखानर्थकयगप्राप्ताविदमच्यते--दइश्द्रियस्येति । इन्द्रियस्येन्द्रियस्या्थं सवेन्दियाणाम्थं दाब्दादिविषये 

२ अनन्द्गिरिन्याख्या । 

न्यायं सुचयति--ज्ञानवानपीति । सर्वाण्यपि भूतान्यनिच्छन्लयपि प्रकृतिसद्शीं चेषं गच्छन्तीति निगमयति-- 
परति सिति । भूतानां प्रकृयधीनव्वेऽपि प्रकृतिर्भगवता निग्राद्येलयाशङ्खयाह- निग्रह् इति । का पुनरियं भरकृतिर्यदुयु- 
सारिणी भूतानां चेष्टेति प्रच्छति--प्रर्तिनौमेति । भगवदभिग्रेतां प्रकृति भकरयति--पूरवैति । आदिशब्देन 
तनेच्छादि संगृद्यते । यथोक्तः संस्कारः स्वदाक्लया प्रव्तकश्चेखर्येऽपि प्रदत्तिः स्यादियाशङ्य बिरिनषटि--वर्त- 
मानेति । सर्वो जन्तुरिष्युक्तं विवेकिप्रदृत्तेरतथास्वादित्याशङ्य "पश्वादिभिश्वाविरोषात' इति न्यायमनुसरनाट--ज्ञान- 
वानिति । ज्ञानवतामक्ञानचतां च प्रकृयधीनघ्वाविोषे फलितमाह-- तस्मादिति । प्रकृतिं यान्ति परकृतिसदशीं चेशं 
गच्छन्यनिच्छन्लपि सवाणि भरूतानीलयथः । प्रकते भगवता तत्तृद्येन वा केनविश्निप्रहमाशङ्कयवतारितचतुधैपादस्या- 
थौपेक्षितं पूरयति--मम वेति ॥ ३३ ॥ सर्वस्य भूतव्गस्य प्रकृतिवदावर्तिसरे रोकिक्वेदिकपुरषकारविषयाभावाद्धि- 
धिनिकेधानर्थक्यमिति श्द्त-- यदीति । नचु यख न प्रङृतिरस्ि तस्य पुरुषकारसं भवाद्र्थवं तद्विषये बिधिनि- 
देधयोर्भनिष्यति नेयाह्--नचेति । शङ्कितदोषं शछोकेन परि्टरति--इद मित्यादिना । वीपष्लायाः सर्वकरणागोचरशवं 

३ शीरुकण्टष्याख्या ( चठुधेरी ) । 

चेते किमु मूखंः "पश्वादिभिश्वाविशेषात्? इति न्यायात् । तख्मास्ङृतिं यान्त्यनुसरन्ति भूतानि प्राणिनस्तत्र मम वान्यख 
वा निग्रहः करं करिष्यति, न किमपि । अहमपि पर्वकमापिश्नयेव तान्प्रवर्तयामीति भाषः ॥ २३ ॥ एवं तहिं पुरुषख 
खातन्रयामावाद्विधिनिषेधराये व्यर्थमित्याशङ्कयाह--दन्द्रियस्येति । इन्द्रिययेन्िययति द्िर्वचनं वीप्सायाम् । 
परतीन्दियं खेखवेऽ्थं शब्दादौ वचनादौ च विषये रागद्वेषौ अनुरे रागः प्रतिकूले द्वेषश्च व्यवस्थितौ नित्यसंबद्धौ 

भश सदुनीव्याख्या । 

न्यसिव्यक्त- स्यैतो अल्वान् “तं विधाक्मेणी समन्वारमेते पूरवग्रज्ञा च” इति शुतिग्रमाणकर । तखा" खकीयायाः शर्ते. 

सद्शमयुरूपमेव सर्वो जन्तुक्ञंनवान् ब्रह्मविदपि “पश्वादिभिश्वाविशेपात्ः इतिन्यायात्, गुणदोषज्ञानवान्वा चेते किं पुन- 

मूखैः । तस्मात् भूतानि स्वे पराणिनः प्रकृति यान्ति अदुवर्व-ते पुष्पार्थश्ररहेतुभूतामपि । तत्र मम वा राज्ञो वा निग्रहः किं 

करिष्यति 1 रागौत्क्यिन दुरितािवर्वयितुं न चक्तोतीदर्धः । महानरकमाधनलं ज्ञालापि दुवंसनाभ्राबस्यात्पपिषु प्रवर्तमाना 
न मच्छासनातिक्रमदोपाद्विगतीति भावः ॥३३१॥ नु सर्वस प्राणिवर्भस्य प्रकृतिवदावर्ति्ते लो क्िकवेदिकपुरुषकारविपया- 
भावाहिधिनिषेधानर्थकयं प्राप्तं, नच अ्रङृतिदुन्यः कथिदस्ि यं ग्रति तदशवच्त्वं सादित आह-इन््ियखेन्दियसेति 

वीप्याया सवषामिन्दियाणामथ विपये राष्दे स्पशं दूपे रसे गन्धे च एवं वर्मेन्दरियविषयेऽपि वचनादावलुकूे 
५ आाप्योत्कपदीपिका। .. 

साच पूर्वक्रन धमा धममादिसेस्कारो वर्तमानजन्मादावभिव्यक्तः तस्याः सदृशमयुरूपं चेष्टां करोति किं पुनमृखः। तसमाद्धूतानि प्राणिन. 

गर्तिं यान्यनुगच््छन्ति। निग्रह निपेधचल्प. मम परमेश्ररस्णन्यस्य राजो वा किं करिष्यति । प्रकृतेः प्ाबल्यान्नासद)दिशासनाद्विभ्य- 

तीति भावः ॥ ३३ ॥ नच सर्वस्यापि प्राणिजातस्य श्रहृद्यायत्तलात्पुरूपकारसख विपयाखाभाद्विधिनिषेधसाच्रानर्थक्य प्राप्तमिदयारा- 

वाद--इन्द्रियस्यति । सर्वेन्दरिमाणामर्थं शब्दादिविपये दे रागोऽनिषटि देप इति प्रतिविपग्रं रागदवेषाववश्यं भाविनो तस्मात्त- 

मररचं नागन्छे्तदधीनो न अवर्तत । तत्रायमेव पुरुपयरयन्नसय दान्न्य च विपय उच्यते । तथाहि इच्धियार्थसेनिकर्षं पदाथ 

६ शी्रीष्याख्या । 

करमसंस्काराधीनखमावः मस्याः खर्काथायाः प्रकृते. खभावस्य सदृश्षमनुरूपमेव रुणदोपज्ञनवानपि चेष्टते, कि पुनर्वक्तग्यमङश्चष्टत 

रति । नसाद्रतामि सर्वैलपि प्राणिनः प्रकत यान््यनुवतेन्ते । णवं सति टन्द्ियनिग्र हः वि करिष्यति प्रश्ने टिष्ठत्वादिलर्धः ॥ ३३ ॥ 

नन्येवं प्रदरयधीमैव जत्पुस्पसख प्रवृत्तिः चदि विधिनिपेषवैयर्थ्यं पाहमिलयाशङ्कयाद--इन्दरि्सयेन्द्ियसतति । वीप्सया प्रलेकं स्वेषा- 
७ अभिनवगुप्राषायन्याख्या । 

परिनिग्र्टः ॥ ३२ ॥ ९३॥ २३५ ॥ थं सह मन्ध दस्युच्यते--इन्वियम्येति । भेयानिति । स्वधमे दनि । संसारी च ततिषिषय राग दपं च गृह्णाति । 

१ दषु पद्मनिकमश्रानिनतरुत्रायायाःरन दषते, 

भम मीर २२ 



१७० घानन्दगिरिव्यास्यासंवल्िति-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्गवद्रीता। [ अध्यायः ३ 

१ आओमच्छांकरभाष्यम्। 

इ रागोऽनिषे द्वेष यवं परतीन्दरियाथे रागद्धेषाववद्रयंभाविनौ । तताय पुरुषकारस्य श्ालार्थस्य य च च 
विषय उष्यते । शाखां प्रवृत्तः पू्वैमेव रागद्ेषयोवैरा नागच्छेत्, या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा राग 
देषपुरःसरेव स्वकायं पुरषे प्रवतयति तदा खधर्भपरिव्यागः परधमोचष्ठानं च भवति, यदा पुना सण 
देषो तत्रतिपक्चेण नियमयति तदा शाखदष्टिरेव पुरुषो भवति न परृतिवशः, तस्मात्तयो रागदेषयो. 

२ आनन्दभिरिन्याख्या । 

दशंयति- स्वति । प्रयर्थ रागदेषयोरव्यवस्थायाः प्रातो प्रथ्यादिश्षति--दष् इति । रतिविषयं निभेन तयोरन्यः. 
सरस्यावदयकत्वेऽपि पुरूषकारनिषयाभावप्रयुक्टयः प्रागुक्तं दुषर्णं कथं समाधेयमिलयाशङ्याह--तन्नेति । तयोरिलया- 
चवतारितं भागं विभजते--राख्मार्थ इति । प्रकृतिवश्चव्वाजन्तोर्नैव नियोन्यस्वमिव्याशङ्खयह--या हीत्ति ॥ राग- 
द्ेषद्वारा भङृतिवशवर्तितवे सखधमैलयागादि दुवौरमि्युक्तम् , इदानीं धिवेकविन्तानेन रागादिनिवारणे शाखीयदश्या प्रङ़ति- 
पारवश्यं परिहर शक्यमिलयाह-- यदेति । मिभ्याक्ञननिबन्धनौ हि रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षस्वं॑विवेकविक्लानसय मिध्या- 
ज्ञानविरोधित्वादवधेयम् । रागद्वेषयोमृरनिव्रस्या निवृत्त प्रतिबन्धध्वंसे काथसिदिमभिसंधायोक्तं तदेति । एव- 
कारस्यान्ययोगच्यवच्छेदकत्वं द्शेयति-नेति । पूर्वोक्तं नियोगसुपसंहरति--तस्ादिति । तत्र हेतुमाद--- 

३ नीखकण्डव्यार्या ( चतुर्धंयी ) । 
तत्र तयोर्वशं नागच्छेदिति शास्लखाभ्ययुक्ा । पुरुषख च तदनुष्ठाने खातच्रयमस्ि । हि यतः तौ रागहिषातेवाश् 
पराणिनः परिपन्थिनो विरोधिनो दृष्टद्वारेण प्रवर्तकत्वात् । नतु प्रकृत्ययुसारी ईधरोऽख परिपन्थी, तख वैपम्यादिदो- 
पपत्तेः । अयं भवः--यथा स्तनेन खाजो्ङ्कनजेनापराघेन पितो राजाऽपराधिमे हि निगडादौ निग्रहीतुं खीया- 
न्भटान््रवतयति स॒ एवाच्यतनेन दानमानेन प्रसादित एनं तेषामेव मटानामाधिपत्ये नियुङ्क, एवं ूर्वकमीयुसारी 
ह्रो रागाविद्धारा पुरुषं बाधमानोऽपि विधिप्रतिषेधशाच्रालुसारिणा तेनैव मक्तिष्यानयणिधानेनाव्ितः एनं रागादि- 
भये नियुद्धे तसाद्विधपरतिषेधशास्लख नानर्थक्यम् । पुरुषख खातश्यसत्वात् । नापीशवरे वैषम्यादिकम् । प्राणिकमा- 

४ मधुसूदनीष्याख्या । 

शाच्रनिषिद्धेऽपि रागः, भ्रतिकूरे शानिरितेऽपि द्वेष इत्येवं प्रतीन्दिया्थ रागदेषौ व्यवस्थितावानुकूल्यप्रातिकूत्यव्यवस्थया 
स्थितौ नलनियमेन सर्वत्र तौ भवतः । तत्र युश्षकारस्य शाल्नख नार्यं॑विषयो यत्तथोवशं नागच्छेदिति 1 कथं । या हि 
उरुषस्य अकृतः सा बख्वदनिषटाजुबन्धिलज्ञानामावसदहकृतेष्टसाधनलक्ञाननिवन्धनं रागं पुररकलेव शाञ्ननिषिद्धे कल. 
भक्षणादौ प्रवर्तयति, तथा बल्वदिष्टसाधनलज्ञानाभावसहकृतानिष्टसाधनलज्ञाननिबन्धनं द्वेषं पुरस्कृत्यैव शाखरविहितादपि 
सन्ध्यावन्दनादेर्निवर्तयति । तत्र शाल्चेण प्रतिषिद्धस्य बल्वदनिष्टातुबन्धित्वे ज्ञापिते सहकायेभावत्केवठं ट्े्टसाधनताज्ञानं 
मधुविषसंृक्तान्नभोजनइव तन्न न रागं जनयितुं शक्तोति । एवं विहितस चाजेण बल्वदिषटाजुबन्धिले बोधिते सदकार्थ- 
भावत्केवलमनिष्टसाधनलज्ञानं भोजनादाविव तत्र न द्वेषं जनयितुं राक्तोति । ततश्वाप्रतिबद्धं शाच्नं विहिते पुरषं अव्वयति निषिद्धाच्च निवतेयतीति चा्नीयविवेकविज्ञानप्राबस्येन खलाभाविकरागदेषयोः कारणोपमरदेनोपमदोन्न भकृतिर्विपरीतमर्गः पुरुपं 
राल्ञदृ्टं भवतैयितुं राक्तोतीति न शाच्रश्य पुरषकारख च वेयर्थ्यप्रसङ्नः । तयो राग्देषयोर्वदयं नागच्छेत्तदधीनो न अवर्तत निवतेत वा । किंडु शान्नीयतद्विपकष्ञनेन तत्कारणनिषदनद्वारा तौ नाशयेत् । हि यस्मात् तौ रदरषौ स्ाभाव्रिकदोषभ्रयुत्तौ 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 
ज्ञानं ततो मिध्याज्ञानवशात्तत्र रागादिः अतिश्व रागादिषुरःसरैव पुरुषं खकायै प्रवर्तयति तदा निषिद्धाचरणं विदितल्यागश्च संपद्यते । यदा पुनः शाल्नदृध्या पूर्वमेव यथावद्वस्तु प्रतिभाति तदा मिभ्याज्ञाननिदृच्या रागादिर्निवर्तेते । सहकारिनि्त्या च अतिः प्रवतैयितुं न शक्ोति । तस्मास्रथममेव पुरुषकारेण रागद्वेषयोर्वशं नागच्छेत् । नच पुरुषकारे शाने च श्दृत्तिरेव न सिध्यति प्रकृते" प्रतिबन्धिकायाः सत्वादिति वाच्यम् । अदृष्टस्य दृष्टसामम्रीविना प्रतिबन्धकलाभावात्। ननु व॒ल्यन्यायेन इष्टस्यापि राल्नादौ अडत्तिरूपख्यादष्टपेश्चतया श्रहयधीनलमेव एनरागतमिति वेत्ति तदसुकूलसंस्कारोऽपि बाह्मणायधिक्ारिजनेऽस्लेयेति न काचिदनुपपत्तिः । नच ततएव सर्व भविष्यति कि विधिनिषेधमोक्षपरेः शाब्रैरिति वाच्यम् । अदषटख दष्टसामम्यवेक्षाया भावस्यकलघोक्तलात् । तथाच यथा लोके संस्काररूपेण स्थितस्य कामस कामिनीददोनसुद्धोधकं तथा शाच्नमपि । ननु दालन. 

६ भीधरीव्याख्या । 
मिन्धाणामिष्ुक्तम् । अथे स्वसववषयेऽतुकूरे रागः, मरतिदरेदेषशचलेवं रागद्वेषौ व्यवसिताववदर्थभाविनौ । ततश्च तद चुरूपा ्रब- सतिरिति भूतानां प्रकृतिः, तथापि तयोर्वशवतीौ न भवेदिति चाञ्चेण नियम्यते । दि यसादख सुयुक्षोस्तौ परिपन्थिनौ अरतिपषौ । अयं 

७ अभिनवरुपाचार्यव्याख्या । 
भृतः कभाण्यास्मकतकान्येव विमूदत्वादभिमन्यते इति सममपि सोजनादिव्यवहारं क्व॑तो्ञौनिसंसारिणोरस्ययं विरोषः । अथं नः सिद्धान्तः 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-शीधरी-भभिनवगुपषव्यास्यायुती । १७१ 

श्रेयान्खधमों विगुणः परधमोत्खनुषटितात् । 
खधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 

१ श्रीरमच्छांकस्भप्यम् । 

वैश न गच्छेत् । यतस्तो द्यस्य पुहषस्य परिपन्थिनौ भेयोमार्मस्य विश्वकर्तारौ तस्कसविचेदय्थः ॥३४५॥ 
तत्र रागद्धैषप्रयुक्तो मन्यते शाखार्थमप्यन्यथा परधमोऽपि धर्मत्वादयष्ठेव एवेति तदसत्-धरेयानिति,। 
श्रयान्प्रश्स्यतरः खो धर्मः खघ विशुणोऽपि विगतशणोऽप्ययुष्ठीयमानः पर्धमौत् स्वनुष्ठितात् 
साष्टण्येन संपादितादपि, खधमं स्थितस्य निधनं मरणमपि श्रेयः परधर्मे सितस्य जीवितात्, कसात् 

चे ‰५१ नी" +$ ५ भ ५4 ५४५ के त कित पेज 0, पिज, ४१६५४ 

२ जानन्द्भगिरिव्याख्या ! 

थत इति । हिशब्दोपात्तो हेतुय॑तं इति प्रकटितः स च पूर्वेण तच्छञ्देन संबन्धनीयः । पुरुषपरिपन्थित्वमेव तयोः 
सोदाहरणं सफोरयति--श्रेयोभागैस्येति ॥ ३४ ॥ रागद्रेषयोः शेयोमार्मप्रतिपक्ष्वं॑प्रकटयितं॑परमतोपन्यासद्ररा 
समनन्तरश्छोकमवतारयति- तच्रेद्यादिना । व्यवहारभूमिः सक्ठम्य्भः । शाखा्थस्यान्यथा प्रतिपत्तिमेव भरलयय- 
यति--परधर्मोऽपीति । खधर्मेवदिदपेरथैः । अनुमानं दृूषयज्घत्तरस्वेन शछोकसुस्थापयति-सदसदिति । क्षत्र 
धमौद् युद्धाद् दुरनुष्टानादपरिचड्धरमख भिक्षाशनादिलक्षणस खानुष्ेयतयापि क्ैव्यष्वं प्राक्षमिलयाशाङ्रय व्याच्े-- 
श्रेयानिति । उक्तेऽर्थे प्र्षपू्वकं देतुमादह-कश्मादित्यादिना । स्वघर्ममवधूथ परभर्ममनुतिष्ठतः स्धमातिक्ृमः 

३ गीलकण्ठव्याख्या ( चतु्धरी) । 

यत्तत्वादिति ॥ २४॥ यादेव तसाच्छेयान्प्रशखतरः खधर्मः खख वर्णीश्रमानुरूप्येण ईश्वरेण विहितत्वात् । 
विगुणो हिंसादिमिश्रोऽपि किंचिदङ्गहीनोऽपि परधमाद्विसादिदोषरहितपरधमीपेक्षया खनुष्ठितात्सवङ्गोपसंहारेण सम्य 
गनुषितादपि सएव श्रेयान् । खर्म युद्धादौ निधने मरणमपि श्रयः विहितत्वात् । परख धर्मा भेक्षचयीदिभयाबहः; 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 

अस्य पुरुप प्रेयोर्थिनः परिपन्थिनौ शश्र ध्रेयोमागेख विघ्रकतारौ दस्यूर्व पथिक । इदं च धये ह प्राजापदया देवाश्चा- 
सुराश्च ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा अपुरास्त एषु रेकेष्वस्पधेन्त' इव्यादिश्ुतौ स्वाभाषिकरागद्वेपनिमित्तराखरविपरीत- 
म्दृत्तिमसुरखेन शाघ्नीयप्र्रत्ति च देवलेन निर्य व्याख्यातमतिविस्तरेणेत्युपरम्यते ॥ ३४ ॥ ननु खाभाविकरागद्वेषभ्रयुक्तप- 
श्वादिसाधारणप्रवरत्तिप्रहाणेन शाल्जीयमेव कर्म कर्तन्यं चेत्तर्हि यत्युकरं भिक्षारानादि तदेव क्रियतां किमतिदु.खावहेन युद्ध 
नेयतद--ध्रेयानिति । प्रेयान् प्रद्यासखतरः खधमः यं बणैमाश्रसं अरति वा यो विहितः स तस्य खधर्म. विगुणोऽपि साडो 
पसंहदारमन्तरेण कृतोऽपि परधर्मात् खं प्रयविहितात् खचुषटितात् सवारोपसंदारेण संपादितादपि । नहि वेदातिरिक्तिमानगम्यो 
धर्मः येन परधर्माऽप्यनु्रेयः धर्मल्रात् खधर्मवदिखनुमानं त्र मानं स्यात् । भ्ोदनालक्षणोऽ्था धर्मः इतिन्यायात् । अतः 
खधम करिचिद्हीनेऽपि स्थितस्य निधनं मरणमपि प्रेयः प्रशखतरं परधर्मस्य जीवितादपि । खधर्मस्थस्य निधनं दीह लोके 

५ भष्योत्फथदीपिका 1 

शरवे ग्रटृत्तिजनकस्य तस्य किमुदीपकमितिचेत् यथा जनकस्य क्रीडार्थसुयानं गतस्याकसिरकै सिद्धवाक्यश्ववर्ण, यथावा का्यान्तरव- 
श्ाच्छरवणशालायामागतसय तच्रदयश्ञव्दध्रवणं, यथावा केनचिष्ठाकिक्रेन निमित्तेन मित्रतां पराप्तस कसयचिच्छिष्ट्य वचनमिति 
गृहाणेदरं विस्तरेण । हि यस्मात्तौ रागदपौ अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ म्रेयोमागख विघ्नकरौ तस्कराविव पथि ॥ ३४ ॥ नतु 
सशाञ्नीयमेव क्म कर्वव्यं चेत्तर्हि परधर्मोऽपि सुकरो धर्मलात. कुतो नारुणरय इति चेत्त्राह--ध्रेयानिति । परधमात्स्वण्येन 
संपादितादपि खकीयो धमो विगतयुणोऽग्यचुठीयमानः भरशखयतरः ! खधम स्थितख मरणमपि भ्रयः इह लोके कील्यौवहम- 

सुतर स्सैप्रापकरम् । परधर्मस्तु तद्धिपथयेण भयप्रदः 1 यद्वा तत्तदिन्द्रियविपयै स्थितयो रागद्धेपयोरात्मग्रापक्र आत्मधमे विघ्रकवरवे- 
ऽपीन्दियधमे प्राद्रत्तिके विषयद्ुखजनके तयोसतत्वामावादिन्दियधम एवाुेयः । किमात्मधमौनुषएटानेन विघ्रक्षरयुक्तनेतिचेत्त- 
व्ाहद-भयानिति । परेषामिन्धियाणां धमीत्पा्रत्तिकात्खनुषितात्यगमनलञेनानुए्ाुं राक्यादपि सधर्म आत्मधर्म अध्यात्मा. 
वगतिरूपः विगुणः आकरृतगुणबियुक्तः सुक्रिदैवुलात््रशसतरः ! तवर निधनं श्रेयः अपुनर्भेवलात् ! परधर्मो भयावद्ः अविदारूप- 

६ श्रीषरीष्याख्या । 

भावः । विषयसरणादिना रागदधेपादुस्पाधानवदितं पुरुपमनर्भेऽपि गम्भीरे खोतसीव प्रह्ठतिर्वरासवतैयति; सालं तु ततः प्रागेव विप- 

येषु राग्देषप्रतिबन्धके परमेश्वरमजनादौ प्रवसैयति ¦ गम्भीरलोत. पातातपू्वमेव नावमाश्चित शव नानर्थं पराोतीति ॥ ३४ ॥ तदेनं 

सखाभाविरकी पश्थादिसद्र्यी भरति लक्त्वा सधम प्रवतितव्यमित्युक्तं, तिं सधर्म युद्धादेदःखरूपस्य यथावत्वतुमराक्यत्वातपरधरमख 

चाद्दिसदेः सुकरत्वादध्त्वानिशेपाच तत्र प्रवतितुमिच्छन्तं भलया्ट~~-श्रेयानिति । किनिदङ्गदी नोऽपि सधर्मः नेयान्मश्चसखत्तरः । खनु- 
७ अभिनवगुत्ाचायेय्याख्या ! 

॥ ३८ ॥ सर्वया युतसङ्कसप स्वधर्म ्रारिणो मासि कश्मिसयुण्यपापात्मको बन्धः ! स्मभर्मो हि दहुद्यादनपायी स्वरसमिगू पुव न देन कननि- 



१७२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्भगषदट्वीता। [ अध्याय; ३ 

अजेन उवाच । 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्र्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

चरमो भयावहः, नरकादिलक्चषणं भयमावहति यतः ॥ ३५ ॥ यद्प्यनर्थमूल ध्यायतो विष- 
यान्पुसो रागदधेषो छस्य परिपन्थिनाविति चोक्तं विक्षिप्तमनवधारितं च यदुक्तं तत्सं क्षितं निशितं 
्वेदमेवेति ्ञातुमिच्छश्नजैन उवाच । ज्ञाते हि तसिस्तदुच्छेदाय यल कुयामिति-अथेति । अथ केन 
हेतुभूतेन प्रयुक्तः खन् राव श्रत्योऽयं पापं कर्म चरत्याचरति पुरषः खयमनिच्छन्नपि दहै बाष्णय, 

स । 1 शि (मि 0 0 0 0 90, ०, ४ १ = ४ क त) का, 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

ृतदोषस दुष्परिहर्वान्न तस्यागः साधीयानिययर्थः ॥ ३५ ॥ प्रागेवानर्थमुरखयोक्ततवात्पुनसनिज्ञासया श्रकानुपपत्ति- 
रित्याशङ्याह-- यद्यपीति । वििक्तं विविधेषु प्रदेरोयु क्षिकं दचैतमिति यावत्, अनवधारितमनेकन्नोक्तस्वादनेकधा 
विवेककामादिभिर्विंकदिपितस्वादिलयथः । नन्वनथमुरू परिहतव्यं तक्किमिति ज्तातुमिष्यते तत्राह--ज्ञाते हीति । 
क्यमिति । तञ्हानम्थवदिति दोषः । वाक्यारम्माधैव्वमथशब्दस्य गुदीस्वा प्रश्रवाक्यं व्यकरोति-मथेद्यादिना । 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चतुरधंरी ) । 

क्षत्रियश्च ठव निषिद्धत्वात् । तसात्खतत्रेण त्वया स्वधर्म एवानुष्ेय इति भावः ॥ २५ ॥ ईश्वरो धमीधर्नौ रागद्वेषौ 
वा पुरुषख प्रबत॑का भवत इत्यातनोऽखातन्रयं मन्वानोऽर्जुन उवाच-अथ केनेति । केन ईश्वरादीनामन्यतमे- 
नान्येन वा प्रयुक्तः प्रवतितः सन् अर्यं पुरुषः पापमनिष्ट चरति करोति । अनिच्छन्निव्यनेन रागद्वेषयोः प्रवर्तकत्वं 
निरस्तम् । सति हि रागे इच्छा भवति । अत इच्छाया अभावाद्रागामावः । रागखाप्रवर्तकरते तन्मूरभूतसंस्कारहै- 
त्वोधमोधर्मयोरपरवर्तकत्व ततश्च तत्सपेक्षखेश्वरसापीति सर्वेषामाक्षेपः । तसान्युख्यं प्रवर्तकं यत्तद्राच्यमित्यर्थः । 

€ मधुसूदगीभ्याख्या । 

कीत्योवहं परलोके च खगगादिभ्रापकं । परधर्स्तु इहाकीर्तिकरत्वेन परत्र नरकप्रदवेन च भयावह यत-, अतो राग्दधेषादिप्रयुक्तखा- 
भाविकप्ेत्तिवत्यरधममोऽपि हेय एवेदर्थः । एवं ताचद्धगवन्मताद्गीकारिणां श्रेयःग्रा्िस्तदन द्गीकारिणां च ्रेयोमार्मभ्रष्टमुत्तं । 
भनेयोमामेरंशेन फलभिसधिपूरवककाम्यकर्मा चरणे च केवरूपापमान्नाचरणे च बहूनि कारणानि कथितानि ये वेतदभ्यसुयन्त 
इत्यादिना । तत्रायं संग्रह्टोक- श्रद्धाहानिसथाऽसूया दुष्टचित्तलमूढते । भ्रकृतेर्वशवर्तिलं राग्ेषौ च पुष्कर । पर धर्मरुचि 
चेत्युक्ता दुमागेवाहका.* इति ॥ ३५ ॥ तत्र काम्ययतिषिद्धकर्मभृ्तिकारणमपु्य भगवन्मतमयुवर्तितुं तत्कारणावधारणाय 
ध्यायतो विषयान्दुंस इल्यादिना पूर्वमनर्थमूकसुक्तम् । सांरतं च प्रकृतेगैणसंमूढा इत्यादिना बहुविस्तरं कथितम् । तत्कि 
सवाण्यपि समश्राधान्येन कारणानि अथवैकमेव शुखं कारणमितराणि तु तत्सहकारीणि केवलम् । तत्रा सर्वेषा पथकप्थदि- 
वारणे महान्प्रयासः सात् । अन्द लेकस्मिनेव निराङृते इतृयता स्यदित्यतो ब्रूहि मे केन हेतुना प्रयुक्त. प्ररितोऽथं 
खन्मतानचुवरतीं सर्वज्ञानविमूढः पुरुष. पापमन्थायुबन्धि सर्वं फलमभिसंधिपुरःसरं काम्यं चित्रादि, रात्रुवधसाधनं च दयेनादि, 
प्रतिषिद्धं च कलज्भक्षणादि बहुविधं कमाचरति खयं क्तमनिच्छजनपि । नतु ॒निडत्तिलक्षणं परमपुरुषाथानुबन्धि ल्दुपदिष 
करम च्छन्नपि करोति । नच पारतच्यं विनेत्थं संभवति । अतो येन बलादिव निथोजितो राज्ञेव भृत्यस्लन्मतविरद्धं सर्वीनर्था- 

५ भाष्योक्कषद्यीपिका । 
तया संसारपातहेदुलात् ॥ ३५ ॥ ध्यायतो विषयान् रागद्वेषौ ह्यसय परिपन्थिनाविति पूवग्रन्थेन संसारपातहेदुभूतानि विस्तरेण 
भगवतोक्तानि तत्र संक्षपं निचितमिदमेवेति ज्ञातुमिच्छनजैन उवाच । ज्ञाते हि तसिस्तदुच्छेदाय भयल कृयामियमिभायेण-- 
अथेति । केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः प्ररितः सजननिच्छन्नपि बलादिव नियोजितो राश्ञेव शरोऽयं पुरुष" पापमाचरति यथा चम- 
जोऽपि केनचिदतिभक्तेन प्रार्थितः इृष्णिङुरे जस्म ङन्धवानसि तथेति सूचयन्नाह--वाष्णेयेति । तं वैरिणं ब्रूहीयर्थः 

& भीधरीव्याख्या । 
षितात्सवाङ्गपूतयौ तादपि प्रथमं त्सकाशात् । तत्र हेतुः । खधमे युद्धादौ प्रवतंमानसख निधनं मरणमपि भरेष्ठस् ¦ सखरगौदिभ्रापकत्वात् । 
परधर्मस्तु स्वस्य भयावहः । निषिद्धत्वेन नरकप्रापकत्वात् ॥ ३५ ॥ तयो वशमागच्छेदित्युक्तं तदेतदशकंयं मन्वानोऽज्लैन उवाच--~ 
सथ केनेति । इष्णर्वशेऽववीर्णो वाष्णैयः हे वार्ष्णेय, अनथैरूपं पाप वतुमनिच्छन्नपि केन प्रयुक्तः म्ेरितोऽथं पुरुषः पापं चरति । 
कामक्रोधौ विवेकवरेन निरन्धतोऽपि पुरुषस्य पुनः पापे अ्रृत्तिददीनादन्भोऽपि तयोभूलभूतः कश्चित्प्रवतैको भवेदिति संभावनाया प्रक्षः 

७ अभिनवरुप्ताचार्यव्याख्या । 
चपि रिक्ते जभ्तुजोयत इत्यत्याज्यः ॥ ३५ ॥ अथकेनेति 1 पापं पापतया िदक्षपि जनः कथं तत्र अवर्तस इति प्रश्च! । अस्यं अश्नस्योत्थानेऽय- 
भायः । स्वधमों यदि स्वहद्यादृनपायित्वादलाज्यः कथं तदयधमाचरणमेवामिति कोऽयं सधर्म नास मेनानतिरित्तो जन्पुरिप्युक्तं भवति 



मीरकेण्टी-पधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिक-श्रीधरी-भमिनवगुपतव्याख्यायुता । १७३ 

भीमगवादुवाच । 
काम एष क्रोध एष रजोणणसखुद्भवः । 
महारानो महापाप्मा विच्येनभिह षैरिणम् ॥ ३७ ॥ 

१ श्रीमच्छांकर भाष्यम् । 

वृष्णिङकलग्रसूत, बलादिव नियोजितो रातनषेत्युक्तो दण्रान्तः ॥ २६ ॥ श्यणु त्वं वं वैरिणं सवोन्थकरं 
यं त्वं पृच्छसि-भीमगवायुवाच । श्वस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । वैराग्यस्याथ मोश्चस्य 
षण्णां भग इतीङ्गना" । देश्वयौदिषटूकं यस्िन् वासुदेवे निव्यमप्रतिबन्यत्वेन सामस्त्येन च वतेते 
उत्पत्ति मख्य चैव भूतानामागतिं गतिम् । वेति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति"। उत्पर्य- 

दिविषयं च विज्ञानं यस्य ख वासुदेवो वाच्यो भगवानिति । काम इति । काम एष स्वेलोकदान्रु- 

२ आनन्दरिरिष्याख्या । 

अनिश्छतोऽपि बरावैव दुश्चरितभेरित्वे दष्टान्तमाच्टे-राज्ञेवेति । विनियोज्यत्वसेच्छासपेक्षत्वात्तदभवे तदसि- 

दिमाशङ्खय प्रागुक्तं स्मारयति-र ज्ञघेव्यु्त इति ॥ ३६ ॥ संप्रति प्रतिवचनं ्रस्तौति-दयुण्िति 1 तख वैरिववं 

स्फोरयति-सरवैति । अप्रस्तुतं किमिति प्रस्तूयते तत्राद--यं त्वमिति । मगवच्छम्दार्थं निधौरयितुं पौराणिकं 

वच्नमुदाहरति-ेश्वयैस्येति । समम्रखेत्ये तस्रलेकं विदोषः संबध्यते, अथशब्दस्तथाङब्दपयीयः ससुचयार्थः । 

मोश्चशब्देन तदुपायो ज्ञान षिवक्षयते । उद्ाहृतवचखसतास्प्यमाह- फेभ्वयौदीति । स वाच्यो भगवानिति संबन्धः । 

तन्नैव पौराणिकं वाक्यान्तरं पठति-उत्पत्तिमिति । भूतानामिति अयेकमुस्पश्यादिभिः संबध्यते । कारणा 
चोदपत्तिप्रलयक्षब्दौ क्रियामानत्रय पुरशान्तरगो चरत्वसं भवात् । आगनि्भतिश्चेल्यागामिन्यौ संपदापदौ सुच्येते । वाक्या 

स्तरस्यापि तास्पयैमाह--उत्परथादी ति । वेत्तव्यक्तः साक्षार्कारो विक्लानमिस्युच्यते, समर्यो दिसंपत्तिसञुच्चयारथ- 

श्रकारः । उक्तलक्षणो भगवान्कियुक्तवातिति तदाह-काम इति । कामख सर्व॑रोकडशाघुसवं विशदयति--यल्जि. 

३ नी रख्कण्ठव्याख्या ( चज्तुधरी › । 

भलादिव नियोजितः विष्टिगृदीत इवेत्यर्थः ॥ ३६॥ अन्रोत्तरं “काममय एवायं पुरुष? इत्य दिश्ुतिसिद्धं भगवावुवाच-- 

काम एष ईति । एष प्रसिद्धः कामः "सोऽकामयत जाया मे खादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे खादथ करम कुर्यीय' इति 

श्रुतेरिदं मे भूयादिदं मे भूयादिति तीत्रामिखषदैतुमूतथ्चेतसोऽनवस्थितत्वापादको इृत्तिविेषः । स च चेतोरूप एव । 

कामः संकर्ष, इत्युपकम्य “दतत्सवै मन एवः इत्युपसंहारात् स एष कामः केनविन्निमित्तेन प्रतिहतः कोधरूपेण 

परिणमतेऽतः क्रोधोऽभिज्वरनात्माप्येष एव तमेनमिह शरीरेऽन्तःखितं वैरिणं विद्धि । कृतो बेरी । यतः रजोगुणस- 

युद्धः रजो रज्ननातमकः प्राकृतो गुणः तख यणो कार्यभूत वृष्णासङ्गौ तावेबोद्धयो यख सः । रजःकायत्वात् 
% मधुसूदनीव्याख्या । 

नुबन्धिलं जान्ञपि ताद कमोचरति तमन्थमागेभ्रवतकं मा मति ब्रूहि ज्ञा समुच्छेदायेदयथ. । हे वाष्णय बरष्णर्वरो 

मन्मातामहङुढे कृपयावतीर्भोतिसंबोधनेन वार्ष्भैयीघुतोऽहं लया नोपेक्षणीय इति सूचयति ॥ ३६ ॥ एवमनेन पृष्टे “अथो 

खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष. इति “आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्त मे स्यादथ 

कस कुनौयः इयादिश्वुतिसिद्धसुत्तरं श्रीभगवाठवाच । यस्या प््ो हेतुेत्मदनर्थमार्गे प्रवर्तक. स एष कामएव महान् शनः 

यन्निमित्ता सर्वानर्थप्रा्तिः अआणिनाम् । नु कोधोऽप्यमिचारादौ अवर्तेको दृष्ट इयत आह- करोथ एषः । काम एवं केन- 

चिद्धेतुना अतिहतः कोधल्रेन परिणमते अतः करोषोऽप्येष काम एव । एतस्िन्नेव महावैरिणि निवारिते सर्वपुरषार्थप्राप्नि- 
५ सष्योकर्थवीपिका । 

॥ ३६ ॥ एवं पृष्टः श्रीभगवान् शेश्वयंस्य समग्र धर्मख यसः क्रिय. । ज्ञानवैराग्यमोश्चैव षण्णां भम इतीरणा इत्युक्त 

समग्रमैश्व्यादिषद् निलयमग्रतिबन्धेन यस्िन्वाखदेवे वर्तते उत्पत्ति निधनं चेव भूतानामागति गतिम् । वेत्ति बियामविधां च सं 

वाच्यो भगवानिति 1 इत्युतत्त्मादिविषयं च विज्ञान यख स वाखुदेवो भगवानितिशब्द्वाच्य उवाचोत्तरसुक्तवान्--काम दइति। 

यस्या वैरी प्रष्टः एष कामः शतरर्मभिमित्ता सवानर्थप्रा्िरलौकख । ननु कोधोऽप्यनथहेतुलके दरंयते इयत आह । स एव 
& शरीधरीन्याख्या । 

॥ ३६ } अत्रोत्तरं शीभगवानुवाच---काम शूष इति । यस्त्य पृष्टो हेतुरेष काम एव । ननु क्रोधोऽपि पूत त्वयोक्तः शन्दरियसे- 

न्द्रियः इलयत्र । सल्मम् । नासी ततः थक् › कितु जोधोऽप्येष एव काम णव केनचितमतिहतः क्रोधात्मना परिणमते । अतः पूर्य 

७ अभिनवगृप्ताचयंग्यारूया । 

॥ ३६ ॥ अत्रोसरं । सस्यपि घर्म हुदिस्थे आगन्पुकाचरणङ्तोऽथं वित्ते नद तद सावद्ुत शयारयेन श्री सगवादुवाच--काम एष इति \ 



१७४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ३ 

१२ भ्रीमन्छांकर भष्यम् । 

यैन्निमिन्ता सर्वानर्थप्रासिः प्राणिनां स पष कामः प्रतिहतः कैनचित्ोधरत्रैन परिणमते । अतः क्रोधो- 
ऽपप्रेष पव 1 रज्ोुणससुद्धवो रजश्च तद् गुणश्च रजोगुणः समुद्भवो यस्य स कामो रजोगुणसमुद्धवो 
रजोगुणसय वा समुद्धवः', कामो द्युद्धूतो रजः प्रवतैयन् पुषं प्रवतैयति । ठष्णया हयहकारित इति 
दुःखितानां रजःकावें सेवादो प्रवृत्तानां प्रलापः श्रयते । महारानो महदशनमस्येति मदादानोऽ तव 
महापाप्मा कामेन ग्रेरितो जन्तुः पापं करोति । अतो विद्धेन काममिह संसारे वैरिणम् ॥ २७ ॥ 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

सिन्तेति । तथापि कर्थं तस्येव ऋोधत्वं तदाह--ख पष इति । कामक्रोधयोरेव हेयत्वद्योतनार्थ कारणं कथयति-- 
रजोगुणेति । कारणद्वारा कामादेरेव हेयस्वसुक्वा कार्यद्वारापि तस्य हेयत्वं सूचयति--रजोगुणध्येति । कामस 
पुरुषध्रवसेकतवमेव न रजोगुणजनकत्वमिलयारङ्याह--कामो हीति । तत्रैवाचुभवायुसारिणीं लोकप्रसिद्धि प्रमाण- 
यति--तुष्णया हीति । वख योग्यायोग्यनिमागमन्तरेण बहुविषयस्वं दन्रयति-- महाशन इति । बहुनिषयत्वप्र- 
युक्तं क्म निरविंशति--अत इति 1 सर्वबिषयत्वेऽपि तोऽस्य पापव्वमिल्याशङ्कयाद--कामेनेति। कामस्योक्तविरोषण- 

३ नीरकण्टव्याख्या ( चपुधैरी ) । 

दुःखेकफलोऽयमतो बेरी । यद्वा रजोगुणख लोभग्रृत्यादिकक्चणसख समुद्धवो यसत् । ननु विषयामिखापात्मकः 
कामो विषयार्षणेन शाम्यति, विषयख दौकैभ्यनिश्चये खत एव वा निवर्तते अन्ध इव रूपदर्नाभिलापादित्याश- 
ङ्याह-महादरानो महयपाप्मेति । मह दयातुमपारणीयमशशषनमसख स तथा । यथोक्त 'न जातु कामः कामानामुप 
भोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते इति । ् यत्पृथिभ्यां व्रीहियव हिरण्य पडाव; चयः । 
नाठमेकख तत्सवेमिति मत्वा शमे व्रजेत् इति । तथा महापाप्मात्युमः । स हि सहस्रशः प्रबोधितोऽपि न निवर्तते 
तह्दयमपि दुश्चिकित्यः । महाशनत्वान्नायं वैरी दानसाध्यः । नापि सामभेदसाध्यः । अ्युयत्वात् । अतो हन्तव्य 

 मधुसूदनीष्याख्या । 

रिखर्थः । तज्निवारणोपायज्ञानाय तत्कारणमाह-रजोगुणसमुद्धवः दुःखप्रृत्तिबरात्मको रजोगुण एवं समुद्धवः कारणं यस्य । 
अत्. कारणानुविधामिलरात्कायेसख सोऽपि तथा । यथपि तमोगुणोऽपि तस्य कारणं तथापि दुःखे वृत्तौ च रनसणएव प्राधान्या- 
तस्यैव निर्देशः । एतेन सालिक्या इत्या रजसि क्षीणे सोऽपि क्षीयत इत्युक्तम् । अथवा तस कथमनधमाभे प्रवर्वकलमिदयत 
आह--रजोगुणसख अङृत्यादिलक्षणस ससुद्धवो यस्मात् । कामो हि विषयाभिलाषात्मकः सखयसुद्धतो रज. प्रवर्त॑यन्पुरुपं 
दु-खात्मके कर्मणि अवर्तयति तेनायभवदयं हन्तव्य इलयमिग्रायः । ननु सामदानमेददण्डाशथलार उपायासच्र पथमनिकम्या- 
संभवे चतुर्थो दण्ड" अयोक्तव्यो नतु हय्देवेदयाशङ्ख च्रयाणामर्सभवं वक्तं विरिनष्ि- महाशनो मदापा्मेति । मददशनम- 
स्येति महाशनः “य्छथिव्यां न्रीहियवं हिरण्यं पशवः लियः । नाख्मेकस तत्सर्वमिति मला शाम जेत् ॥" दति स्पते: । 
अतो न दानेन संधातुं शक्यः । नापि सामभेदाभ्याम् । यतो महापाप्माऽलयुप्रः । तेन हि बसस्मिरितोऽनिष्टफलमपि जानस्पापं 
करोति । अतो विद्धि जानीहि एनं काममिह संसारे वैरिणम् । तदेतत्सवं॑विद्रतं वार्तिककोररतमेवेदमग्र आमीदिति श्ुति- 
व्याख्याने वृत्तौ च निदत्त च यथोक्तखाधिकारिणः । खातच्ये सति संसारखतौ कस्मालवर्व॑ते ॥ नु निःशोपविध्वन्तसंगा- 
रानर्थवत्मनि । निडृत्तिरक्षणे वाच्यं केनायं त्रेयेतेऽवस ॥ अनर्थपरिपाकलमपि जानन््रववते । पारतषयण्ते द्र परत्रातनिदशी 
व चित् ॥ तसच्छरेयोर्थिन. पुंसः भ्ररकोऽनिष्टर्मणि । वक्तव्यसन्निरासार्थमिदयथी साला श्रुतिः ॥ अनाप्रपुर्पार्थोगं 

५ माष्योत्कषंदीपिका । 
कामः कतधि्निमित्तात्रतिहतः कोधंलेन परिणमतेऽतः कोधोऽप्येष एव शनो. पुत्रलादप्ययं शत्ुरिदादं ! रजोगुणः समुद्रबो 
यस सः । यद्वा कथं शानुतां करोतील्यत आह । रजोयणस्य सयुद्धव कारणं कामो रजः प्रवरतैयन्पुपं प्रवसत॑यति ¦ ननु विधय, 
भोगेन चृतिं नीतः शजुलं जिदासखतीति चेत् तत्राह । महदशनमस् स. । तदुक्तमू--^न जातु काम. कामानामुपभोगेन श्वाम्यति । 
हविषा छृष्णवत्मैव भूय एवाभिवधेते ॥ य्छथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः नियः । नारमेकख तत्सर्वमिति मला शमं मजेत" 
इति । नु लोके यथा स्वेनापराधिनः कश्चिच्छनुलं भजति तथायमध्यतोऽपराधं तख न करिष्यामीतिचेत्तत्रा् ! मदाश्चनलान्म- 

& भीधरीव्याख्या । 
एथक्तवेनोक्तोऽपि क्रोधः कामज पवेलभिप्रायेण कमेनैकीङलोच्यते । रजोयुणात्समुद्धवदीति तथा } अनेन संखब्रया रजसि क्षयं 
नीते सति कामोऽपि क्षीयत इति सचितम् । एने काममिह मोक्षमागे प्रैरिणं विद्धि । अयं च वक्ष्यमाणक्रमेण हन्तव्य एवं । यतो नापौ 

७ अभिनवयुताचार्यव्याख्या । | दाभ्यामेतच्छष्द्ाभ्यामनयोरयन्तवैषम्यं सूष्यते । एतौ च कामक्रोधौ निल्यसबन्धिनावन्योन्याविना भयेन वर्मैते दवयेकर्पनरयेष स्थावरे 
एष च महतः सुलखाश्ननो मासकरकः महतः पप्य देतुस्वाच्र कोष एव पायदायी । एनं च वैरिणं आहो जानीया, । नरवर्थाशचुपभातक 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-मा्योत्कर्षदीपिका-भीधरी-जमिनवगुप्तव्याख्यायुता । १७५ 

धूमेनात्रियते वहियथाऽऽदरशो मलेन च । 
यथोल्वेनाघ्रतो ग भेस्तथा तेनदमाघ्रतम् ॥ ३६८ ॥ 

१ भीमण्छांरभाष्यम् । 

कथं वैरीति दश्न्तेः भरत्याययति--ूमेनेति । धूमेन सदजेनावियते वद्धिः पकाशास्मकोऽप्रकाशार्म- 
कैन यथा वाऽऽदश्चां मदेन च यथोख्येन गभेबेष्नेन जरायुणचत आच्छादितो गर्भस्तथा तेनेदमाद्- 
किम कि कि 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या। 

ववे फङितमाह--अतं इति ॥ ३० ॥ उन्तरश्छोकमवतारयति- कथमिति । अनेकच्छान्तोपादानं प्रतिपत्तिसै- 
क्यीरथैम् । सहजसख धूम भ्रकाशात्मकवद्धिं भलयावरकस्वतिद्यथ विरिनि-अप्रकाशामक्षेनेति ॥ ३८ ॥ 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( षतुर्धरी > । 

एवेति ॥ ३७ ॥ अश्य वैरित्वमेव विद्ूणोति--धूमेनेव्यादिना । उल्बेन गर्मवेष्टनेन जराधुणा । तेन कामेन इदं 
४ भपुसूदनीव्यास्या । 

निःशेषान्थसंकुलः । इलयक्ामयतानाप्तान्पुमथौन्साधनेजेडः ॥ जिहासति तथानथनविद्वानात्मनि शितान् । अविधोद्धूतकामः 
सभनथो खल्विति च श्रुति ॥ अकामतः क्रियाः काधिद्दयन्ते नेह कखचित् । यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामसय चेितम् ॥ 
काम एष क्रोध एष इवयादिवचनं स्मरते. ! भ्रवतैको नापररोऽतः कामादन्यः प्रतीयते" इति “अकामतः इति मदुवचनम् । 
अन्यत्स्पष्टम् ॥ ३७ ॥ तख महापाप्मवेन वेरिलमेव दन्तैः स्प्टयति-- तत्र शारी रारम्भात्मागन्त.करणस्याखन्धत्र्तिकला- 

त्सृक्ष्म. कामः शरीरारम्भकेण कर्मणां स्थूलरारीरावच्छिन्ने लन्धश्ृत्तिकेऽन्त.करणे कृताभिव्यक्ति सन् स्थूलो भवति, स एव 
विषयस्य चिन्यमानतावस्थायां पुनःपुनरद्रिच्यमानः स्थलतरो भवति, स एव पुनर्विषयसय भुज्यमानतावस्थायामलन्तोद्रेक 
प्राप्तः स्थृरुतमो भवति । त्र अ्रथमावस्थायां टष्टान्तः--यथा धूमेन सहजेनाप्रकाश्चात्मकेन प्रकाशात्मको वहिरा्रियते ॥ 
द्वितीयावस्थायां द्न्तः- यथादर्शो मटेनासदजेनादर्शोत्पच्यनन्तरमुद्रिक्तेन । चकारोऽवान्तसैधम्यस्चनार्थः, आव्रियत इतिं 
क्रियादुकर्षणार्थश्च । तृतीयावस्थाया द्न्तः--यथोस्नेन जरायुणा गभवेष्टनच्म॑णातिस्थृटेन सर्वतो निरशुध्याब्रतः तथा 

रकारच्येणापि तेन कामेनेदमात्रनम् 1 अव्र धूमेनात्रततोऽपि वहिदौदादिलक्षणं खकार्यं करोति । मडेनाग्रतस्खाददीः प्रतिनिम्ब- 
ग्रहणलक्षणं खकार्थं न करोति खच्छताधर्ममात्रतिरोधानात् । खरूपतस्तृप्ररभ्यतएव । उल्बेनाघ्रतस्तु गभो न हस्तपादादि- 
प्रसारणं खक्रार्यं करोति न वा खदरूपत उपकभ्यतं इति विशेषः ॥ ३८ ॥ तथा तेनेदम।दृतमिति सं्रहवाक्यं विवरणोति-+ 

५ भाष्योत्क्षदीपिका । 

दापाप्माऽल्युभ्रो विनैवापराधं खेनोपकृतश्च नायतीदयर्थः । अतः काममेव परमं वैरिणं विद्धि । ज्ञाल्ला च तत्परिहाराय यतखेति 
भावः ॥ ३७ ॥ तख रघुं स्पष्टयति । यथा धूमेन सहजेनाप्रकाश्चात्मकेनानिः प्रकाशाटमको यथावाऽऽदर्शो मकेनातरियते यथो- 
त्वेन गर्भवेष्टनेन जरायुणा गभे आच्छदिनसथ। तेन कामेनेदं ज्ञानमद्रनम् । प्रथमद्न्तेनात्मश्वशपप्रकाश्ात्मकलं द्वितीयेन 

६ भीधरीव्याख्या । 

दानेन संधातुं शक्य इत्याद । महाद्यनः मददश्नं यस्य । दष्पूर ह्यर्थः । न च साच्ना संधाठुं रक्यः, यत्तो महापाप्मा अन्यु; 
॥ ३७ ॥ कामख वैरित्व दरौयति-- धूमेनेति । यथा धूमेन सहजेन वदिरात्रियत भाच्छादते, यथा वाऽऽदश्ो मठेनागन्तुकेन, यथा 
चोरबेन गर्भवेष्टनचमैणा गर्भः सर्वतो निरुध्यावृतः तथा प्रकारत्रयेणापि तेन कामेनाष्तमिदम् ॥ ३८ ॥ श्दंशब्दनिदि ददीयन्बैरित्वं 

७ अभिनचगुप्ताचायैग्याख्या । 

कानस्वरूपं च वस्तु हाव सुदाकं भवेदिल्सिप्रायेण-( भवदेपं कथं करप्ण कथं चेव विवर्धते ! किमात्मकः किमाचारस्तन्ममाचध्व पृच्छतः) 
भवसेष इहि \ अस्य लोरपत्ती {क कारणम् । वर्धने ष को हेतुः । स्वरूपं चास्य कीट ! उप्पञ्चो ददी भूतश्च किमाचरतति किं करोत्तीति श्रश्नः 
॥ ३७ ॥ अत्रोत्तरं ओभगवादुवाच--( एप सृद्टमः परः दाुदेहिनाभिन्धियेः सद् । सुखनच्च इवासीनो मोह्यन्पार्थं निति ॥ कामक्रोधभयो 
घोरः स्तम्भटषससुदद्धषः । अहकारोऽभिमानार्मा ढुसर. पापकर्मभि. ॥ हर्पमस्य निवर््य॑प शोकमस्य ददाति च । यं चाभ्य करोखे 
मोदयस्तु सुहं: ॥ स एष कुपः श्युददिद्ेक्षी धनजय ! रजःप्रषृत्तो मोह्यत्मा माठुपाणासुपएद्रयः ॥) एप त्तावत्सूरष्म उदतिममयेऽरश््य 
इन्द्रियेषु । एवबष्वे वर्तमानः सुख सन्रयितुभिवोत्पथते । बस्युनस्तु दुःखमोह मय म्तःमसस्वान् । अतणएव मोदयन् 1 कामेति । स्तस्भः कुखाद्- 
भिमानस्तर्छ्ुतो यो दर्पोऽहमीदशा इति 1 अत एयाह--अदेकार इति । अतएवच गर्वाद्रधंतेऽभिमानरक्मावः सुखडुद्धिय्कारेण न जायते 
१ति रयः अशनाः परिष्टताः धै स एप इसि ! छिद्राणि परेक्षते अष्ुना छिदेगास्येदरखोकपरलोक्ो नाशयामीति । तथाव मोक्षधर्मेयु धयत्कोधनो 
पजते यद्दासि यद्रा तपस्तप्यते यञ्जुहोति ॥ चैवस्वतस्तद्ध.रतेऽस्य स्वै मोधः भमो भवति टि कोधनम्य ॥' इति ॥ रजसः अरषृततस्तमोसूप यर्थः । 
1 भ्णैीीीषपिगषपगिगरणणगेणेणणोषररेि रिरि विरि पि पपषपम भणे शवनिकिनीनेकनयधककिमे निककक 

१ द्तश्चस्वारि पथ्यानि सभिनेवयुत्तपरे शे व्याद्याया चेवाधिकानि दरीरश्यन्त दतरवरालुद्वेखात्. 



१५६ आनन्दगिरिव्याछ्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाप्ययुता-धीमद्गवद्वीता । ( जध्यायः ३ 

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निव्यवेरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानटेन च ॥ ३९ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । । 

तम् ॥ ३८ ॥ क चुनस्तदिदंरष्दवाच्य यत् कमेनाश्रतमिव्युच्यते-आच्रतमिति । आश्तमेतेन ज्ञानं 

ज्ञानिनो नित्यक्ैरिणा । ज्ञानी हि जानाद्यनेनादमन्थ पयुक्तः पूर्वमेवेति । दुःखी च भवति नित्यमेव, 

अतोऽसौ क्ानिनो नित्यवैरी नतु मूखैस्य । स हि कार्म तष्णाकाङे भि्रभिव पद्यंस्तत्कायं दुभखे 

भप्त जानाति दष्णायगदं दु.खित्वमापादित इति न पूवैमेवातो ज्ञानिन पव निद्यवैरी । किंरूपेण, 

कामरूपेण काम इच्छैव रूपमस्ति कामरूपस्तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूरणमस्येति दष्पूरस्तेनानठेन 
[+ ०) 9 क , छ "च ̂  छ आ छ च+ छ 8१ ^ ४ मी 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

सामान्यतो निदिं्टंबिरोषतो निर्देष्टुमाकाष्ुपू्वैकमनन्तरशछषोकमवतारयति--किं पुनरिति । कामस्य ज्ञानं भ्रया- 
चरणसिख््थ ज्ञानिनो लिल्यवैरिणेलयादिविदहोषणम् ॥ प्रतीकमादाय व्याकरोति--आाव्रतसिष्यादिना । ज्ञानिनां मरति 

वेरिस्वेऽपि निल्ययैरिष्वं कामस कथमिलयाशङ्खयाह-- ज्ञानी दीति । अनथैप्रािमन्तरेण कामस प्रसङ्गावस्था पूव- 
भेवेस्युच्यते, अनःरव्डेन फामग्रसक्ठिरेव पराण्डदयते, निल्यमेवेस्युस्पत्यवस्थ कायौवस्था च कामस्य कथ्यते । नयु 
स्वस्यापि कामात्मता न प्रशलेति कामो निव्यवेरी भवति ततः कुतो क्लानिविरोषणमिलयाश्षश्याहट- नत्विति । 

अन्ञस्य नासं निलयवरीत्येवदपपादयति-स हीति । कयभ्रासिप्रागवस्थः पूर्वेभिव्युक्तः, अक्तं प्रति वैरित्वे सत्यपि 
कामम्ब निलये रिस्वाभावे फएडितमाह--अत इति । स्वरूपतो निखैरिस्वाविरोषेऽपि काना्तानाभ्पामवान्तरभेद सि. 
दिरिवयभः । आकाङ्कदवाग प्रृते वरिणभेव स्फोरयति--किंरूपेणेव्यादिना ॥ ३९ ॥ कमख निराश्रयस्य काय- 

३ नीरषण्टव्याख्या ( चतुरी ) । 

वक्ष्यमाण ञानमाव्रतम् । आवरणीयसख अविध्यात्तदनुगुण दान्तत्रयं ज्ञेयम् ॥ ३८ ॥ आचतमिति । ज्ञानमन्तः- 
करणसच्म् श्ी्ीर्भीरिव्येतत्सवं मन एवः इति श्रुतेः । एतेन कामेन रजोशुणाल्मकेनात्रुतम् । ज्ञानिनोऽन्तःकरणवि- 
शिष्ट प्रमातुः नित्यवरिणा कामरूपेण दुष्पूरेण पूरयितुमयोग्येन । अथं हि पू्थमाणोऽनर्थानेव प्रसवेत् । अनलेन 
अथापि पूयते चेन् अनलः नास्त्यठं पयाधि्य॑ख स तथा तेनानेन ] न हयनरः कष्टेसर्षयित शक्यः किंतु वधत एव 
तद्वदयमपीत्यर्थः । अयं भावः--अन्तःकरणमसत्वं हि वहिवत्प्रकारात्मक तव्सहजेन कामेन बहिरिव धूमेनाबृतं चेव- 

४ सश्ुसूदनीन्याख्या । 

जायतेऽनेनेति ज्ञानमन्त"करण विवेकविज्ञानं वा इदंशब्दनिर्ि्टमेतेन कामेनात्रतं तथाप्यापाततः सुखदे तुलादुपदिेयः सयादिद्यत 
आह--ज्ञानिनो निखवैरिणा । अज्ञो हि विषयभोगकराञे कामं मित्रमिव पदयंस्तत्का्ये दु खे प्रपति वैरि जानाति कामेनां 
दु खिलमापादिते इति । ज्ञानी तु मोगकराङेऽपि जानाखनेनाहमनर्थं प्रवेशित इति अतोऽविधेकी दुःखी भवति भोगकाले च 
तत्परिणामे चनेनेति ज्ञानिनोऽसौ निलयवैरीति स्वैधा तेन हन्त्य एवेय्थं । तर्हिं किखरूपोऽस।विलयत आद--कामसूपेण 
काम इच्छा तृष्णा सेव रूपं यस्य तेन । हे कौन्तेयेति संबन्धाविष्कारेण प्रेमाणं सूचयति । ननु विवेकिना हातन्योऽप्यविवे- 
किनोपदेयः स्यादित्यत आह~ दुष्पूरेणानलेन च । चकार उपमार्थः । न विद्य तेऽरं प्रयाति येयनलो वहिः । स यथा हविषा 
पूरथितुमशक्यस्तथायमपि भोगेनेलयर्थः । अतो निरन्तरं संतापहेतुलाद्िवेकिन इवावितरेकिनोऽपि हेय एवासौ । तथाच स्छतिः 
“न जातु काम. कामानासुपमगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥* इति । अथवा इच्छाया विषयसिद्धि. 

५ भाष्योत्कर्वदी पिका । 

यथावद्विषयखरूपप्रतिभानात्मकलं तृतीयेनोहापोद्यात्मकचं ज्ञानसयश्रतमिति बोध्यम् ॥ ३८ ॥ इरान्दवाच्यं दशेयति--भाच्त- 
सिति एवेन कामेन ज्ञानं िवेकृरूपमा्रत ज्ञानिनो निखवैरिणा । ज्ञानी हि तदुत्पत्तिकाखेऽपि जानालयनेनाहमनय नियोजित इति । 
तत आरभ्यैव दुःखी भवति । तेनासो ज्ञानिनो निलखवेरी नतु मूखैस्य । स हि कामं तदुन्पत्तिकराञे मित्रमिव पदयन् तदानीमहमनेन 
इ.खे निथोजित इति न जानाति किठु तत्काये दु. ्रात्तऽतस्तस्य नायं निसयवरैरी । केन रूपेण वैरीयत बाह । कामः कामने- 
च्छव रूपं यस्य तेन डु खेन पूरणमस वेन । कुत इत्यत आह ! नालं पर्याभिरस्य विद्यत इ्यनलः तेन । यो हि कदाचित्तं 
गच्छति स पूरयितुं शक्यः, अयं ठु न तयेखर्थ. । चकार उपमार्थ. । अनटेन वह्निनेति व्याख्यानं ठु खगमलादाचा्यँस्पेक्षितम् । 

& भीधरीन्याख्या । 
स्डटयति--अडृतमिति । इद् तु विवेकङ्चानमेवेनावृतम् , अस्य खल मोगसमये कामः सुखदैुरेव, परिणामे तु वैरितां प्रप्ते । 
शालिनः पुन्तत्ाखप्यन धानुसपाना दुःखदे वुरेवेति निव्यवैरिणेसयुक्त् । किच विषयैः पूर्यमाणोऽपि इ पूरोऽपूयैमाणः सोकसंताप-< 

. क , ७ अभिनवरृक्ताचार्यन्याख्या । 
द्छान्ततरयेण दर्पसगतवं जकायंकरत्वं छगुप्तास्पदस्वं नोक्तम् ॥ ३८ ॥ अयमिव्यात्मा कामरूप इच्छायां यतश्चरति अनकेन जाध्निनेषं 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । १७७ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधि्ानसुच्यते । 
~ विमोहययेष देहि 

प्ते ज्ञानमाश्रतय देहिनम् ॥.४० ॥ 
तस्मातत्वमिल्द्रियाण्यादं च 

त्वमिल्द्रियाण्यादो निस्य मरतषंभ । 
१ भ्रीमनच्छांकरमाम्यम् । 

नास्यारं प्यासिविंययत इत्यनरस्तेन ॥ ३९. ॥ किमधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्याचरणत्वेन वेर सर्वै- 
स्येदयपेश्चाथामाह, ज्ञाते हि श्रोरधिध्ठने खेन दान्रुनिवहेणं कत शक्यत इति-इन्द्रियाणीति । 
इन्द्रियाणि मनो वुद्धिश्चास्य कामस्याधिष्ठानमाश्चरय उच्यते, एतैरिन्दरियादिभिरश्नयेर्विमोहयति 
विविधं मोहययेष कामो ज्ञानमाघत्याच्छाद् देहिनं हारीरिणम् ॥ ४०॥ यत पचं-- तस्मादिति 1 
तस्ा्वयिन्द्रियाण्यादौ पूर्व नियमस्य वशीकृत्य भरतषम, पाप्मानं पापाचार कामं प्रजदिषि परिद्यज, 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

करकत्वाभावं मत्वा धश्चपूर्वकमाश्चयं ददरयति-किमधिष्ठान इति । कामस्य निलयवेरिष्वेन परिजिदीर्धिवसय किमि- 
ल्धिष्ठानं ज्ञाप्यते तज्राह~-- ज्ञाते हीति । इन्द्रियादीनां कामाधिष्टानस्वं भ्रकयति--पतैरिति । नत्वेताभिरिति 
वक्तव्ये कथमेतेरिव्युच्यते तत्राह--दन्द्रियादिभिरिति ॥ ४० ॥ तेषां कामाश्रयत्वे सिद्धेः साश्रयसय तस्य परिहसतै- 
व्यत्वमाह-~-यत इति । तस्रादिन्द्रियादीनामाश्नयव्वादिति यावत्, पूर्वं कामनिरोधास्प्रागवस्थायामिल्थः । तेषु 

३ नीरूकरण्टव्याख्या ( चुधरी ) । 

मातारमनर्थे पातयति । अन्यथा तदेव खमावेशयुद्धत्वाद्विवेकवेरग्योपगं भूत्वा तमुद्धरेत् । अतोऽयं कामो ज्ञानिनो 
नित्यवैरीति ॥ ३९ ॥ किंच-इन्द्रियाणीति । अयमर्थः--इन्द्रियमनोबुद्धयो हि कामेनाधिष्टिता बाद्यार्थप्रवणा 
भवन्ति । तेश्च तथाभूतेरयै कामी ज्ञान चिदाकाशचरूपमादर्शतलग्रस्यम् । यत्र योगिनो व्यवहितं विप्रक्रटम॑तीतमना- 
गतं था परयन्ति । यथोक्तमाचर्थिः भविश्वं द्षणदर्यमाननगरीतुस्यं निजान्त्गत पदयन्त्यात्मनिः इति । निजान्तर्भतं 

शरीरान्तर्मत आत्मनि हादाकाशास्ये ब्रह्मणि तत् मलेनादशमिवाबरृल्य देहिनं देहामिमानिनं विरोपेण मोहयति । 
विशब्दादेहामिमानद्यूल्ये योगिनमपि ब्युत्थानावखायां कफंचिन्मोहयतीति गम्यत इति । अक्षर्योजना स्ट 
॥ ४० ॥ तस्मादिति । यसरादिन्द्ियाण्यखाधिषठानं सामन्ते गिरिदुगादिकं तसमात्तान्येव नियम्य वद्चीकृत्य 

« मधुसदनीभ्याख्यां । 

निवदयेलाद्व्च्छासू्पः कामो विषयभोगेन खयमेव निवर्तिष्यते कि तवा तिनिर्बन्धेनेयत उक्त--दु्पूरेणानङेन चेति। बिपयसिच्या 
तत्कालमिच्छतिरोधानेऽपि पुनः प्रादुभांवान्न विषयसिद्धिरिच्छानिवर्तिंका, किं विषयदोषदृिरेव तयेति भावः ॥ ३९ ॥ ज्ञाते 
हि श्घ्रोरयिष्ठाने ख॒खेन स जेतुं शक्यत इति तदधिषठानभाह--इन्द्ियाणि शब्दस्पदरूपरसगन्धम्राहकाणि धोव्रादीनि, 
वचनादानगमनविसगोनन्दजनकानि वागादीनि च, मनः संकट्पात्मक, बुद्धिरभ्यवसायास्मिका च, अस कामदयाधिएनमाश्रयं 
उच्यते । यत एत एतैरिन्दियादिभिः खखव्यापारवद्धिराश्रयैर्विमोदयति विविधं मोहयति । एप कामो ज्ञानं विवेकज्ञानमा्र- 
द्ाच्छद्य देहिनं देद्याभिमानिनम् ॥ ४० ॥ यस्मादेवं तस्मात्. यसादिन्ियाधिष्ठानः कामो देषिनं मोहयति तस्मात्वमादौ 

५ भाष्योक्कपदीपिका । 

थतु ज्ञायतेनेनेति ज्ञानमन्तःकरणमिति तदुपे्षयम् । ज्ञानविज्ञाननाशनमिदयनुरोधेनात्रापि बियेकज्ञानग्रहणस्योचियात् । कौन्तेय 
इति संबोधयन् संबन्धिवियोगो मा भवलियेवंरूपेण कामेनेवान्रतज्ञानस्ल्रमपि ल्रीखभवे च्ोकमोदरूपे नियोजितोऽसीति ध्वनयति 
॥ ३९ ॥ सुखेन शशं नाशयितुं तदधिष्ठानं किमियनाकाह्वायामाद--इर्द्रियाणीति । इन्दियादीन्यसख कामसयाधिष्टानमाश्चय 
उच्यते । एतैराश्रयैर्िवेकल्ञनमाघ्रखय जीवं विविधं मोहयति । यत्तु ज्ञानं चिदात्मकमिति तज्ञ, उक्तयुक्ते. ॥ ४० ॥ तस्मादिन्दिया- 

६ भीघरीन्याख्या । 

हेतुत्वादनङतुस्यः । अनेन सवौन्प्रति निदयवैरित्वसुक्तम् ॥ ६९ ॥ ददानीं तस्याधिष्ठानं कथयजयोपायमाह--इन्द्िधाणीति 
हाम्याम् 1 बिषयददौनभवणादिभिः संकव्येनाध्यवसायेन च कामस्याविभवादिन्द्रियाणि च मनश्च बुद्धिश्वासापिष्ठानस्ुच्यते । एतैरिन्दि- 

यादिभिर्द्चनादिग्यापारवद्धिराश्रयभूतैमिनेकक्ानमवृत्य देहिनं विमोहयति ॥ ४० ॥ यसदेवं--वस्ात्वमिति । आदौ विमोदूर्व- 
७ अभिनवगुक्ताश्वायध्याख्या । 

पूरयिदुमश्चश्येम दटाश्टद्वयदाहकत्वात् ॥ ३९ ॥ अस्म निवारणोपायमाह--दइन्द्ियाणीति । आदापिन्दियेषएु सत्छु तिष्ठति । 
यथा च्या शाट इन्दियभ्देश्ष एष क्रोधमात्मनो जनयति । वतो मनसि संकरस्पते ततो बुद्धो निश्चये रसद्वारेण मोहं जनयन् 
सानं नादायति # ४० ॥ वद्यादादाविग्द्रियाणि नियमयेत् । कोधादिकमिन्दियेष अथ न गरङ्कीयावर् ! शानं जक्षतरिक्षान चे मगवन्मयीं 

अन गी० २३ । 



१७८ आनन्दगिरिग्याख्या्संवकित-श्रीमच्छाकरभाष्ययुता-धीमद्वगवदरीता । { अध्यायः; ३ 

पाप्मानं पजदिद्यनं ज्ञान विक्ञाननारानम् ॥ ४१॥ 
१ भरीमस्छांकरभाध्यम् । 

पनं प्रकृतं वेरिणं ज्ञानविक्ञाननाशनं नं शाखत आचार्थतश्चातमादीनामवसेघः विज्ञाने विश्े- 
षस्तदसुभवस्तयोक्लानविज्ञानयोः श्रेयःप्रातिहेत्वोनीशन प्रजदिद्यातमनः परित्यजञेतयर्थः ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रियाण्यादौ निथस्य कामे राजु जदिदीत्युक्तं त्च किमाश्चयः कामं जदयादित्युच्यते- 

२ आनन्दगिरिव्यास्या । 

नियमिते भनोदुच्योर्नियमः सिध्यति तःपरवृत्तरितरप्रदृत्तिव्यतिरेकेणाफरुत्वादिति भवः । पापमूंरुतया नि काम्यं 
तच्छब्दवाच्यव्वसुन्नेयम् । कामस्य परिल्याज्यत्वे वेरितं डेतठं साधयति--ज्ञानेति । वद्योरथेमेद्मा- 
वेदयति--ज्ञान मित्यादिना ॥ ४१ ॥ पूर्वोक्तमनूद्य कामयागस्य दुष्करत्वं मन्वानो र्सोऽप्यसेलत्नोक्तमेव स्पष्टीकर्तुं 

३ नीटकण्ठव्याख्या ( चतुर्धयी ) । 

एन कामं हि निश्चयेन प्रजहि प्रकर्षेण नाद्य । गिरिदुगीदीन्खायत्तीकृत्येव तत्स्थं सामन्तं श्रन्ति राजानसद्वत् । 
इन्तन्यत्वे हेतुः पाप्मानमत्युमम् । ततापि हेतः ज्ानविज्ञाननाशनमिति । ज्ञानख श्चाखाचार्योपदेशषजख परोधख 

विज्ञानख निदिष्यासनपरिपाकजखापरोक्षख च नाशनम् ॥ ४१ ॥ न केवरं बा्न्दरियजयेनेव कृतार्थत्व॑कितु 
मनोबुद्धयोरपि जयः कर्तव्यः कामख समूोच्छेदाय । तिप्राकारदुगस्थख सामन्तसेवाभ्यन्तरप्राकारद्वयजयेन । 

€ अशरुसूदनीव्याख्या । 

मोहनातपूर्वं कामनिरोधात्परवैमिति वा इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि नियम्य वशीकृ । तेघ हि वरीक्ृतेषुं मनोबुच्योरपि वद्शीकरर्ण 
सिध्यति 1 संकत्याध्यवसाययोबोहयेन्द्ियभड़त्तद्ारेवानर्थहेतुलात्. । अत इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरिति पूर्वं पएरथदिदिरयापीहेन्दि- 
याणीत्येतावदुक्तम् । ईन्द्रियतेन तयोरपि संमदो वा । हे भरतषभ, महावव॑शभ्रसूततेन समेऽपि । पाप्मानं सर्वैपापमूखभूतमेनं 
कामं वैरिणं अजदहिहि परिदयज । हि स्फुटं प्रजहि अक्षेण मारयेति वा । जहि रातरुमित्युपसंदाराच ज्ञानं शा्नाचार्योपदेदाज 
परोशषं॒विज्ञानमपरोकं तत्फलं तयोज्ञौनविज्ञानयोः श्रेयःआघिहेलोनांरनम् ॥ ४१॥ ननु यथाकथंचिद्भायेन्द्रियनियमसंभवे- 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 

दीनामाश्रयलात्त्वमिन्दियाणि पूर्वं कामनिरोधात्मागवस्थायां मोहनातू्वैमिति वा नियम्य वशीकृ पाप्मानं पापाचार कामं यजि 
आत्मनः सकाशात्यरियज । कामस्य परिदाय एव मारणं नतु शन्नेण रिररछेदनम् ¦ एवं जदि श्तुमित्युपसंदारेऽपि 
परिल्यजेत्येवारथः। एतेन अजहि अक्षेण जहि मारयेति भाष्यानुक्तं केशिदुकत प्रत्युक्तम् । हि यसाज्ज्ञानविज्ञाननाशनम्! अख विदे- 
धणस्य हेतुगभंस्य सूचयति दिचब्दः । तथाच यस्मादियखध्याहारोऽपि नापेक्षितः । एतेन हि स्फुटमिति भवत्युक्तम् । ज्ञान श्चाश्नत 
आचार्यतश्चात्मादीनामवबोधः विज्ञानं बिरोषतः तदनुभवः तयो्ानविज्ञानयोः प्रेयःरनिहेलोर्नाशनम् । येतु ज्ञानं आत्मविषयं 
निज्ञानं शाज्ञीयम्। यद्वा ज्ञानं शाल्नाचार्योपदेशजं विज्ञानं निदिध्यासनं “विज्ञाय अज्ञा कुर्वीत इति श्रुतेरिति वर्णयन्ति तेषां व्याख्याने 
अथमपक्षोऽरचिग्रसः । अरुविबीजं ज्ञानं विवेकन्ञानमिति पूर्वै खेन व्याख्यातम् । तच्चात्मविषयं श्ाश्नीयमेवेति विज्ञानपदेन 
पौनरुक्त्यम् । द्वितीयस्तु विज्ञानं विशोषतस्तदलुभव इति भाष्यख निदिभ्यासनपरलं व्याख्याय तद्विरुद्धो बोध्यः । तेनेदमा्त 
आढतं ज्ञानमेतेन ज्ञानमात्येलनुरोधेन ना्चनमिदस्यादर्शनसेपादकमियर्थः । "णर अदश्य॑नः इति सरणात् । ज्ञानविज्ञानयोरत्प- 
ज्योरावरणात्मकाज्ञाननाधकलप्रसिद्या विक्षोपात्मकाज्ञानेन कदाचित्रारब्धप्राबस्यादाभासरूपेणोत्पजसख कामस तावत्कालन्ञाननि- 
ज्ञाननाशनलसुपपयते । यद्वा सुसुश्चुणां मोक्षसाधनज्ञानविज्ञानम्रा्तये यतमानेनेन्दरियाणि नियम्य ज्ञानविज्ञानावरकः कामो दातव्य 
इति । तथाच नाश्नमावरकमिति व्यारूयानेऽस्य सम्यक्तेन घातकमिदलयर्थम्रान्या ज्ञाननिज्ञाननाशासंभवराङ्कायासदुत्तरस्य चानव- 
काञ्चः । भरतैरप्ययं शत्रुः परियक्तः लं ठु भरतर्षभ इति सूचयन्नाद--भरतर्षभेति ॥ ४१ ॥ इन्दियाण्यादौ नियम्य र्म 

& आधरीन्याख्या । 

मेवेन्दरियाणि मनो उदधि च नियम्य पप्रूपमेनं कामं हि स्फुटं प्रजहि धात्तय । यद्वा प्रजहिहि परिखज । ज्ञानमास्मविषयम् ; विश्षानं 
सखीयं तोनोशकम् । यद्या शानं ालाचायो पदेराजम्, जञानं मिदिध्यासनजम् । (तमेव धीरो विज्ञाय मश कुवीत इति शते; ॥४१॥, 

७ असिनबरुपाच्नार्यव्याख्या । 

क्रियां नाक्चयतिं हि यतः अतः पाप्मानं क्रोधं लज ॥ अथवा श्वानेन मनसा विश्वानेन वबुश्या च नाशनं ब्रारणं केलि किमागत 



नीरुकण्डी-मधुस्दनी-माष्योत्कषदीपिका-शीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । १७९ 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 

१ शीमन्छांकरभाष्यम् । 

इन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणि भरोआादीनि पश्च देहं स्थूलं वाह्यं परिच्छिन्नं चापेक्ष्य सोम्यान्तरस्थ- 
स्वव्यापित्वा्यपेक्ष्य पराणि षङ्ष्टान्याइः पण्डिताः । तथेन्द्रियेभ्यः परं मनः संकल्पविकल्पारमकम् । 
ष्क 

२ आनन्द्गिरिष्यार्या । 

्रभपूर्धकं छोकान्तरमवतार्यति--इन्द्रियाणीव्यादिना । पञ्चेति क्ञनेन्द्ियवत्कर्मेन्दरियाण्यपि वागादीनि ग्यन्ते । 
किमपेक्षया तेषां परत्वं तत्राह-देह मिति । तथापि केन भरकारेण परस्वं तदाद सोक्षम्येति । भादिशग्देन छर- 
णत्वादि गृह्यते । दन्द्ियापेश्चषया सृक्ष्मत्वादिना मनसः स्वरूपोक्तिपूर्वकं परस्वं कथयति--तयेति । मनसि दितं 

३ नीलकष्ठव्याख्या ( चतुधंरी > । 

जतो मनोबुद्धयोर्जया्ं योगं द््ीयति--इन्द्रियाणीति । अत्र परत्वं सक्षमत्वेन कारणत्वेन वा बोध्यम् । इन्द्रियाणि 
चक्षुरादीनि पराणि खविषयेभ्यः पृथिन्यादिखाश्रयसहितेभ्यो गन्धादिभ्यो वित्तपुतरशरीरेभ्यश्च तेषां तत्कारणत्वात् । 
तथाख कोषीतकरिनः समामनन्ति ब्राह्मणे श्याणेभ्यो देवा देवेभ्यो ठोकाः, इति । ब्युञवरन्तीत्यलुषज्यते । प्राणेभ्य 
इन्दियेभ्यो देवासदधिष्ठान्यो देवता उतपन्ते देवेभ्यश्च टोका भूतमौतिका उत्पयन्त इति श्रुलर्थः । इन्द्रियेभ्यः 
परं मनः, भनसा श्व पस्यति मनसा णोति, इति शुतेरिन्द्ियाणां मनोविकारत्वात् । तेन बादयर्थम्य इन्द्रिया- 
ण्याकरृष्य् मनति प्रविखापनीयानीति दितम् । केवट परत्वमनप्रतिपादने प्रयोजनाभावात् मनसस्तु परा बुद्धिः, 

(तसाद एतसान्मनोमयात् जन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः इति श्रुतेः । मनसः प्रविलापनं तत्कारणे बुद्धो कर्त 
व्यमित्यर्थः । समषटिुद्धरप्यत्ैवान्तमीवः । यो बुद्धः परतस्तु सः" । यस्तु । तुशब्दो भाबी द्लादेभौसकख ज्ञानस्य 
वेरक्षण्यं गमयति । यो बुद्धेरपि परतः स ज्ञानपदाभिवेयः कामेन उट्वेन गर्म इव आतरूत इति व्यवहितेन संबन्धः । 

% मधुसूदनीन्याख्मा । 

प्यान्तरतर्णाद्यागोऽतिदुष्कर इति चेत्. । न । रसोऽप्यख परं दक्वा निवर्तेत यत्र परदरेनसख रसाभिधानीयकतृष्णादययागसा- 
धनस्य अ्रारुक्तेः । तर्हिं कोऽसौ परो यदृशनाच्ृष्णानिष्त्तिरियाश्क छद्मात्मानं परश्दवाच्यं देहादिभ्यो निविच्य दशेयति-- 
भोच्ादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च स्थूलं जडं परिच्छिन्नं बाह्यं च देहमपेक्ष्य पराणि सुक्ष्मलात्मकारकला्यापकल्रादन्तःस्थलाच् 
रृष्टन्याह्ुः पण्डिताः श्रुतयो वा । तथेन्दरियेभ्यः परं मनः संक्पविकल्पात्मकं तत्मवतेकल्रात् । तथा मनसस 
परा दुद्धिरध्यवसायात्मिका । अध्यवसायो हि निश्वयस्ततपूर्वकएव संकल्पादिर्मनो धर्मः । यस्तु बुद्धेः परतसद्धासकलेनाचस्थितः 
य॑ देहिनमिन्द्ियादिभिराश्नयेययुक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारा मोहयतीव्युक्तं स ॒दुद्््॑य पर आत्मा “स एष इह अबिष्टः" 
इतिवद्यवहितस्यापि देदिनस्तदा परामश. । अव्रर्थ श्रुतिः इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथ अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिव- 
दवैयत्मा महान्परः । महतः परमनव्यक्तमनग्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न परं क्रंचित्सा काष्ठा सा परां गतिः ॥' इति । अत्रात्मनः 
परल्नस्यैव वाक्यतासयेविषयलादिन्द्रियादिपरलस्याविवक्षितलात्.# इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथां इति स्थनेऽर्थभ्यः पराणीन्दरियाणीति 
विवक्षाभेदेन भगवदुक्तं न विरुष्यते। बुदधेरसदादिन्य्िबुदधेः सकाशाम्महानात्मा समण्बुद्धिरूपः प्रः "मनो महान्मतित्रह्या पूुद्धिः 

५ मा्योत्कषंदीपिका । 

वैरिणं जदिहीद्युन्तं तत्र किमा्नयः काम जद्यादिदयपेश्षायां रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवर्तते" इत्युक्तं स्मारयन्परं ज्ञापयति \ इन्द्रियाणि 
श्रोत्रादीनि दें स्थूलं बाह्यं परिच्चछिश्ं चापेक्ष्य सौक्म्यान्तरस्थितलन्यापिला्पेक्षया पराणि भरछृन्याहुः पण्डितां उक्तषिवक्षया । 
नठु श्वुतयः साक्षादाहुः इन्द्रियेभ्यः परा द्यथा” इति श्वुतादुक्तलात् । तथेन्दियेभ्यः परं मनः संकल्पविकल्पात्मकम्। मनसच्ु बुदधि- 
निश्चयात्मिका परा । बुद्धेः परतस्तु सः बुद्धे परमात्मा यः सर्ैद्येभ्यो बु्यन्तेभ्यः आभ्यन्तरः यमिन्दियादिभिररयैयुक्तः 

2 श्रीधरीनच्याख्या 

सधात्र भ्रसन्नतया चित्तप्रणिधानेनेन्दरियाणि नियन्तुं शक॑यन्ते तदात्मखरूपं देहादिभ्यो निविच्य दरीयति---दन्द्रियाणीति । इन्दि 
"याणि देदादिभ्यो अष्यभ्यः प्राणि भरेष्ठान्याः । सृ््मतवास्मकादाकत्वाचच । अत्व तब्मतिरि्ततमप्यथौदुकं भवति । इन्द्रयम्यश्च संक 

७ अभिनवगुप्ताचार्यग्याख्या । 

इन्दियेषुस्पन्चं संकस्पं न गृद्धीयात् संकरं चा न निधिदुयादिति तात्परयम् ॥ ४१ ॥ अन्न युक्तिः शोक 
इृश्दियाणि द्रध्रदक्चणाद्विषयादन्यानि तेश्परश्वान्यन्मनः तस्मादपि बुद्धव्यंतिरेकः जुद्धेरपि यस्यान्यस्व भाव 



९८० आनन्दगिरिग्यास्यासंवटित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता। [ अध्यायः ३ 

एव बुद्धेः पर बुद्धा सस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जदि रां महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३॥ 

इति श्रीमद्धगवद्वी तासूपनिषद्यु ब्रह्मविचायां योगदास्े श्री्ृष्णाजजुनसंबादे 
कृ्मेयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

१ भीभच्छांकर माष्यम् । 

तथा मनसस्तु परा बुद्धिनिश्चयात्मिका । तथा यः सर्वदश्येभ्यो बुख्यन्तेभ्योऽभ्यन्तसे यं देहिन- 
भिन्द्रियादिभिराश्रयेयुक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोदयतीत्युक्तं ख वुद्धेदेष्ठा परमात्मा ॥ ४२॥ 
पवसिति । पब बुद्धेः परमात्मानं बुद्धय ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक्स्तम्भनं छत्वा खनैवात्मना संस्कृतेन 

कि 9 009) 0000 0000) ^ 8), 9, छ । मेनजा कण पिक (नि च ॐ 0 = की [म्व +°) | केपि कोपि) पि केण द किप चन पक ६५०० प नी भेक 

२ आनन्द्गिर्व्याख्या । 

न्यायं जुद्धावतिदिश्ति-तथा मनसरित्वति । यो बद्धेरियादि व्याचे--तथेत्यादिना । सात्मनो यथोक्त- 
विरोषणस्याप्रकृतस्वमाश्षङ्खयाह--ये देिनमि ति ॥ ४२ ॥ इन्द्रियादिसमाधानपूर्वकमात्मक्ञानाद् कामजयो भवती. 
्युपरसंहरति--पवभित्यादिना । संस्कृतं मनो मनःसमाधाने हेतरिति सूचयति--संस्तभ्येति । प्रकृतं शुमेव 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुरधरी >) । 

तथाच श्रुतिः “यच्छेद्रा्नसी प्रा्स्तयच्छेल्जञानत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति तयच्छैच्छन्त आत्मनि" इति । 
एतदुक्तं भवति--वागादिबा्यन्द्रियव्यापारसत्छञ्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत । मनोऽपि विषयविकल्पाभिमुखं ज्ञानात्मदा- 
व्दोदितायां बुद्धो धारयेत् । तामपि महत्यात्मनि सम्बुद्धो धारयेत् । तत् तं महान्तमात्मानं शन्ते निष्कछे पर- 
सिञ्योतिषि प्रत्यगात्मनि धारयेदिति ॥ ४२ ॥ योगफठमाह--प्रवमिति । आत्मानं मनः हा्दकारोऽपि तत्था- 
्नित्यान्कामान्कामयानम् । श्रुयते हि दह्रविद्याया हादौकशं परकृत्य "यचाखेहासि यच्च नासि सर्वं॑तदत्र गत्वा 
विन्दते, इति त्रत्याना कामानां सत्लम् । तेषां च सत्यत्वं "त इमे सत्या; कामाः? इति श्रुतेः । आत्मान मनः 
आत्मना मनसेव बु द्व वा संस्म्य निति कृत्वा बुद्धेः परं परमात्मने बुद्धा समूरुघातं कामरूपं दातु श्चातयि- 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 

ख्यातिसीश्वर.” इति वायुपुराणवचनात् । महतो हैरण्यगभ्या बुद्धेः परमव्यत्तमन्याकृतं स्बजगद्रीजं मायाय “मायां तु भर्तिं 
वियात्” इति श्चुतेः "तद्धेदं॑तद्यव्याकृतमासीत्” इति च । अव्यक्तात्सकारात्सकलजडवरगप्रकाराक- पुरुषः पूणं अत्मा परः 
तस्मादपि केथिदन्यः परः स्यादिदयत आह-पुरुषाच् परं क्रंचिदिति । कुत एवं । यस्मात् सा कारा समाधिः । सवौधिष्रन- 
लात्सा परा गतिः । "सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम इव्यादिश्वुतिप्रसिद्धा परा गतिरपि सवेदर्थैः ! तदेतत्सर्गं यो 
यदधः परतस्त स इयनेनोक्तम् ॥ ४२ ॥ फलतिमाह--रसोऽप्यस्य परं दद्रा निवर्तत इत्र यः परङब्देनोक्तसमेवंभूर् 
पृर्णमात्मानं बुद्धेः परं बुद्धा साक्षत्छृखय संसभ्य रिथरीषृत्यात्मानं मनः आत्मना एतादशनिश्वयासिकया वुष्या जहि मारय 

| ५ भाष्योत्कर्दीपिका । 
कामो ज्ञानायरणद्वारा मोहयति । परतस्तु इत्युक्तिस्वु शवद्धरात्मा महान्परः । महतः परमव्यक्तमव्यक्तासपुरपः परः । पुरुपाने परं 
किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः" इति श्ुयथसं्रहाथौ, श्रुयदुसारेणेन्द्रियेभ्यः परा ह्यथ इति वक्तव्येऽपि एवं भगवत उक्तिः सफला 
ूर्वपुरुषपरलप्रतिपादनायाः श्रुवेरफलयोदिपरलरामिधाने तात्प मावज्ञापना्थेति मन्तव्यम् । तदुक्तं आध्यानाय मयोजनाभावात् 
अत्मशशन्द्ाच" इति ॥४२॥ ततः किमिलाशङ्न्द्ियादिसमाधानपूर्वकादात्मन्ञानात्कामजयो भवतीदयुपसंदरति--एवमिति । 
आत्मना संस्कृतमनसा बुद्या वा अत्मानं मनः सम्यक्सतम्भनं कृता समाधाय बुद्धेः परं साक्षिभूतं ज्ञाला साक्षाक्छला मूलच्छेदेन 
कामरूपं दुरासदं इिह्ेयानेकनिशेषं शठं जहि परियज । महाबाहो इति संबोधयन्मुक्तसुपायं निना महद्धिबडुभिः बाद्यरात्ुवद्- 

2 शीधरीन्याख्या । 

सपाकं मनः प्रम् ; तटमवतैकलवात्। मनसस्तु बुद्धिनि अयास्मिका परा, निश्वयपूर्वकत्वात्संकल्पस्य । यस्तु बुद्धः परः तत्साक्षिसेनाव- 
सितः सर्वान्तरः स आत्मा विमोहयति देहिनमिति देहिशग्दोन्त आतमा स इति पराख्रयते ॥ ५२ ॥ उपरसं्टरति~-~पएविसति । 
बुद्धेरेव विषयेन्द्रियादिजन्याः कामादिविक्रियाः, भात्मा तु निविकारस्तस्साक्षीयिवं बुद्धेः परमात्मानं बुद्धा आत्मना पएवंभूतनिश्वयास्मि. 

७ अभिनवयुप्ताचार्यव्याख्या । 
कोषेन कथं मनसो इदधेरातमनो षा शो इति पयोोचयेदिवययैः ॥ ४२ ॥ रहस्ययिदां हयमाशयः--वुद्धेयंः परत वर्तते परोऽदकारः सद 
¶दभिख भेदात्मा स खड्ध परमो भेदः । अत्व च परिपूर्णसख खण्डना भावान्न क्रोधाद्य उद्यन्ते । अतः परम्कारं परमोत्खाद संमिषु, 



नीटकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्कषदीपिको-श्रीपरी-भमिनवगुप्तव्यास्यायुता । १८१ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यस् । 

मनसा सम्यक्समाधायेव्य्थः। जह्येनं शं हे महाबाहो, कामरूपं दुरासदं दुःखेनासद् आसादर्न 
प्राधिर्थस्य तं दरासद् दुर्विक्षेयानेकविरोषमिति ॥ ४३॥ 

इति भीमत्परमहंसपरिवाजकाचा्येपूज्यपादभीशंकरभगवतः इतो श्रीमद्धगवहीताभाष्ये क. 
पररसायोगो नाम तरतीयोऽभ्यायः ॥ २॥ 

२ आनन्द्भगिरि्याख्या । 

विरिन्ि-कामरूपमिति । तस्य दुरासदस्वे हेतमाह--दुरवि्ञेयेति । अनेकविरोषोऽताश्ो महाशनत्वादिस्त- 
दनेनोपायभूता कमेनिष्ठा प्राधान्येनोक्ता, उपेया तु ज्ञाननिष्ठा गुणत्वेनेति भिवेक्तव्यम् ॥ ४३ ॥ ॐ$तस्पत् इलयानन्द्- 
गिरिङ्तदीकायां वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुधरी ) । 

तारं जहि नाश्य । है महाबाहो इति संबोध्यंलन्नारो तव॒ सामथ्येमस्तीति दशयति । अयमर्थः--यावत्काम- 
भूरयाज्ञानखोच्छेद आत्मत्क्ञानेन क्रियते तावत्य्यन्तं कामख निर्भूलोच्छेदो न भवतीति बुद्धेः प्रं बुद्धा कामो 
नारनीयः । तसिश्च नष्टे संसारानथच्छिदो भवतीति । दुरासदं परबोधं विना दुःखेनापि नाशयितुमशक्यम् । 
उपायः कर्मनिष्ठात्र प्राघान्येनोपसंहता । उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तदुणत्वेन कीर्तिता ॥ ४२ ॥ इति नेरकण्ठीये भारत 
मावदीपे तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

४ मधुसुदनीग्पाख्या । 

दानुं सर्वपुरुपार्थशातनम् । हे महाबाहो, महाबाहो श््ुमारणं सुकरमिति योग्यं संबोधनम् । कामरूपं तृष्णारूपं दुरासर्द 
दु.खेनासाद नीयं दुविं्ेयानेकविरोषमिति यल्लाधिक्याय विरेषणस् ॥ २३ ॥ उपायः कर्मनिष्ठा्र प्राधान्येनोपसंहूता । उपेया 
ज्ञाननिष्ठा तु तद्वणतेन कीर्तिता ॥ इति श्रीमत्परमर्ह॑सपरित्राजकाचा्यशरीविधेश्वरसरखतीयपाद दिष्यमधुसूदनसरखतीषिरवि* 
तायां श्रीमद्धगवद्रीतागूढा्थदरीपिकायां ज्ञाननिषएाव्णैनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

५ भाष्योकपदीपिका । 

यमजेय इति सूचयति । तदनेन तृतीयाध्यायेन साधनभूता कर्मनि तु पधान्येनोक्ता । साध्या तु ज्ञाननि्र मुणयिनेति निवे 
तव्यम् ॥ ४२ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यवारखामिश्रीपादरिष्यदत्तवंशावतंसरामङ़मारसूलुधनपतिविदुषा विरचितायां 
गीताभाप्योत्कषैदीपिकायां वतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

& भीधरीग्याख्या । 

कया शु्यात्मानं मनः संस्तभ्य निश्चल क्रत्वा कामरूप दरष्ठुं जहि मारय । दुरासदं दुःखेनासादनीयम् । दुविशेयगतिमिल्थैः ॥ ४३ ॥ 

स्वधर्मेण यमाराध्य भक्तया मुकिमिता नराः । तं कृष्णं परमानन्द तोपयेत्सर्वकेमैभिः ॥ १ ॥ इति शरीषरखामिकरताया शुोषिन्वा 

टीकायां वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

७ जभिनवगुपावार्थव्याख्या । 

त्मकं गृहीतया क्रोधमविग्ात्मनं श्वं जयति सिषम् । अप्र संग्रहः-षनानि दारान् देहं श योऽन्यस्येनाधिगच्छति । किं नाम तसय 
कुवन्ति क्रोधाद्यभ्चित्तेमिन्नमःः ॥ दति ॥ ४३ ॥ इति श्रीमहापदेश्वराार्यवर्याभिनवगुप्तषिरविते श्रीमद्धगवदीतार्सग्रहे तृतीयोऽ 
याधः ॥ ३ ॥ 



चतुर्थोऽध्यायः । 

श्रीभगवानुवाच । 
इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । 
विवखान्मनवे पराह मलुरिश््वाकवेऽत्रवीत् ॥ १॥ 

१ आमच्छांकरभाष्यम् । 

योऽय योगो ऽध्यायद्धयेनोक्तो ज्ञाननिष्ठाटश्चणः ससंन्यासः कर्मयोगोपायो यस्मिन् वेदार्थः परि. 
समाप्तः प्रृत्तिढश्चणो निवृत्तिलक्षणश्च, गीता च सवोखयमेव योगो विवक्षितो भगवताऽतः परि. 
समां बेदार्थं मन्वानस्तं वंराकथनेन स्तौति धीमगवान् । इममध्यायदढयेनोक्तं योगं विवखत आदि. 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

पूवोभ्यामध्यायाभ्यां निष्ठाद्रयास्मनो योगस्य गीतत्वाद् वेदाथंख च समाप्षत्वाद् वक्तव्यरोषाभावाद् उक्तयोगस्य 
छत्रिमत्वक्तङ्कानिषृत्तये वंशकथनपूर्विकां स्तुति भगवानुक्तवानिद्ाह--श्रीभगवानिति । तदेतद्धगवद्रचने दृत्ताुवा- 
दद्वारेण अस्ौति-यो.ऽययिति । उक्तमेव योगं विभज्यानुवदति--क्ञानेति । संन्यासेनेतिकतैव्यतया सहितख 
घ्षानास्मनो योगस्य कमख्यो योगो हेतुरतश्चोपायोपेयभूरतं निष्ठाद्वयं प्रतिष्टापितमिल्थैः । उक्ते योगद्वये प्रमाणसुप- 
न्यसखति--यस्िन्निति । अथवा ज्ञानयोगस्य कभमयोगोपायत्वमेव स्फुययति-~यसमिन्निति । प्रबृस्या रक्ष्यते सञायते 
कर्भयोगो निद्रस्या च लक्ष्यते ज्ञानयोग इति विभागः । यद्यपि पूर्वसिन्नध्यायद्वये यथोक्तनिष्ठाष्टयं व्याख्यातं तथापि 
वक्ष्यमाणाध्यायेषु वक्तव्यान्तरमस्तीयाश्याह-गीतासु चेति । कथं तर्हिं समनन्तराध्यायस्य परदृच्िरत भाह-- 
अत इति । वंशकथनं संप्रदायोपन्यासः संप्रदायोपदेशश्च छत्रिमस्वशद्कानिदत्या योगस्तुतौ पर्यवस्यति । गुर् 
शिष्यपरंपरोपन्यासमेवानुक्ामति--इमपिति । इममिलयसय संनिहितं विषयं दरयति--अध्यायेति । योगं ज्ञान. 
निष्ठालक्षणं कर्मेयोगोपायरुभ्बमिद्थैः । स्रयमङृता्थनां प्रयोजनव्यम्राणां परार्थपरबरृस्यसंभवाद्धगवतस्तथानिधप्रदृत्ति- 
दशेनात्करतार्थता क्पनीयेलयाह~-विवखत इति । अव्ययवेदमूरुत्वाद्व्ययत्वं योगस्य गमयितव्यं॑ किमिति 

३ नीरकण्ठव्याख्या ८ चतुधंरी > । 

अध्यायद्वयोक्तेऽ्थऽप्रामाण्यशाङ्का माभूदिति विा्वशसंप्रदायमा्मनश्च ्रमविप्रकम्भकत्वादिनिरासायेश्वरत्यं॒सर्व- 
शत्वं च दरयति-इममित्यादिना । इमं सांख्ययोग कर्मयोगरूपोपायसहितं ससंन्यासमिति माष्यम् । इमं संध्यो- 
पासनादिनिरविकत्पकसमाध्यनुष्ठानान्तं कर्मयोगं ज्ञाननिष्ठोपसर्जनै पारिबाज्यानधिकारिणां राज्ञामेव योग्यं विचखते 
सूयय मण्डलाभिमानिने सर्वेषां क्ष्ियाणामादिभूतायाहमादित्यान्तयामीः य॒ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

यद्यपि पूर्वमुपेयलेन क्ञानयोगस्तदुपायलेन च कर्मयोग इति द्वौ योगौ कथितौ तथाप्येकं सांख्यं च योग॑ च यः प्यति स 
परयतीयनया दिश्चा साध्यसाधनयोः फलेक्यादैक्यसुप्चयै साधनभूतं कर्मयोगं साभ्यभूतं च ज्ञानयोगमनेकविधगुणवि- 
धानाय सोति वंशकथनेन भगवान्-इममध्यायद्वथेनोक्तं॑योगं॑ज्ञाननिष्ठालक्षणं॑कर्मनिष्ठोपायरभ्यं विवखते सवक्षत्नि- 
यवंशाबीजभूतायादिलयाय भ्रोक्तवान् अकर्ण स्वैसंदेदोच्छेदादिरूपेणोक्तवानहं भगवान् वासुदेवः सर्वेजगत्परिपारकः । 

५ भाष्योत्कपदीपिक्रा । 

एवमध्यायद्वयेनोक्तख निष्ठाद्यात्मकस वेदार्थेख समाति मन्यमानः मंप्रदायप्रदशैनेन तं स्तुवन् श्रीभगवादुवाच ! दम- 
मध्यायहयेनोक्तं योगं सांख्ययोग कर्मयोगरूपोपायसहितं ससन्यासं इमं संध्योपासनादिनि्विकल्पकसमाध्यतठनान्तं कर्मयोग 
ज्ञाननिष्ठोपसजेनं पारित्राज्यानधिकारिणां राज्ञामेव योग्यमिलन्येषां व्याद्यने तु द्वितीयाध्यायार्थयेदंदब्देनामदणप्रसङ्गः । नये- 
पत्तिः । अध्यायद्वयोक्तेऽथैऽपमाण्यदाङ्धा माभूदिति । नियावंससंप्रायं॑ददौयति इममिदादिनेति सरोकिविरोधात् ! एतेन 

& धीधरीष्याख्या । 
माविभौवतिरोभावावाविष्कं खयं हरिः । तचत पदविवेकार्थ कमैयोगं प्रहसति ॥ २ ॥ एवंतावदध्यायदययेन कमैयोगोपायो शानयो. 

गोपायश्च मोक्षसाथनत्वेनो्तः, तमेव ब्रह्मर्पणादियुणविधानेन तवंपदाथनिवेकादिना च प्रपद्चयिष्यन्परथमं तावत्परम्परापराप्ततवेन स्तुवन्भी. 
भगवायुवच-~~हइममिति तिभिः । भन्ययफरत्वादन्ययं इमं योगं पुराद बिवसखते आदित्याय कृथित्तवान्, स च खपुत्राय मने 

७ अभिनवगुपताश्वार्यन्याख्या । 
भीभगवाडुवाच । इमं विवस्वते इति । एषं परपरेति । स एवायं मयेति । एतच्च गुरुपरंपराग्रा्तमपि अदय स्ेतश्रणटभिखनेन भगवानस्य ----------__-~_~_~_~_~~~ ~~~ अनन _ भगवानस्य 
% नीककण्ट+ 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषंदीपिका-धीवरी-अमिनवगुप्व्याख्यायुता । १८३ 

एवं परंपराप्रा्षभिमं राजघयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ २॥ 

१ श्रीमच्छांकरम्यम् । 

लयाय सर्गादौ पोक्तवानहं जगत्परिपाटयिदृणां श्षच्रियाणां बखाघानाय । तेन योगवदेन युक्ताः 
समथी भवन्ति बह्म परिरक्षितम् । जह्यक्चत्रे परिपाछिते जगत्परिपारुयितुमलम्। अव्ययमव्ययफरत्वात्। 
न्यस्य खम्यग्दद्ीननिष्ठाङक्षणस्य मोक्षाख्यं फटं व्येति । स च विवस्वान्मनवे पराह । मरिष्ष्वाकवे 
खयपुज्रायादिशजायाव्रवीत् ॥ १ ॥ एवमिति । एवं क्षत्रियपरंपराप्राप्तमिमं राजषेयो राजानश्च त कष- 
यश्च राजषयो विद्धरिमं योगम् । स योगः काडेनेह महता दीधंण नरो विच्िछिन्नसंप्रदायः संव्र्तः ह 

गे आनन्दम <ज्नषन्न्या 1 

भगवता कृतार्थेनापि योगप्रचचनं कृतमिति तदाद~- जगदिति । कथं यथोक्तेन योगेन क्षत्रियाणां बलाधानं तदाह-- 
तेनेति । युक्ताः क्षत्रिया इति दोपः । ब्रह्मशब्देन बराङ्मणत्वजातिरूच्यते । यद्यपि योगपरवचनेन क्षत्रं रक्षितं तेन च 
ब्राह्मणत्वं तथापि कथं रक्षणीयं जगदरोपं रक्षितमिलयाश्द्खयाह--ब्रह्मवि । ताभ्यां हि क्मफरूभूर्तं जगदनुष्ठानद्रारा 
रक्षित शक्यमिय्थः । योगसखाव्ययत्वे देत्वन्तरमाह~--अव्ययफखत्वादिति । ननु कर्मफरवदुक्तयोगफरुस्यापि 
साध्यत्वेन शक्षयिष्णुस्मयुमीयते नेव्याह- नहीति । अयुनराचृत्तिथुतिप्रतिहतमनुमानं न प्रमाणी भवतीति भावः । 
भगवता निवस्ते प्रोक्तो योगस्तत्रैव पर्थवस्यतीव्याशङ्खयाह--स चेति । सपुम्रायेस्युमयत्र संबध्यते । आदिराजा- 
येतीक्ष्वाकोः सूर्यवंशग्रवसैकत्वेन वेशिश्यमुच्यते ॥ १ ॥ यथोक्ते योगे परंपरागते बिशिष्टजनसंमतिभुदाहरति--~ 
एवमिति । तस कथं संप्रति वक्तव्यस्वं तदाह--स कालेनेति । पधं व्याकरोति--एवमिद्यादिना । देश्य. 
संपत्ती राजत्वं येषां तेषामेव सृक्ष्माथनिरीक्षणश्चमस्वण्षित्वस् । इहेति भगवतोऽयैनेन सह संव्यवहारकारो गद्यते । 

३ नीरखकण्टव्याख्या ( चतुर्धरी)। 

दरयते हिरण्यदमशरुिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्णस्तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तखोविति नामः 
इत्यादिश्चुतिप्रसिद्धः भोक्तवान् पुरा । अध्ययमविच्छिन्नसंप्रदायम् । तेनानादित्वमपि । मनवे खपुत्राय विवखा- 
न्प्राह । इक्ष्वाकवे मनुः सपुचायाव्रवीत् ॥ १ ॥ पवमिति । एवं परपराग्रासषमिकष्वाको्निमिनामागादिक्रमेण राजर्षयो 
जनकाजातश्चघरुककेयप्रशतयो राजानः) ऋषयश्च सनकवसिष्टा्याः; सुक्षमार्थदर्शिनक्ते, राजान एव ऋषय इति वा 

# मधुसूदमीग्याख्या । 

सर्गादिकाडे राज्ञां बखधनेन तदधीनं सर्व जगतपाल्यितुम् । कथमनेन वलाधानमिति बिरोषणेन दर्शयति । अव्ययमव्य- 
यवेदमूरलादव्ययमोक्षफल्ाच् न व्येति खंफलदिलयन्ययमव्यमिचारिफल्म् । तथाचैतादशेन वलाधानं शक्यमिति भावः । 
सच मम शिष्यो विवखान् मनये वैवखताय स्वपुत्राय प्राह । सच मयुरिक्ष्वाकवे खपुघ्रायादिराजायाव्रवीत्. । यद्यपि अरतिम- 
म्वन्तरं खाय॑ुवमन्वादिसाधारणोऽयं भगवदुपदेशस्तथापि सांप्रतिकवैवसखतमन्वन्तराभिप्रायेणादिदयमारभ्य संप्रदायो गणित 
॥ १ ॥ एवमादियमारमभ्य गुरुरिभ्यपरम्परया प्राप्तमिमं योगं । राजानश्च ते ऋषयश्चेति राज्य प्रुत सति सूक्षमा्थनिरी- 
क्षणक्षमा निमिश्रयुखाः खयपिनत्रादिभोक्तं विदुः । तस्ादनादियेदमूल्लेननिन्तफ्तेननादियुरुरिष्यपरंपराश्राप्तचेन च 
छृत्रिमलदाङ्कानास्पदलान्मदाप्रभवोऽ्यं॑ योग इति भ्रद्धातिशयाय स्तूयते--स एवं महाभ्रयोजनोऽपि योगः कालेन महता 
देण धर्मह्यासकरेण इह इदानीमावयोव्यैवहारकाले द्वापरान्ते दुर्बलानजितिन्द्रियाननधिकारिणः प्राप्य कामक्रोधादिमि- 

५ आष्योत्कर्पदीपिका । 

राशष॑मेव योग्यमिदयपि प्रदयुक्तम् । अध्यायद्वयेन प्रतिपादिते वेदार्थऽमे विस्तरेण वक्ष्यमाणे बराह्मणादियोग्यताभावप्रसङ्गात्। सर्गादौ 
तिवखते सूयौया श्रीकृष्णः थोक्तनान् । ब्रह्मपरिपालनसमर्थवलाधानाय । ब्रह्मक्षत्रे परिपाटिते सर्वं जगद्रक्षितं भवति । अन्यय- 
मव्ययफललादिदं भाप्यमुपरक्षणं अर्न्वयवेदमूललात् । न व्येति खफलदिदयव्ययं अव्यभिचारिफलमियस्यापि । यत्तव्वैय- 
मविच्छिन्नसं्रदायमिति तन्तु स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतपेति वाक्यश्ेपविरोधादुपेक्ष्यम् ¦! सच बिवखान्मनवे श्राद्धदेवाय 
प्राह । सय मलुरिकष्वाकवे खयुच्रायादिराजायात्रवीत् ॥ १ ॥ एवं क्षभ्नियपरंपरया प्राक्तमागतमिमं योगं राजानश्च ते ऋषयश्च परभुः 
सति सूक्ष्मा्थदर्शनसमर्थाः निमिमरष्टतयो विदुः । यु जनकाजातच्यनरुकेकयग्रतयो राजानः ऋषयश्च सनकतसिष्ठयाः सूङ्षमार्थ- 

& श्रीधरीष्यास्या । 

ध्ाद्धदेवाय प्राह, स च मनुः खपुश्रायेक्षवाकवेऽनवीत् ॥ २ ॥ एवमिति । राजानश्च त ऋपयश्चान्येऽपि राजर्षयो निमिप्रमुखाः सपुत्रा 
दिभिरिश्वाङुभमुखैः प्रोक्तमिम योमं॑विदुजौ नम्तिस । अथतनानामक्षाये कारणमाह । हे परतप शत्रुतापन, स योगः क्राख्वदादिह = 

१ नीक्तकण्ठः, > मधुसूदभः. ‰ नीलकण्ठ. ४ मधुसूदनः, 



१८४ आनन्दगिरिन्याख्यासंबलित-श्रीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवद्वीता । [ अध्यांयः ४ 

ख तवायं मथा तेऽद्य योगः पोक्तः पुरातनः । 

मत्तोऽसि मे सखा चेति रदस्य ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥ 

अजन उवाच । 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ पोक्तवानिति ॥ > ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

परंतप, आत्मनो बिपक्षभूताः पर उच्यन्ते तान् शयतेजोगभस्तिमिभोलुरिव तापयतीति परंतपः 
शच्चतापन शत्यः ॥ २ ॥ इुबेखानजिवेन्दरियान्प्राप्य नष्टं योगसिमसुपकभ्य लोकं चापुरषाथेसंव- 

न्धिनं-ख एवायमिति । ख एवायं मया ते तुभ्यमयेदानीं योगः भोक्त; पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा 
चासीति । रहस्यं हि यस्मादेतङदन्तमं योगो ज्ञानमित्यर्थः; ॥ ३ ॥ भगवता बिप्रतिषिद्धसुक्तमिति मा 
नात् , रट ~ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

परंतयेति संबोधनं विमजते--आंत्मन इति ॥ २ ॥ किमिति व्वेमाने काङे प्रकृतो योगः संप्रदायरहिवोऽमूदि- 

व्याशङ्कयाधिकायै मावादिलयाह--दुर्वङानिति । तदेव दौबैस्यं परकृतोपयो गत्वेन व्याकरोति--अनजितेन्द्रियानिति । 
यद्यपि कामश्नोधादिप्रधानान्पुरषान्प्रतिरूभ्य कामक्रोधादिभिरभिमूयमानो योगो नष्टो विच्छिन्नसंप्रदायः संजा- 

सस्तथापि योगाइते पुरषार्थो लोकस्य रुभ्यते चेत् किमनेन योगोपदेशेनेल्याशङ्खय यथोक्तयोगाभावे परमपुरूषाथा- 

भतेमेवमिलयाह--टोकं ति । पूर्वो योगो विच्छिन्नसंभद्ायोऽधुना स्वन्यो योगो मदथसुच्यते भगवतेदयान्षद्खयाह-- 

स पवेति 1 कसादन्यस्मै यस्मै कसमेविस्पुरातनो योगो नोक्तो भगवतेदयाशङ्खयाह--भकतो ऽसीति । उक्तमधिकारि्णं 
भ्रति योगस वक्तव्यत्वे हेतुमाह-रहस्यं हीति । अनादिवेदमूर्वाद्योगस्य पुरातनस्वम् । भक्तिः शरणजुद्धा 
भीतिस्तया युक्तो निजरूपमवेश्ष्य भक्तो विवक्षितः । समानवयाः लिग्धः सहायः सखेत्युच्यते । एतदिति कथं योगो 

विरोष्यते तत्राह ज्ञानसिदि ॥ ३ ॥ भगवति लोकस्यानीश्वरत्वशङ्कां तिवतेयितं चोधयुदधावयति--भगवतेति । 

द नीरकण्डव्याख्या ( चवुर्धंरी >) 1 

अविदु्तवन्तः । “सिजभ्यस्तविदिभ्यश्चः इति ठे ज्ञेजस् । नषटोऽद्रनं गतः ॥ २ ॥ स इति । अब संप्रदाय 
विच्छेदे सति । सक्तः शरणागतः, सखा प्रीतिविषयः; । रहं गोप्यममक्तादिभ्यो न देयम् । अन्यथा निर्वीया 
विद्या मवेदित्यर्थः । तथाच मन्रवर्णः ध्विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय भा शेवधिषटेऽहमसि । असूयकायाखजवे; 

४ मशुसूदनीत्याख्या । 

रभिभूयमानो नष्टः विच्छिश्वसंप्रदीयो जातः । तं विना पुरषा्थापरप्तिः । अहो दौ्माग्यं॑छोकसेति शोचति भगवान् । है 
परतप परं कामक्रोधादिरूपं इाञ्चुगणं शौर्येण बलवता विवेकेन तपसा च भाजुरिव तापयतीति परंतपः शत्रुतापनः । जिते- 
न्द्रिय इयथः । उर्ैद्युपेक्षणाघ्ङ्कतकर्मदरोनात् । तस्मात्त्वं जितेन्दयिलाद््राधिकारीति सूचयति ॥ २ ॥ य एव पूर्वमुपदि- 
शोऽप्यधिकायेमावादिच्छिन्नसंप्रदायोऽभूत., यं विना च पुरुषार्थो न कभ्यते स एवायं पुरातनोऽनादिगुरुपरंपरागतो योगोऽथ 
संम्रदायविच्छेदकारे मयाऽतिलिग्धेन ते वुभ्यं म्रक्षणोक्तः नखन्यस्मे कस्मैचित् । कस्मात् । भक्तोऽक्षि मे सखाचेति । 
इतिशब्दो हेतौ । यस्मात्त्वं मम॒ भक्तः दारणागतव्े सययन्तप्रीविमान् सखा च समानवयाः ज्िग्धसदायोऽसि स्बदा 

भवसि अतस्तुभ्यसुक्त इयर्थः । अन्यस्मै कतो नोच्यते तज्राह--हि यस्मदितज्ज्ञानसुत्तमं रहस्यं अतिगोप्यम् ॥ ३ ॥ 
५ भाष्योत्कर्षदी पिका । 

दरिन इति पक्षान्तरमद्शेनं तदखचिग्रसम् । तद्वीजं ठ अभ्यदहितख पू्वनिपातादि ! स योगो महता काठेनेद्े रोके नष्टः संध- 
दायविच्छेदेनाददौनं गतः ! परान्बाच्रून्कामादीन् तापयतीति परंतपः । दुर्बत्यनजितेन्दरियान् पराप्य नष्टं योगं मत्त उपलभ्य जिते. 
न्द्ियस्तं पुनरेके स्थापयेति सूचयन्संबो धयति परंतपेति ॥ २ ॥ स आदिं ्द्युक्तं एव पुरातनोऽयं अध्यायद्वयनिरूपितस्त 
तुभ्यं सयां भक्तो भक्तोऽति मे सखा चासीति हेतोः । नन्वन्यस्मै कुतो नोच्यत इत्यत आह् । रहय गद्यं हि यस्मादेतर्क्ञा- 

& श्रीधरीव्याख्या 1 ' 

कोके नष्टो विच्छिन्नः ॥ २ ॥ स एवायमिति । स एवायं योगोऽ निच्छिन्नि संरदाये सति पुनश्च भया ते तुभ्युक्तः । यतस्त्वं 

७ अभिनवगुघाचार्यैव्याख्या ॥ 
शानस्य_दुंमतां गोरवं॑च अदरीयति--म्तोऽसि मे सलाथेति 1 त्वं भक्तो मत्यरभः सखा च । चराग्देनान्याचय उच्यते । हेन यथा 

'थाटते भिस्लाणां आधान्यं गवानयने त्वाधान्यं एवे भक्तिरत् गुरेश्रति भधानं न सखित्वमपीति वात्पर्या्थः ॥ १॥२॥ ३॥ जङ्खुमो 
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श्रीभगवादुवाच । 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
तान्यहं वेद् सवांणि न त्वं वेत्थ परतप ॥ ५॥ 

१ श्रीमनच्छांकरभाष्यम् । 

भूत्कस्यचिद्धद्धिरिति परिदाराथ चो्यमिव कवैन्नज्ैन उवाच--अपरभिति । अपरमर्वीय् वसुदेवगृहे 
भवतो जन्म, परं पूर्वं सगीदौ जन्मोत्पचिर्विवस्वत आदित्यस्य तत्कथमेतद्धिजानीयामविरूढाथेतया 
यस्त्वमेवादौ भोक्तवानिमं योगं स पव स्वमिदानीं मह्यं भोक्तवानसीति ॥ ४ ॥ या वाखदेवेऽनीश्वर(- 

सर्वज्ञाशङ्का मृखोणां तां परिहरन् भ्रीभगवाञुवाच यदथ हयञ्ैनस्य भश्चः--बहनीति । बहूनि मे 
क का ०१) त) ॥ च १०) 

न् आनन्दगिरिन्याख्या ॥ 

परिहारा भगवतो मजुष्यवद्वस्थितस्यानीश्वरत्वमुपेत्य तद्भचने श्द्कितनिभ्रतिषेधस्येतिशोषः । भगवतो निजरूपञु- 

येल नेदं चों तु रीराविग्रहं गदीत्वेति वक्तु चोद्यमिवेप्युक्तम् । एतच्छब्दा्थमेव स्फुटयति--यस्त्वसिति ॥ ४ ॥ 

भगवयज्ानान्मनुष्यत्वशङ्कां वारयित परतिवचनमवतारयति--या वासुदेव इति । अन्यथाभरश्ने कथ मादद्धान्तरं परिहर्तु 

भगवद्भचनमिव्याशङ्य अ्रश्चभरतिवचनयोरेकाधेव्वमाह-- यदर्थो हीति । यस्य शङ्कितस्य बरिरोधस्य परिहारा्थां यस्य 

्श्रलमेव परिहारं वक्तुं भगवद्वचनमिल्थैः । अवीतानेकजन्मवच्वं ममेव नासाधारणं किंतु सर्वप्राणिस्ाधारण- 
2 नीरुकण्ठव्याख्या ( चर्ुधरी >) । 

अग्रयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा खाम्? इति ॥२॥ भगवदह वसुदेवादुत्पत्ति मन्वानोऽलैन उवाच--अपरः- 

मिति । अपरमर्वक्षलिकं परं बहुकाछिकं विजानीयाम् । यथपि शब्दादयमर्थो ज्ञातस्यापि विरुद्धस्य वाक्यखागो- 

धकत्वात्कथमेतद्धिजानीयाभिल्युक्तम् । पदयोजना सष ॥ £ ॥ खदेहसखाजत्वे साधयितुं खख सर्वज्ञत्वं ताव 

दाह-- वह्नीति । स्मणा्थः शोकः ॥ ५ ॥ किं तरदं योगिनां सर्वञत्वपरपिद्धेत्वं॑ जातिसरो जीवोऽसीत्यारा- 
 मथुसूदनीव्यास्या । 

था भगवति वासुदेभे मनुप्यलेनासर्य्ञवनिदयलारद्ा मूखोणां तामपनेतरुमजुवदन्नजन आाङ्कते अपरमल्पकालीनमिद्- 

नीतनं वसुदेवगृहे भवतो जन्म शरीरग्रहणं विहीनं च मचु्यलात् , परं बहु काटीनं सगौदिभवं उक्कर्टं च देवलात् विवखतीो 

जन्म । अत्रात्मनो जन्माभावस्य ्रा्व्यु्ादितलादेहाभिभ्रायेणेवाछैनस्य अश्रः । अतः कथमेतद्विजानीयामतिविरुद्धार्थतया । 

एतच्छब्दाथमेव विद्रणोति--त्वमादौ ोक्तवानिति । लमिदानींतनो मजप्योऽघवेज्ञः सर्गादौ पू्वैतनाय सर्वन्ञायादिखाय 

मोक्तवानिति विरुदधाथमेतदिति भावः । अत्रायं निगैकितोऽथं --एतदेदावच्छिन्नस्य तव देहान्तरावच्छेदेन वा आदिं ्रलयुप- 

देषृल्नं एतददेहेन वा । नायः । जन्मान्तराचुभूतस्यासर्वज्ेन सठैमशक््यल्यात् । अन्यथा ममापि जन्मान्तरयुभूतस्मरणप्रसङ्गः । 

तव मम च मनुष्यलेनासरवत्तलाविरोषात् । तदुक्तमभियुक्तैः “जन्मान्तरावुभूतं च न स्यतेः इति । नापि द्वितीयः । स्गादा- 

बिदानीतनस्य देदृस्याराद्धावात्र । तदेवं देहान्तरेण सगीदौ सद्धावसंभवेऽपीदानीं तस्स्रणाद्ुपपत्तिः । अनेन देहेन सरणोपप- 

तावपि सर्गादौ सद्धाबाुपपत्तिरियसर्वलानिखलान्यां द्राव्ैनस्य पूर्वपक्षो ॥ ४ ॥ तत्र सवैज्ञेन प्रथमस्य परिहारं क्थयहि 
५ भाष्योकर्पदीपिङा । 

नसुत्तमम् ॥ ३ ॥ भगवति वासुदेवे मनु्यवत् स्थिते यऽनीश्वरासर्वत्नवश ङ्का मूसतीणां तत्परिहाराय चोयमिव कुर्यन्नजुन 

उवाच । भवतो जन्मापर अर्वाचीनं वसुदेवगृहे । विवखतो जन्म परं पूर्वं सगादौ 1 तत्तस्मादेतज्जञानं लमेवादौ प्रोक्तवानिति 

कथं विजानीयाम् 1 तु अपरमतिहीनं च मलुप्यलाव् परसुत्ृष्टं च देवलात् इति, तत्तु लमादौ प्रोक्तवानिति वाक्यशेषविरो- 

धदुपेशष्यम् \ भाप्यस्योपलक्षणप्ररेन तद्विरोधेन बा प्राह्मम् । आदिं प्रव्युपदे् सर्वज्ञ ईश्वरस्लं॑तु तदन्यलादनीश्वरः । 

तत एवासर्व्ञशरखवं तस्ाद्धिरुढमिदमदहमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ भूखीणां शङ्का परिहरन् श्रीभगवायुवाच । बद्रूनि मे तव 

न्यस्य च जन्मानि व्यतीतानि तानि स्ांण्यहं शद्बुद्धमुक्तखभावलादनावरणन्ञानदाक्िविंद जानामि \ तु न वेत्थ । धर्मा- 

६ ओधरीव्यार्या । 

भम भक्तोऽसि सखा चेति अन्यस मया नोच्ते । हि यस्मादिदयुत्त्म रदस्यम् ॥ ३ ॥ भगवतो विक्सं्नत प्रति योगोप्देशारस भवं 

, युदय्रजुन उवाच-- अपरमिति । अपरमर्वाचीनं तव जन्म, परं प्ाक्षारीनं बिवखतो जन्म, तसानत्तवाधुनिकस्वाचिरतनाय विवस्वते 

लमादौ योगं शरोक्तवानियतत्वथमहं विजानीयां शातं श्यम् ॥ ४ ॥ इति ृषटवन्तमदनं रूपान्तरेणोपदिष्टवानिलयभिधरायेणोकर भीम- 

ग॑बाजुवाच--बहूनीति ¡ मम बहूनि जन्मानि तव च्व व्यतीतानि । तानि सबौण्यहं वेद जानामि? अषुप्तविधाद्रक्तिवाव् । वं ठु 

% मधुसूदनः, 
भ० रीन २ 



१८६ आननदगिरिव्यास्यातंवलित-धरीमच्छकरमाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्वीता । [अध्यायः 9 

अजोऽपि सन्षव्ययात्मा भुतानामीन्वरोऽपि सन् । 
प्रकृतिं खामधिष्ठाय संमवाभ्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 

१ भीजण्छांकर माष्यम् । , ल्ौणि ू 

मम व्यतीवान्यतिक्रान्तानि जन्मानि तव च हेऽङध॑न, तान्यहं वेद जाने सर्वाणि । न त्वं वेत्थ न 
जानीषे। धमौधमीदिप्रतिबद्धन्ानद्ाक्तित्वात्। अहं पुननित्यद्यद्बडमुक्तखमावस्वाद्नावरणक्चानशक्ति 
रिति वेदाहं हे परंतप ॥५॥ कथं तर्हि व निद्येश्वरस्य धमोधमोमावेऽपिं जन्मेत्युच्यते-भजोऽपीति। 

अजोऽपि जन्मरहिलोऽपि संस्तथा ऽव्ययासमाऽकणक्ञानकिखभावोऽपि संस्तथा. भूताना हदः 
२ आनन्द्गिरिष्याख्या । ^ 

मिष्याद--तव चेति । तानि प्रमाणाभावान्न भरतिभान्तीयाशङ्कयाह--तानीति । शश्वस्खयनावृतक्तानत्तादिलयथः । 
किमिति तदहि तानि मम न भरतीयन्ते तवाव्रवज्ञानव्वादिलयाह- न त्वमिति । परान्परिकर्प्य तस्परिभवार्थ प्रबुत्तरवात्तच 

ज्ञानावरणं विशेयमिलयाह--परंतयेति । अजनस्य भगवता सहातीवानेकजन्मवस्वे तुस्येऽपि स्षानवैषम्ये देतमाद-- 

धर्मेति । आदिकब्देन रागो भादयो गृद्यन्ते । हश्वरस्यातीतानागतवतैमानसर्वाथेविषयज्ञानवस्वे देत॒माह-- 

अदसमिति ॥ ५ ॥ इश्वरस्य कारणाभावाचनन्येवायुक्तमतीतानेकजग्मवस्वं ठु दरोतसारितमिति शङ्ते--कथमिति । 
धस्वुतो जन्माभावेऽपि मायावशाजन्म संभवतीस्युत्तरमादह--उख्यत इति । पारमार्थकजन्मायोगे कारणं पूारधेनानय्य 
परातिभातिकञजम्मसंभवे कारणमाह--प्ररृतिमिति । भङतिक्ब्दस्य स्वरूपनिषयस्वं भलादेष्टमास्ममाययेस्यु तम् । 
भस्युतो जन्माभावे कारणाजुवादभागं विद्रणोति--अजोऽपीत्यादिना । प्रातिभात्िकजन्मसंमवे कारणकथनपर- 

३ नीरखकण्डव्याख्या ( चवुर्धरी ) । 

ङाह-अज इति । देहाननिष्कृषटखाजत्वाव्ययत्वे 'नसवेवाहं जातु नासं? इत्यत्र साधिते, इह तु देहविरिषटयेव ते 
% सपुसूदनीग्याख्या । 

श्रीभगवान्-जन्मानि रीलदेदगरहणानि लोकदृच्यमिप्रायेणादिव्यस्योदयवन्मे मम॒ बहूनि व्यतीतानि । तव चाज्ञानिनः कमा 
जितानि देहग्रहणानि । तववेत्युपलक्षणमितरेषामपि जीवानां, जीवैक्यासि्रायेण वा । हे अन, शेषेण अजनशरक्षनान्ना 
संबोधयन्नाबृतन्ञानलं सूचयति । तानि जन्मान्यहं सरवज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो वेद् जानामि । सर्वाणि मदीयानि लदीयान्यन्य- 
दीयानि च । न लमज्ञो जीवस्िरोभूतज्ञानदाक्र्वित्थ न जानासि सखीयान्यपि किं पुनः परकीयाणि । हे परंतप, परं रां 
भेददथ्या परिकल्प्य हन्तु प्रवृत्तोऽसीति विपरीतदररिलाद्भान्तोऽघीति सूचयति । तदनेन संबोधनद्वयेनावरणविक्षेपौ दवप्य- 
ज्ञानधमौँ दर्दितौ ॥ ५ ॥ नन्वतीतानेकजन्मवत्तवमात्मनः स्मरसि चेतति जाविस्रो जीवस्वं परजन्मन्ञानमपि योगिनः 
सावोत्म्याभिमामेन “शचखद्ा तूपदेरो वामदेववत् इति न्यायेन संभवति । तथाचाह वामदेवो जीवोऽपि “अहं मनुरभवं 
सूयश्वाहं ककीवादषिरस्ि विग्रः" इत्यादि दाक्षतय्याम् । अतएव न मुख्यः सर्वस्वम् । तथाच कथमादित्यं॑संर्वत्तसुपदिष्ट- 
वानस्यनीश्चरः सन् । नहिं जीवस मुख्यं सार्वद्यं संभवति व्यष्युपाधेः परिच्छिन्लेन सर्वसंवन्धिलाभावात् । समष््युपाधेरपिं 
विराजः स्थूलभूतोपाधिखेन सृक्ष्मभूतपरिणामविषयं मायापरिणामविषयं च ज्ञानं न संभवति । एवं सूङ्षमभूततोपाधेरपि दहिरप्य- 
गैख तत्कारणमायापरिणामाकाद्ादिसगेक्रमादिविषयज्ञानाभावः सिद्ध एव । तसादीश्वर एवं कारणोपाधिलादतीतानागतवर्वमानं-' 
सवौर्थविधयज्ञानवान्सुख्यः सर्वज्ञः ! अतीतानागतवर्वमान विषयं मायादरत्तित्रयमेकेव वा सर्वविषया मायक्रत्तिरिखन्यत्. । तख च 
नित्येश्वरसख सर्वज्ञख ध्माधमोदयभावेन जन्मैवालुपपन्नम् । अतीतनेकजन्मवर्वं वु दृरोत्सारितमेव । तथाच जीवते सार्ब्यानु- 
पपत्तिरीश्वरते च देहैमरहणानुपपत्तिरिति राङ्कादयं परिहरन्ननियलपक्षस्यापि परिदारमाद--अपूर्वदेहेन्दियादिमरहणं जन्म, 
ू्वग्रहीतदेहेन्द्रियादिवियोगो व्ययः । यद्भयं तार्किकैः प्रेयभाव इद्युच्यवे तदुक्तम् “जातख हि धरुवो शरल्युधुवं जन्म शृतस्य 
चः इति । तदुभयं च धमीधमैवाद्वति 1 धमी ध्मवद्यलरं चाज्ञसय जीवस्य देहाभिमानिनः कमीधिकारिलाद्धवति । ततर 
यदुच्यते सर्वेहेश्वरसख सर्वकारणस्येदम्देदग्रणं नोपपद्यत इति तत्तथेव कथम् । यदि तस कसगीरं स्थूलमूतकार्यंसखात्तदा 
व्य्िरूपते जाप्रदवस्थाऽसदादिदुल्यलं समध्टिरूपते च विराट्जीवलरम् । तख तदुपाधिलात् । अथ सूक्ष्मभूतकार्य तदा 
व्य्टिरूपते खप्रावस्थाऽस्मदादितुल्यलं समध्टिरूपते च दहिरण्यगभभजीवलम् । तख तदुपाधिलात्. \ तथाच भौतिकं शरीर 
जीवानाबिष्टं परमेश्वरस्य न संभवत्येवेति सिद्धम् । नच जीवाविष्ट एव तादे शरीरे तस्य भूतावेशवत्थवेदा इति वाच्यम् । 
तच््छरीरावच्छेदेन तजीवख भोगाभ्युपगमेऽन्तयामिरूपेण सर्वैशरीरप्वेदासख विदयमानलेन शचरीरविरोषाभ्युपगमवेयथ्यौत् । 

५ भष्योत्कषदीपिका ! 

धमोदिग्रतिबदधज्ञानशक्तिलानन जानासि 1 इत्येतत्सूचनाथेमेव संबो धनद्वयम् । हे अयन शद्धर्मवत्वनच्छुद, हे परतप, परम- 
त्मानमन्यान्वा अधर्मेण तापयतीति तथेति विवक्षणात् ॥ ५ ॥ ईश्वर तवे धमांधमौयभावाजन्मैवायु्तम् । न्यतीतानेकजन्मः 

& भीधरीन्यास्या । 

नासि, भनिब्वादृतत्वात् ॥ ५ ॥ नन्बनादेसतेव कुतो जन्, अविनाशिन् यं पुजजम्म येन बहूनि मे ज्यतीतानी्युच्यते, रश्ररख 



नीरकण्ठी-मघुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-धीधरी-अभिनवगुपव्याख्यायुता । १८७ 

१ भीरच्छांकरमान्यम् ॥ 

स्तस्वप्यन्तानाभीश्वर इशनश्ीरोऽपि सन् प्ररुति खां अम वेष्णवीं माया विमुणास्मिकां यस्या 

२ आनन्द्गिरखि्याख्या । 

त्तरा विभजते-प्रति मित्यादिना । प्रकृतिराब्दस्य स्वरूपशब्दप्यायत्वं वारयति-मायाभिति। तसाः सातदवं 
निराङ्लय भगवदधीनत्वमाद- ममेति । तखाश्चवाधिकरणहारेणावष्छि््वं सूचयति--वैष्णतीमिति। मायाराब्दस्यापि 
अ्रज्ञानामसु पाठाद्विज्षानदाक्तिनिषयत्वमादाङ्याह~-भिगुणाक्मिकासिति । व्याः काचलिङ्गकमनुमानं सूच्यति-+ 

& नीटकण्डष्याख्या ( चतुधंरी ) । 

उ्येते । ईश्वरोऽपीत्यनेन देहानिष्कृष्टसखासदादेरपीश्वरत्यं "तत्वमसि “अह त्रह्मासिः इत्यादिशरुतिप्रसिद्धमतो देह- 
विशिषटयेवाजत्वनित्यतरे ददीक्रियेतेऽ्यथानी ्रत्वप्रसङ्गात् । मश्चादित्यान्तयीमिणः परमेश्वरख दिरण्यदमश्चत्वादि- 
विशिष्टो देहो जन्मव्ययवानिति वक्तु शक्यम् । अकर्मेजत्वास् । कर्मफछख हि पररा काष्ठा हैरण्यगरभशरीराधिः । 
नच पुरूषो ह वै नारायणोऽकामयत अत्यतिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि अहमेवेदं सर्य खादिति स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्र 
यजञक्रतुमपदयत्? इत्यादिना शतपथे नारायणास्यख परमास्मनः 'सहसशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहसपात् । स भूरि 

विश्वतो बृत्वात्यतिष्ठदशाङ्खखम्” इति, शपादोऽख सवी भूतानि चरिषादखासृतै दितिः इति च दुरुषसुक्तपरतिपायख 
सवाणि भूतान्यतिक्रम्य स्थितसेश्रखापि शरीरं प्श्चरात्राख्यकर्मविशेषफठमिति श्रूयत इति वाच्यम् । तत्र॒ नारायण. 

% सधुसूदनीष्याख्या । 

भोगाभावे च जीवशसैरलानुपपत्ते । अतो न भौतिकं शरीरमीश्वरखति पूवार्धेनाङ्ीकरोति--अजोऽपि सन्नव्ययास्मा 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्निति । अजोऽपि सभिदयपूरवैदेहयहणं, अव्ययात्मापि सन्निति पूर्वदेहविच्छेदं, भूतानां भवन. 
धमणां सर्वेषां बह्मादिस्तम्बपयैन्तानामीश्वरोऽपि सनिति धमा धमैवदालं निवारयति । कथं तर्हि देदमदणमि्युत्तरर्धेनाद-- 
्रङृतिं खामधिष्टाय संभवामि प्रकृतिं मायाद्यां विचिचनेकराक्तिमघरमनघरनापदीयसी खां खोपाधिभूतामधिष्टाय 
चिदाभासेन वदीकृय संभवामि । तत्परिणामविरोधरेवं देहवानिव जातदइवं च भवामि । अनादिमायैव मदुपाधिभूता यावत्काल- 
स्थायिलेन च निदा जगत्कारणलक्ंपादिका मदिच््छयैव प्रवर्तमाना वि्युद्धसत्त्वमयवेन मम मूर्तिः । तद्विशिष्ट चाजलमव्यय- 
खमीश्वरलं चोपपननम् । अतोऽनेन नित्येनैव देहेन विवखरन्तं च खां च भ्रति इमं योगसुपदिष्टवानहमित्युपपन्नम् । तथाच श्चु्िः 
"आकाशरारीर नह्यति आक्राकचोऽ्राव्याकृतं आकाश्चएव तदोतं च भरोत चः इदयादौ तथा ददोनात्. “आकाशस्तदिङ्गात्" इति 

न्यायाच्च । [ “आकादा इति होवाचः इत्याकाराराब्दः परमात्मा । कुतः ! तस्य परमात्मनो लिङ्गं सवांणि भूतानीदयादि तस्मार् । ] 
तर्हिं भोतिकविग्रहाभावात्तदमैमनुष्यलादिप्रतीतिः कथमिति चेत् तव्राद--भास्ममाययेति । मन्माययेव मयि मदुष्यलादि- 

५ आष्योत्कपदीपिका । 
वत्तं तु दूरनिरस्मिदयाराङ्य वस्तुतो जन्माभावेऽपि खमायया जन्म संभवतीदयाह---अज्ञो ऽपीदि । अजो जन्मरहितोऽपि 
सज्नव्ययात्माऽक्षीणज्ञानशक्तिखभावो ऽपि सन् कदापि मम विच्छेदाभावात् तथा भूतानां ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानामीश्वर ईशनक्नी- 

रोऽपि सन् प्रकृतिं मम वेष्णवी त्रिगुणात्मिकां मायां यस्या वषे सर्व जगद्वर्तते यया मोहितः सन् खमत्मानं वासुदेवं न 
जानाति तामधिष्ठाय वीक संभवामि देहवानिव जात इव । आत्मनः खस्य मायया मन्माययैव मथि विम्रहवक्त्वादि प्रतीतिः 
साधकानुमहाथं न परमार्थं इति भावः । तदुक्तं मोक्षधर्मे “एतत्त्वया न विज्ञेयं रूपदानिति टद्यते । इच्छन्सुह तो्दयेयमी- 
दोऽदं जगतो गुरः ॥” नदयेयमदरयो भवेयमिदय्थः ¦ “माया हषा मया ख्य यन्मां पयसि नारदं । सर्वभूतगुणैयुक्तं नतु मां 
््टम्हसि 1)" इति । सर्वभूतयगुणैयुक्तं कारणोपाधिकमिदयर्थ 1 अैत्र केचित् “नियो य. कारणोपाधिमायाखूयोऽनेकशक्तिमान् । सेएवं 
भगवदह दति भाष्यकृतां मतम्" इद्याचायौनुसारिन्याद्यानानन्तरं तन्मतं संग्रहेणोक्ला मतान्तरं म्रदशेयन्ति । अन्येतु परमेश्वरे देह 

देहिभावं न मन्यन्ते । किंतु यश्च नित्यो विभुः सश्विदानन्दधनो भगवान्वाडुदेवः परिपूर्णो निगणः परमात्मा जन्मविनाशरदितः 
सर्वभासकः सर्वकारणलेन सर्वभूतेश्वरोऽपि सन् अहं अङृति सखभावं सन्निदानन्दघनैकरसम् । मायां व्यावर्वयति-- 
खासिति। निजरूपामिदर्थः । स भगवः कस्िन्प्रतिष्टित इति खे महिश्नीति" इति श्रुतेः खसरूपमधिष्टाय खरूपावस्थित एव सन् 

संभवामि देददेहिभावमन्तरेणैव देहिवव्यवदहरामि । कथं तदयदेहे सचिदानन्दधने देहिप्रतीतिरत आह--ात्ममाययेति। 
निर्णे शद्धे सिदानन्दरसधने मयि भगवति वासुदेवे देददेहिमवद्यल्ये तद्रूयेण अतीतिमोयामाच्रभिदयर्थः । तदुक्तं शृष्णमे- 
नमवेहि लमात्मानमसिङात्मनाम् । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ इति ! अद्ोभाग्यमदोभाम्यं नन्दगोपजोकसाम् । 

६ ओीधरीव्याख्या । 

तव ॒पुण्यपापबिष्ीनस्य कथं जीववस्नन्मेदयत आद--भजोऽपीति । सयभैवं तथाप्यजोऽपि सन्नहं तथान्ययास्माप्यनश्वरसखभावोऽपि 
काायककमकयनभियनयानि

वेिनतकनमणणननमोकनेज
नमकयेोिकभकेनेिकय्न

ककििनििकोग्विनिगोि
ोिकियजमणेोनयिििनयो

िदिदि किन
िकिन

ि ियवामपिकिकननेिनियन्यकननि
कणेेिन 

किभििििकिकयियेयोनिोषििजजनानोगणयोननििभिगिविनोिियि नमने निनिजे 

ˆ भदुद्दचम् 



१८८ सानन्दगिरिव्याख्यासंवठित-धीसच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवह्वीता । [ अध्याय; ¢ 

१ अीम्छाकरभाष्यम् } 

घ्चे खव जगद्र्वते यया मोहितं सत् खमात्मानं वासुदेवं न जानाति तां प्रकृति स्वामधिष्ठाय 

2 आनन्द्गिरिन्यारू्या । 

थस्या इति । जगतो मायावशवरतिस्वमेव स्फुटयति--ययेति। यथा रोके कश्चिजातो देहवानारक्षयते एवमहमपि माया 
नाभि वया सखवद्या संभवामि जन्मव्यवहारमनु भवामि तेन मायामयमीश्वरख जन्मेयाह--ता प्रूतिमिव्यादिना। 

३ नीरुकण्ठव्यारुया ( चतुधंरी >) । „ „ 

शाब्देन दिरण्यगर्मखैव विवक्षितत्वात् । नहि परमेश्वरख पूर्णकामख सवोनतिक्रम्य सतख पुनरत्यतिष्टयं सवाणि 
भूतानीति कामना मवति । नलु परमेश्वरेऽपि कामना दश “सोऽकामयत बह खां ्रजायेयेतिः इतिचेच्छराघनीयप्रनो 
देवानांप्रियः, यत “या्षकामख का र्हा इति श्रुतेः लोकवत्तु रीकाकेवल्यम्” इति न्यायाच निस्पृहख रीलयेव 
बरह्मण्डकोरीः स्रजतो मगवतो राजगोपाङख कर्मकिंकरेण करमेणा सार्वात्म्यै प्रार्थयता साम्यमापादयति । तसाच 
कर्मफठ मगवतः शरीरम् । अतएव न भौतिकम् । विराटुसूत्रात्मातिरिक्तख भोतिकस्याभावात् । तसायुक्तमजोऽपि 
सन्निति । नलु तर्हि मगवच्छरीरख किमुपादानम् । अवियेतिचेन्न । परमेश्वरे तद्भावात् । जीवावियाचेन्न । शुक्ति 
रजतादेरिव तुच्छत्वापत्तः । चिन्मात्रं चेन्न । चितः साकारत्वायोगात् । तथात्वे वा तखातीन्द्रियत्वापत्तिः । तसाः 

% भधुसूदनीन्याख्या । 

भरतीतिर्जकालुग्रहाय न वस्तुवत्त्येतिभावः 1 तथाचोक्तं मोक्षधमे “माया ह्येषा मया खषा यन्मां परयति नारद ! सर्वैभूतगुणेदयुत्तं ननु 
मां द्रष्टुमपि ॥° इति । सर्वभूतगुणेधुक्तं कारणोपाधि मां चर्मचक्षुषा द्रष्टु ना्हसीदयर्थः । उक्तच भगवता भाष्यकारेण ! रान भग- 
वान् ज्ञनैश्वयंशक्तिबलवीर्यतेजोभिः सदा सेपन्नन्निगुणात्मिकां वैष्णवीं खां मायां क्ति वरीङलयाजोऽव्ययो भतानामीश्वसे 
निलञ्चद्धबुदधसुक्तखभावोऽपि सन् खमायया देहवानिव, जातदव च लोकानुग्रहं कर्वदक्षयते खभ्रयोजनाभावेऽपि भूतानुजिषक्षयेति। 
व्याख्यातुभिश्वोक्तं खेच्छाविनिर्मितेन मायामयेन दिव्येन रूपेण संबभूवेति । “नित्यो यः कारणोपाधिमीयारयोऽनेकराक्तिमान् । 
सएव भगवदह इति भाष्यकृतां मतम्॥* अन्येतु परमेश्वरे देहदेहिभावं न मन्यन्ते किंतु यश्च निलयो विभु. सचिदानन्द घनो भगवान्वा- 
खुदेवः परिपूर्णो नि्णः परमात्मा स एव तद्धिभरहयो नान्य. कथिद्धौतिको मायिको वेति अस्मिन्पक्षे योजना ! "आकासवत्यरवेगतश् 
निलयः”, अविनादी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमा- इत्यादिश्वुतेः । असंभवस्तु सतोऽलुपपत्ते" [ तुराष्दो ब्रह्मण उन्पनिदा ङ्गानि. 
राकेरणार्थः । सतो ब्रह्मण उत्यत्तेरसंभवः । कुतः नचाख कश्चिलनिता' इति श्रुतेः । युक्तितश्च तत्कारणानुपपत्त. ] । (नात्माश्रुतेनिय- 

५ भप्योत्कपंदीपिका । 

यन्मि्ं परमानन्दं पूण ब्रह्म सनातनम्” इतिचेति । तत्रेदमवपेयम्--परमेश्वरे देहदेहिभावो नासील्युकति्मा यया देदयेहिभावो न 
वस्तुत इदयद्गीकु्वैतां भाष्यकृतां मतेन ब्रतिकूलय । यत्तु निय इद्यादि तत्र यो निरीण. अथात आदेगो नेतिनेति", नेदं यदि- 
द्सुपासते", “एकमेवाद्वितीयं, “सत्यं ज्ञानमनन्तं जह्य", णविज्ञानमानन्दं ब्रह्मः, अस्थूरमनण्वहखमदीरथः, “यत्र नान्यलद्यति नान्य- 
च्छरणोति नान्यद्विजानाति स भूमा”, “यो वै भूमा तत्सुखं", “यतो वाचो निवसन्ते अप्राय मनसा सह", (तदेतदपृर्मैमनपरमनन्तर- 
मबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सवौलुभूः", “निष्करं निष्कियं शान्तं निरवयं निरज्ञनम्, (अपाणिपादम् इदयादिश्चुतितात्पर्थसिद्धः पर. 
मात्मा सएव तद्धिग्रहः । स च विग्रहः किं साकार उत निराकारः ¦ आये निर्युणस्यं परिणाम उत विवर्तः । नायः । निर्विकारय 
निकाररूपपरिणामायोगात् । अन्यथा तस्यानिव्यलवं स्यात् । द्वितीये मायाया विव्व॑साधिकाया आवर्यकलेन न माथिक इन्युकति- 
रनुपपन्ञा । न द्वितीयः । सवांकारश्ल्यः पुनश विरोषाकारेण गृह्यत इति विग्रह इति वदतो व्याघातात् । किच स॒ यिग्रहः 
कं स्तपादादिमान् उत तद्रहितः । अगे हस्ताद्योऽपि किं दद्या उताद्दयाः । आधये विग्रहस्य भूतकार्थलाभावान्मायिकलम- 
वदयसभ्युपेयम् । न द्वितीयः । भक्तानां तदृशौनायनापत्तिः । नन्वदर्या अपि मायया दद्या इति चेत्ति कि परमाण्वादिवददर्या 
उत ब्रह्मरूपेण । अयि योगिनामक्षगोचराः स्युः । द्वितीये हस्तादयोऽवयवासद्रान्विभह इति कृतमुक्तिमान्रेण खरिप्यबन्धनेन । न 
द्वितीयः । तद्रहितो विग्रहेति व्याघातात् । एतेन एततपश्षाचुसारेण द्िष्टकल्पनया छोकयोजनापि अ्युक्य । उदाहृतवचनद्वय- 
सपि भाष्यहतामतएव सम्ययुपपदयते । तस्मात्सचिदानन्दसवरूपम मायावच्छि्ञः "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन 
जातानि जीवन्ति । यस्प्रयन्यभिसंविशान्ति", “यतः सर्वाणि भूतानि भवन्द्यादियुगागमे । यिव भ्रं यान्ति पुनरेव युगक्षये" 
जन्माद्यसख यतः" इ्यादिश्ुतिस्तिन्यायेजेगत्कारणलेन अतिपादितः ्द्धबुदधमुक्तखभावः अद्रीरी परमात्मा सर्वेश्वरो माया- 
नियन्ता साधकानुरहायै सखमायया कीखानिग्रहं गृहीत जात इव विग्रहवानिव भातीति शुतिस्खतीतिद्ासपुराणायमुग्हीतं सर्य- 
जाना भष्यङ्ृतां मत दारणीकरणीयमिति दिक् । अन्येतु न कर्मफलं भगवतः श्चरीरमतएव न भौतिकम् । तस्माद्ुक्तम जोऽपि 

& ओ धरीव्याख्या । 
समू, तथा ईश्वरोऽपि कर्मपारतन्यरदितोऽपि सन्छमायया संभवामि सम्यगम्रच्युतक्षानवर्वी्या दिश्रक्लयेव भवामि । ननु तथापि 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योकर्षदीपिका-धीषरी-भभिनवगप्व्यास्यायुता । १८९ 

१ भरीमच्छांकवारभाप्यम् } 

धु्ीशूद्य संभवासि, देहवानिव भचाणि' जात इवात्ममाययास्मनो मायया न परमार्थतो खोकवत् 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

संभवामीव्युक्तमेव विमजते- देहवानिति । भसख्दाषदेरिव तवापि परमाशव्वाभिमानो जन्मादिविषये स्थादिल्ा- 
द्व प्रागुक्तसखरूपपरिक्ञानवत्वादीश्रख मेवमिलयाद--न परमार्थत इति । आद्धुवक्षानवतो शोकख जन्मादिविषये 

३ नीलकण्डव्याख्या € चतुर्धरी ) । 

क्किमाङम्नो भगवदेदो देवकीगर्मम्रनेशषजननवास्यकोमारपोगण्डयोवनादिप्रतीतिविषय इति चेच्छृणु । प्रकृतिं खाम+ 
धिष्ठाय संमेवाम्यात्ममाययेति । अयमर्थः--जीवात्मानो इ्यनात्मभूतां प्रक्रतिं तेजोबन्नास्मिकां पञ्चभूतास्मिकां 
वाधिष्ठाय संभवन्ति जन्मादींलमन्ते, अहं ठु खां प्रत्यगनन्यां ्रकृति प्रत्यकतन्यमेवेव्यर्थः । तदेवाधिष्टाय , नतूपादा- 
नान्तरम् । आत्ममायया खीयमायया संभवामि । यथा कच्िन्मायावी खय खलस्थानादप्रच्युतसखभावोऽप्यदस्थो 
भूत्वा स्थूलसुष्ष्ममूतान्यवुपादायव केवछ्या मायया द्वितीयं मायाविनं स्वसदशमेव सूत्रमार्गेण गगनमारोहन्तं सजति, 
एवमहं कूटस्थ चिन्मात्रोऽग्राह्मः खवमायया चिन्मयमात्मनः शरीरं सजामि तश्य बास्यायवस्थाश्च सूत्रारोदणवदर- 

यामि । एतावांस्तु विशेपः--रोकिकमायावी मायामुपरसंहरन् द्वितीयं मायाविनमप्युपसंहरति, अहं तु तामलपसंह- 

रन् खविगरहमपि नोपसंहरामीति । एवं हिः सति दहिरण्यदमश्रुत्वादिरक्षणविगरहयोगिनश्चेतन्यख अन्तसद्धर्मोप- 
दशात्? इत्यादिन्यायसिद्धं वियदादयुषादानत्वरक्षणे सर्वेश्वरत्वं युज्यते नान्यथेति । तसास्सिद्धं परमेश्वरख मायामयं 
शरीरं नित्यमिति एकेनेव देहेन विवखन्तमुपदिर्य त्वामप्टुपदिश्ञामीति । अग्य्ापि ननित्य॑व सा जगन्मूर्तिः, इति 
सावधारणं प्रतिज्ञायते "देवानां कायतिद्छलर्थमाविसवति सा यदा । उत्पन्नेति तदा छोके सा नित्याप्यमिधीयतेः 

 मधघुसूटनीव्याखूया । 

लाच ताभ्यः" इ्यादिन्यायाच् । नैवायमात्मा आक्राशादिवनज्ायते । कुत. । तद्रदस्योत्पत्तरशरुतेः । बुष्यादयुखत्तिवदस्वनुमेयमि- 
त्यत आह । निलयलाचराब्दादजन्यदिभ्यश्च । नियलादिकमेव कुन ददत आह । ताभ्य. ता: श्रुतय. “न जीवो भ्रियते, "सं 

वा एष महानज आत्मा दद्यादा वस्तुगलया जन्मविनासरहितः सर्वभासकः सर्वकारणमात्राधिषनलेन सर्वभूतेश्वरोऽपि सनर्हं 
मरकत खभावं सचिदानन्दघनैक्रसम् । मायां व्यावर्तयति-- नि नखशूपमिदय्थः । स भगवः कस्मिन्प्रतिषितः खे महिम्नि" 
इति श्चुतेः । खखरूपमधिष्ठाय खषूपावस्थित एव सन्. संभवामि देददेहिभावमन्तरेणेव देदिवव्यवहरामि । कथं तद्य- 
देहे सन्विदानन्दधने देहलप्रतीतिरत आद--निगुणे शद्धे सचिदानन्दरसधने मयि भगवति वासुदेवे देदृदेदिभावदाल्ये 
तद्भुपेण अतीतिमायामाच्रमिदर्थः । तदुक्तं ¶क्रप्णमेनमवेहिं लमात्मानमखिखत्मनाम् । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति 
पायया ॥* इति । “अद्धो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपनजौकसाम् । ग्रन्मित्रं परमानन्दं पूण ब्रह्म सनातनम् ॥ 

५ भाष्योत्कपदीपिका । 

सञ्निति । नु तर्हिं भगवच्छरीरस् किमुपादानम् । अविद्येतिचेन्न । परमेश्वरे तदभावात् । जीवाविदेति चेञ् । शुक्तिरजतादि.- 
वत्ुच्छलापत्तः । चिन्मात्रं चेन्न । चितः साकारलायोगात् । तथाल वा तस्यातीन्द्ियलापत्तिः । तस्मात्किमारम्बनोऽयं भगव- 
देहो देवकीगभभवेजननवास्यकौमारपौगण्डयौवनादिप्रतीतिविषय इतिचेत् गण । प्रकृति खामधिष्ठाय संभवाम्याःममाययेति । 
भयमर्थः--जीवात्मानो दहि अनामभूतां रकृति तेजोवन्नासमिकां पश्चभूतातििक्ां वाऽचिषएाय संभवन्ति जन्मादीष्टभन्ते \ अहं तु 

शां भ्रयगनन्यां प्रकतं ग्रयक्चेतन्यमिदयर्थः । तदेवायिषएठाय नतूपादानान्तरम् । आत्ममायया खीयमायया संभवामि । यथा 
क्रश्िन्मायावी खयं खस्थानादशभच्युतखभावोऽप्यदर्यो भूत्वा स्मूलसक््मभूतान्यदुपादायैव केवस्या माग्रया दवितीयं मायाविनं खस- 
टरमेव सू्रमार्गेण गगनमारोहन्तं सजति एवमहं कूटस्थचिन्मात्रोऽग्राह्यः खमायया चिन्मयमात्मनः हदारीरं सजामि तख 
बाद्यवस्थाश्च सूत्रारोदृणवदर्शयामीति । एतावांस्तु विशेपः--सेकिकमायावी मायासुपसंहरन् द्वितीयं मायाविनमप्युपसंहरति, 

अहं तु तामदुपसंदरन्त्खविग्रहमपि नोपरसंहरामीति । एवंहि सति हिरण्यदमश्चुलादिलश्चणविग्रहयोगिनश्चे नस्य “अन्तसतद्र्भो- 
प्रदेयात् इयादिन्यायस्मिदधं वियदाद्युपादानरक्षणं सर्वैश्वर्यं युज्यते नान्यथेति । तस्मात्सिद्धं परमेश्वरख मायामयं शीरं निख- 
मिति । एकेनैव हिरण्यदमश्रुखादिलक्षणेन देहेन विवखन्तसुपदिदय लासुपदिशामीलयादिवणैयन्ति । अचरेदं वक्त्यम्--नियम्य- 
देदातिर्किनियामकेदेहाभावदिकेनैवेद्यादि नोपपद्यते । किंच दहिरण्यदमश्चुलादिविदिष्ट सादित्यान्तर्यामिदेह एवं यदि 
कृष्णादिदेहः स्यात्तं तथैव अरतीयेत नतु मेधदयामलादिशक्षण. । नलु मायया तथेति चेद्वरं परमेश्वरसाशरीरस्यैव साधकानु- 
भद्ायादियान्तर्यामिरूपेण छृष्णादिदेदात्मना च भाययावस्थानव्णनम्, कष्णादिविग्रहाणां परंपरया मायिकल्कस्पनाया भाष्य, 
। | £ श्रीघरीन्याख्या । 

पोडद्राकरात्मकलि्गदेदशयल्यस्य तव कुतो जन्मत उक्तम् । सखा शुदधसलासिकां प्रकृतिमपिष्टाय खील विदुदोभिरषसंरव- 



१९५ आनन्दगिरिव्याख्यासंवदितन्धीमच्छांकरमभाप्ययुता-शरीमद्भगवद्भीता । ( अध्यायः & 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं खजाम्यहम् ॥ ७ ॥ 

१ भीभष्छाकरभाष्यम् । 

॥ ६ ॥ तश्च जन्म कदा किमथ चेत्य॒च्यते-यदेति । यदा यदा हि धर्मस्य ग्ानिह्ानिर्वेणाश्नमादिः 
रक्षणस्य प्राणिनामभ्युदयनिः्रयससाधनस्य भवति भारत, अभ्युत्थानसुद्धवो.ऽधर्मं स्य तदा तदात्मान 
निरि 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । । 

परमार्थस्वाभिमानः संभवतीवयाद--लोकवदिति ॥ ६ ॥ यदीश्वरस्य मायानिबन्धनं जन्मेव्युक्तः तख प्रभपूर्वकं शङ 
कथयति--तश्चेत्यादिना । चातुर्व्ये चातुराश्रम्ये च यथावदनुष्टीयमाने नासि धर्महानिरिति मन्वानो विदिनधि-- 
वणैति । कधीराश्रमैस्तदाचरेश्च लक्ष्यते श्ायते धर्मसस्येति यावत् । धमेहानो समस्तयुरषाथ भङ्गो भवतील्यभिभे- 
स्याह--प्राणिनासिति । नच यथोक्तख धर्मस हानिं सोदुं शक्तो भवानिव्याह--भारतेि । न केव् प्राणिनां 
धर्महानिरेव भगवतो मायाविभरहस्य परिथ्हे हेतुरपि तु तेषामधर्मप्रत्तिरपील्याद--अभ्युस्थान सिति 1 यदा यदेति 

३ नीखकण्ठल्याख्या ( चतुधेरी >) । 

इति । नित्याया अप्यावि्भावपिक्षया सूर्थसेव बास्यादिकसुत्यच्यादुपगम्यते । भाष्ये तु खां प्रकृतिं वेष्णवीं वि॒णा- 
त्मिका मायामधिष्टाय वरीकृत्य आत्ममायया संभवामि देहवान् जात इवात्मनो मायया न परमार्थतो लोकवदिति 
व्याख्यातम् ॥ & ॥ कदा संभवसौीत्यपेक्षायामाह--थदेति । ग्छानिष्ीसः । अभ्युत्थान वृद्धिः ॥ ७ ॥ किमर्थ. 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

इतिच । केचित्तु नियस्य निरवयवस्य निर्विकारस्यापि परमानन्द स्यावयवावयविभावं वास्वमेवेच्छन्ति ते “नियुक्तिं ्ुवाणस्तु 
नास्माभिर्विनिवारयते" इति न्यायेन नापवायाः । यदि संभवेत्तयैवास्तु किमतिपछबितेनेत्युपरम्यते ॥ ६ 1! एवं सच्विदानन्दध- 
नस्य तव कदा किमथे वा देहिवव्यवहार इवि तव्रोच्यते--धर्मस्य बेदविहितख मणिनामभ्युदयनिः्नेयससाधनस्य 
भढ़त्तिनिदृत्तिलश्चणस्य वणोश्नमतदाचारज्य॑ग्यस्यं यदा यदा स्लानिर्हनिर्भवति हे भारत भरतवंोद्धवचेन भा ज्ञानं तत्र 
रतलेन वा, लं न धरमहानि सोढुं शक्तोषीति संबोधना्थः 1 एवं यदा यदाभ्युत्थानसुद्धबोऽधर्मख वेदनिषिद्धसय नानाविध- 
दुःखसाधनख धर्मविरोधिनः तदा तदात्मानं देहं खजामि नियतिद्धमेव खष्टमेव ददीयामि मायया ॥ ७ ॥ तकि धर्म्य 

५ माष्योत्कर्षदीपिका । 
विरुद्धाया हिरण्यद्मश्चुलादिविशिषटस्यापि सविरोषलेन मायिकलात्। यदपि यथा कथिदिलयादि तदपि न । भगवता वाशुदेवेनै- 
वादो चतुभुजं वेमरहं अदश पुनरदियुजं रूपं प्दरितम्। तदपि तिरोधाय पुनस्तदपि प्रकटितमिति प्रसिद्धः ! अन्यथा परमेश्वर- 
देहानां मोदिन्यादिरूपाणामनन्ताना युगपत्रतील्यापत्तेः । तस्मादीश्वरो भक्ता तन्तद्धिमहमाविभौवयति तिरोभावयति चेखवद्य- 
मभ्युपेयम् । एतेनाहमिदयायपि अल्युक्तम् । अजोऽपील्यादिविरोषणभौष्योक्तव्याख्यानेन च जीवादैलक्चण्यसख सम्यकप्रतीतेः । 
हि्रसिद्धकल्पनाया भाष्यविरुद्धाया अनोचिलयात् । अतएवेश्वरदेहाभिप्रायेगैवायमञनख अश्च इति पूर्व्त प्रत्युक्तम् । परमा- 
त्मनो वासतवदेहस्याभावात् । तस्त््वमपि कशथिदसर्वज्ञोऽनीश्वरो जीवएव तख तवादिदयं अत्युपदेष्लं विरुद्धमिति मूखोणा- 
मभिग्रायेणाञचेनसख शद्ाऽदं जीववद्धमाधरमादिपारतयाभावादजोऽव्ययात्मा भूतानामीश्वर एताद्शोऽपि सन्. भृतिं खामधिष्ठाय 
खमायया संभवामीखनेन योऽहमीश्वरः स्वैज्ञः सगादाुपदेशाय योग्यं विभहसुपादाय सूर्य अति योगयुक्तवान् सएवाह- 
मिदानीसुक्तवानिलयुत्तरमियलं विसरेण ॥ ९ ॥ एवं सर्वज्ञः सर्व्वरोऽशरीरी लं कदा किमर्थ देहवानिव जात इव म्रतीयस 
इत आह--यदेति । ् यानिद्यनिः । अभ्युत्थानं दृद्धिः । भरतवंशोद्धवचेन धर्मानि कतुमयोग्यो ऽसीति सूचयन्नाद-~ 
भारलेति । लमपि धमेसंस्थापनायै भरतवंशेऽवतीरणोऽसीति गूढाभिग्रायेण वा संबोधयति--भारतेति । मायया आत्मानं खं 
खजामि जन्मनन्तमिव अदरोथामि । आत्मानं देहं खुजामि निखसिद्धमेव खषटमिव अरददीयामीति केविसः । तज । परमेश्वरस्य देहः कं तस्मादन्य उतानन्यः । नादयः । तस्यासस्नायापच्या सच्विदादिरूपलखीकारविरोधात् । द्वितीयेऽपि स देः किं परि 
च्छिन्न उतापरिच्छ्ः । आयि इश्वरस्य नित्यमेव परिच्छिलं स्यात् । तथाच देहस्य निलसिद्धलं बदद्धिः परेश्वरयासतव- संपादनेन मूलोच्छेद एव संपादितः । न द्वितीयः । अपरिच्छिननः पुनरवयवसमूहः परिभिताकारो देह इति वदतो व्याघातात् 

& भीधरीव्याश्या । 
भूयो खेच्छयावतरामीव्य्ैः ॥ & ॥ कदा संभवसीलयपक्षायामाद--यदा यदेति । धर्मस ग्लानिहौनिः । अधर्मखाभ्युत्थानमाधि- 

. ७ असिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
अगवत्त्रस्य जानमि रोके स्कुटीकतु पृच्छति-अपरमिति ॥ ४ ॥ बहूनि मे व्यतीलानीति । अजोऽपीति । यद्यद् । परित्राणाय ॥ अन्भकभति । सगवान्किर पूणेषाङ्कण्यस्वाण्छरीरसंयकमाभ्ररद्ितोऽपि नल तोऽपि सथितिकरितवात्कारभिकलयातमाशं खजलि + आतम पूर्णाय खजकि ॥ आत्मा पूणंवाङ्गप्य। 

? मयुसूद्चड 



नीरकष्टी-मधुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-ग्रीषरी-भमिनवगुपव्यास्यायुत । १९१ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छुताय् । 
धर्म॑संस्थापनाथोय संभवामि युगेयुगे ॥ ८ ॥ 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्म मैति मामेति सोऽदेन ॥ ९॥ 

१ श्रीमच्छाकरसाप्यम् । 

खजास्यहं मायया ॥ ७ ॥ किम्थ--परित्ाणायेति । परित्राणाय परिरक्षणाय साधुनां सन्मार्मद्यानां, 
विनादाय च दुष्छृतां पापकारिणाम् 1 किच धर्मसंस्थापनाथोय धर्मस्य सस्यकस्थापनं तदर्थ संभ- 
वामि युगे युगे घरतियुगम् ॥ ८ ॥ तत्-जन्मेति । जन्म मायारूपं, कमं च साधुपरि्राणादि, मे मम 
दिव्यमगप्राङ्कतमेश्वरमेवे यथोक्तं यो वेत्ति तर्वतस्तच्छेन यथावस्यकत्वा देहमिमे पुनजेन्म पुनरत्पत्ति 
` द अनन्दगिरिष्यास्या१ ` = 1 
पूर्वेण संबश्धः ॥ ७ ॥ यथोक्ते कारे कृतक्लस्य भगवतो मायाकृते जन्मनि प्रश्नपूर्वकं भयोजनमाह~--किमर्थमिलया- 
दिना । यथा साधूनां रक्षणमसाधूनां निभ्रहश्च भगवदवतारफरं तथा फलन्तरमपि तसयासील्याह---किं वेति । 
धर्मे हि स्थापिते जगदेव स्थापितं भवद्यन्यथा भिन्नमर्यादं जगदसंगतत्वमापयेतेदय्थः ॥ ८ ॥ मायामयमीश्वरस्य जन्म 
न वास्तवं तस्यैव च जगस्परिपारूनं क्म नान्यसेति जानतः श्रेयोवा्िं ददेयन् विपक्षे प्रल्यवायं सृचयति--त॑ज्- 
न्मेद्यादिना । यथोक्तं मायामयं कद्पितमिति यावत्, वेदनस्य यथावशं वेधस जन्मादेरुक्तरूपानतिवर्तित्वम् । यदि 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुधरी ) । 

मात्मानं मायया सृजसीत्यत आह-परिजाणायेति । दुष्कृतां दुष्टं कम॑ कुर्वतां पापिनाम् । संमवीम्याविमनामि 
॥ ८ ॥ जन्म मायामयम्; क्म साधुत्राणम्, दिव्यमप्राकृतं यो वेत्ति स त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न प्रामोति कितु 

 मधुसदनीन्यार्या । 

हानिरधरमेसय च ब्रद्धिस्तव परितोधकारणं थेन तस्मिन्नेव काठ आविर्भवसीति । तथाचानथावह एव तवावतारः खादिति 
नेदयाह--धरमेहान्या हीयमानानां साधूनां पुण्यक्रारिणां वेदमागेस्थानां परित्राणाय परितः सर्वेतो रक्षणाय तथा 
अधर्मबरब्या वधेमानानां दुष्कृतां पापकारिणां वेदमार्मविरोधिनां विनादाय च तदुभयं कथं स्यादिति तदाह । धर्मसंस्था- 
पनाथाय धर्म सम्यगधर्मनिवारणेन स्थापनं वेदमार्भपरिरक्षणं धर्मसंस्थापनं तदथं ॒संभवामि पूर्ववत् । युगे युगे अतियुगम् 
॥ ८ ॥ जन्म निलयसिद्धस्येव मम सचिदानन्द घनस्य ठीलया तथानुकरणं कमे च धर्मसंस्थापनेन जगत्परिपान मे मम 
निलसिद्धेश्वरस्य दिव्यमप्राकृतमन्येः कठुमशक्यमीश्वरखवासाधारणम् । एवमजोऽपि सन्निलयादिना अरतिपादितं यो वेत्ति 
तत्वतो अमनिवकैनेन । मृढेहिं मयु्यलभान्या भगवतोऽपि गर्भवासादिरूपमेव जन्म खभोगा्थमेव कर्मेद्यारोपितं प्ररम- 

५ भाष्योत्कपंद्धीपिका । 

॥ ७ ॥ अवतरणभ्रयोजनमाह । परित्राणाय रक्षणाय साधूनां सन्मा्स्थानां भक्तानाम् । चिनाराय च पापिनाम् । किंच धर्म. 

संस्थापनाथाय । तथाचावतरणध्रयोजनव्रथसुक्तम् । यत्तुं तदुभयं कथं खादिद्यत आह । धर्मसंस्थापनाथीयेति तचिन्यम् । धर्मसं~ 
स्थापनेन साधूनां रक्षणस्य पापिनां नाश्चख चासिद्धेः। यथा वसुदेवगरहेऽवतीर्णैन श्रीकृष्णेन गीतादुपदेरोन धर्मेसंस्थापनं युधिष्ठि- 
रादिपरिपाखनेन साधुपरित्राणं कसादिमारणेन दुष्कृतां विनाश इति भयोजनत्रयमेव संपादितम् । नहि गीतोपदेशमात्रेण तच 
तत्र कृतमजनसंरक्षणं तत्तदुपायैः करमेना्चश्च सिध्यतीति दिक् । एतेन साधुरक्षगेन इटवधेन च धर्म स्थिरीक्ठैमिति प्रत्यु 
तमू । नहि वशुदेवादिरक्षणेन कंसादिवधेन च कलयचिद्धर्मस्य स्थापनं भवति धर्मस्थापनदेतुभूतैतस्कर्मदयाकदव्योसावतारस धर्म. 
संस्थापनार्थस्य वेयथ्योपत्तेश्च । तथाच कदाचिदेकसमे कदाचिद्धाभ्यां कदाचित्र्वस्मे अरनोजनाय भगवद्वतरणमिति ध्येयम् 
॥ ८ ॥ जन्म मायिकम् । कर्म साधुपरित्राणादि । मम परमेश्वरसेश्वरमभ्रातं यख्वत्तवतो वेत्ति स देदं व्यक्ला पुनर्याति न 
भप्रोति रितु मां परमात्मानमेति । सुच्यत श्यर्थः ! अजनेति संबोधयन् मजन्मकमतततवन्ञनकोधितल्लपदस्तत्पदाभेदं ल्ध्ना 

& श्रीधरीभ्याख्या । 

गेयम् ॥ ७ ॥ किमरथत्रिव्यपेक्षायामाह~-परिन्राणायेति । साधूनां सधसैवतिनां रक्षणाय । दुष्टं कर कुर्वन्तीति दुष्छरतसेषां वधाय 

च । एवं धमैख संखापनाथीय साधुरक्षणेन दुष्टवधेन च भर्म सिरीकडु युगेयुगे वत्तदवसरे संमवामीलयर्थः । नचैव दुष्टनिग्रद कुर्व 
तोऽपि नेष्यं द्ाङ्कनीयम् । यथाचाहइः-“खाल्ने ताडने मातुनौ कारण्यं यथार्मके । तद्वदेव मदेश्चस नियन्वुरणदोषयोः ॥" इति ॥ ८ ॥ 
एवंनिधानामीश्वरजन्मक्सणां शमे फर्माद--जन्मकर्मति । मे जन्म सेच्छक्ृतं; करम च धर्मेपालनरूपरं दिन्यमलौकिकं वतत; 

७ अभिनवयुप्ताष्ायम्याख्या । 
अक्ष रपकारकल्मेन अधानभूलो यत्र तदात्मा दारीरं यृ्ञातीलयधः ५ ५॥ ६ ॥ ७५ अकषएगास्य जन्म दिष्यस् 1 यतत आत्ममायथः योग" 

¶ श्रीधरः, 9 नीकक्रण्डः, 



१९२ आनन्दगिरिव्यास्यासवकित-शध्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवह्ीता । [{ अध्यायः 9 

कीतरागभमयक्रोधा मन्यथा भाद्पाथित्ाः । 

वहवो ज्ञानतपसा प्रता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 
१ भओीमच्छांकरभाष्यस् १ तः ि . 

तैति न प्राभोति मामेव्यागच्छति स मुच्यते हेऽञैन ॥ ९॥ नैष मोश्चमागे इदानीं भचुत्तः किं ताद 
पृथेमपि-वीतरगेति । वीतरागभयक्रोधा रागश्च भयं च क्रोधश्च बीता विगता येभ्यस्ते बीतरागभय- 

छोधा मन्मया बह्मविद् ईश्वरामेददर्रिीनो मामेव परमेश्वरसमुपाधिताः । केवलज्ञाननिष्ठा इत्यर्थः । 

घदवोऽनेके क्षानतपसा क्ञानमेव च परमात्मविषयं तपस्तेन ज्ञानतपसा पूताः पर शुद्ध गताः सन्तो 
मद्धावमीश्वरभावं मोक्षमागताः समयध्राप्ताः । इतरतपोनिरपेक्षक्ञाननिष्ठा इत्यस्य लिङग ज्ञानतपसेति 

15, क, 9, क च, 6 छ 1 99) 1 + + 
आग क 49 भ मजि 49 = तिकि सि ने कि ज भजन चेक 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

षुनर्मगवतो वासवं जन्म साधुजनपरिपारुनादि चान्यखेव कर्म क्षत्नियसखेति विवक्ष्यते तद् तश्वापरिक्तानप्रयुक्तो 
जन्मादिः संसारो दुवौरः खादिति भावः ॥ ९॥ संप्रति प्रस्तुतमोश्चमामेदख्य नुततनत्वेनाभ्यवस्थितत्वमाराङ्कय परिह 
रति-नैष इति । मन्मयत्वसख मद्धावगमनेनापौनस्त्त्वं दरीयति-बह्यविद् इति । आठमनो भिन्नष्वेन भिन्ना 
भिन्नत्वेन वा ब्रह्मणो वेदनं व्यावसैयति-हईैभ्वरेति । अभेददर्शनेन सञुचिलय कर्मानुष्ठानं परलाच्श--मामेषेति । 
तदुपाश्रयत्वमेव विकदयति--केवरेति । मासुपाधिता इति केवरुज्ञाननिष्टत्वस्ुक्त्वा ज्ञानतपसा पूता इति किमर्थं 

३ नीरकण्ठग्याख्या ( चतुर्धरी >) 1 

मामेति मामेव प्रामोति । एतेन भगवतो जन्मानि कर्माणि च मगवस््ाक्षिकामेन गेयानीति दर्शितम् ॥ ९ ॥ एतखापि 
भगवत्प्रसे्वारमाह -- वीतेति । रागो विषयेषु ग्रीति;, मयं खोच्छेदारङ्खा, कोधः खपरपीडाहेतुरभिञ्वलनं, ते 
चयो वीता येभ्यस्ते वीतरागभयक्रोधाः । अतएव मन्मयाः मदेकम्रधानाः ।! किं जारिणी यथा जारमपि भतार 
चाश्रिता योगक्षेमा तद्ननेव्याह । मासुपाभिताः जानतपसा ज्ञानमयं तप आलोचनं मम जन्मकर्मणोः खखूपसख चं 
निरन्तरं चिन्तनं यख ज्ञानमयं तपः? इति श्रुतिप्रसिद्धं जञानतपन्तेन पूताः सन्तो मद्भावं मत्तादात्म्यं प्रासा इत्यर्थः । 

४ भधुसूदनीव्याख्या । 
थतः ज॒द्धसचविदानन्दधनरूपलाक्चानेन तद॑पनुद् अजस्यापि मायया जन्मानुकरणमकर्वुरपि परायुभरहाय कर्माचुकरणमित्येव यो 
वेत्ति स अत्मनोऽपि तत्तस्फुरणात् लयक्ला देहमिमं युनजैन्म नैति, कितु मां भगवन्तं वाखदेवमेष सचिदानन्दघनमेति । 
संमारान्सुच्यत इयर्थः । हे अजन ॥ ९ ॥ मामेति सोऽनेतयुक्तं॑तत्र खस स्वसुच्तथाप्यतया पुरषाथलं अख मोक्षमा- 
गेख्यानादिपरेपरागतलं च दशंयति--रागस्तत्फलं तृष्णां, सर्वान्विषयान्परि्यज्य ज्ञानममिः कथ जीवितव्यमिति चामो 
भयम्, सर्वैविषयोच्छेदकोऽयं ज्ञानमागेः कथं हित. स्थादिति दवेषः कोधः, त॒ एते रागभयक्रोधा: वीता विवेकेन 
विगता येभ्यस्ते वीतरागभयक्रोधाः शुद्धसत्त्वाः मन्मया. सां परमात्मानं तत्पदार्थं त्वंपदाथामेदेन साक्षत्कृतवन्तः मदे 
चित्ता वा मामुपाश्रिताः एकान्तत्रमभक्ट्या मामीश्वरं शरणं गताः बहवोऽनेके ज्ञानतपसा ज्ञानमेव तपः सर्वकर्मक्षयहेघु- 
लात् । नहि ज्ञानेन सदां पनित्रमिह वियतेः इति हि वक्ष्यति तेन पूताः श्वीणसर्वपापाः सन्तो निरस्तान्ञानतत्कायमल्मः । 

५ माष्योक्कपैदीपिका । 
मुच्यत इति सूचयति ॥ ९ ॥ अस्य मोक्षमगख्याधुनिकलं वारयति-- वीतेति । रागो विषयेषु रल्नात्मकथित्तदृत्तिविशेपः, 
विषयल्यागान्नाराच भयम्, विषयप्रप्तौ निन्दे ताडनाक्रोदानादिकतष्ठ च कोधः । वीता विगता रागादयो येभ्यस्ते अतएव 
मन्मया ईश्वरामेददर्धिनः । कमौलुष्ठनसहभावं वास्यति । मामेव परमेश्वरसुपा्चिताः । केवलक्ञानतिष्ठा इयर्थः । तन्निण्ख 
भोकषोपदेादिति न्यायात् इतरकमानपेशषाः । केवलज्ञाननिषठा मुच्यन्त इति ज्ञापयन् विधिनि । बहवोऽनेके ज्ञानमेव तपः तेन पूताः परां छर्दि गता ला पूवषामघानां नाशाडुततरेषामसंबाधाच (तदधिगम उत्तरपरवाधयोरणश्छेष विनाशौ तव्यपदेदात्" इति न्यायात् । 
शत बद्मनाव म आत्ताः । यत्तु मन्मयाः मदेकचित्ताः मामुपाभिता एकान्तभक्त्या मामीश्वरं चरणं गताः सन्तो मल 

दवाभिया & भीघरीव्याख्या । 
परायुमह्मेवेति यो वेत्ति स देहाभिमानं सका पुनजेन्म नैति न भोति कितु मामेव आसति ॥ ९ ॥ कथं जन्मकफ्शानैन 
त्वतर्िः सयादिलत्राह--वीतरागेति । जष्टं शुदधसच्वावतरषैसपरिपारनं करोमीति मदीयं परमकारुणिकत्वं शाल्वा वीता विगता रागभयक्रोधा येभ्यस्ते बिदपामावात् । मन्मया मदेकचिन्ता भूत्वा मामेवोपाथिताः सन्तो मस्सादलभ्वं यदात्मानं च तपश्च तस्परि- म्य सतयसय न कण ९५ अभिनवगुघ्राचार्यव्याख्या । 

व्धंनं ६ \ कर्मा र फल्द्ानासम्थत्वात् । यशचैवमेतन्तत्त्वं चै 
पि त् । त्तत्वं चे मे य भगचदसुदेवतस्व जानाति ॥८॥९॥ वीतेति ! तथायं 

नप ------------ व मन्मयत्वासपिपूतवारोपादिरदिता निनं म करणीय 
मम्मति स नये मन्यते श 1  , 7 



नीलकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपतव्यीख्यायुता । १९२ 

ये यथा मां पपद्यन्ते तांस्तथैव भजास्यहम् । 
मम वत्माचुवतेन्ते मलुष्याः पाथं सवेराः ॥ ११॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाप्यम् । 

विशेषणम् ॥ १० ॥ तव तर्हि राणदधेषो स्तः, येन केभ्यधिदेवात्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इत्थु- 
च्यते--ये यथेति । ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत्फखा्थितया मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
तत्फकदानेन भजाम्यलंग॒ह्घाम्यहमिव्येतत् । तेषां मोक्षं परव्यनधित्वाद् । नद्यक्षस्य मुसुश्चुत्वे फलार्थित्ं 
च युगपत्संभवति । अतो ये फखाथिनस्तान्फलपरदानेन, ये यथोक्तकारिणस्त्वफलांथनो मुमुक्षवश्च 
[1971 [2 दा 9 क शा आ 9 ध 8 0 ए [8 । 0 न मी 2 7 0 त 7 १) न 1 0 9 # कि + ॥॥ (म्व अ + श । 8. 8 2 श । ब 

२ अनन्दगिरिव्याख्या । 

ुनर्च्यते तत्राह-इतरेति ॥ १० ॥ हैश्वरः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो मोक्षं प्रयच्छति चेत्पागुक्तविशोपणवैयरथ्य, यदि तु 
केभ्यधिदेव मोश्चं॑भरयच्छेन्तर्हिं तस्य रागादिमस्वादनीश्वरत्वापत्तिरिति शङ्ते--तव तहयति । ये सुसुश्चवस्तेभ्यो 
मोक्षमीश्वरो स्षानसंपादनट्वारा प्रयच्छति फरान्तरार्थिभ्यस्तु तत्तदुपायायुष्टानेन तत्तदेव ददातीति नास रागद्धै- 
धाविति परिहरति--उच्यत इति । सुयुक्षणामीश्वरानुनारिष्वेऽपि फरान्तरार्थिनां कुतस्तदुसुसारिस्वमिदयाशद्खयं 
'फरूमत उपपत्तेरिति भ्यायेन तत्फरस्येश्वरायत्तत्वात्तद्नुवर्तित्वमावद्यकमित्याह-- ममेति । भगवद्वचनमागिनां 
सर्वेषामेव केवल्यमेरूरूपं किमिति नानुग॒ह्यते तत्राह--तेषासिति । अभ्यु दथनिःतरेपसा्थिस्वे मथन विवित्यादेक- 
सखैव किं न स्यादित्याशङ्क्य पर्यायेण तद्नुपपत्ति साघयति-- नहीति । मुयुक्षणं फलार्धैनां च विभागो स्थिते 
सलयनुप्रहविभागं फलितमाह-अतं इति । फएर्प्रदानेनायगरह्ण मीति संबन्धः । निल्नेमित्तिककमीनुष्टायिनामेव 
फकार्थिस्वाभवे सति सुयुश्चत्वे कथं तेष्वुप्रहः खादिति तन्नाह--ग्र यथोक्तेति । इहानपरदानेन भजामीव्ुत्तरत्र 

३ नीरकण्ठवष्याख्या ( चतुर्धरी ) । 
॥ १० ॥ ननु साध्वसाध्वोस्णविनाशो दुर्वतस्तव वैषम्यनेशृण्ये सोऽतः किं तवासदादितुस्यख जन्मकर्मलरूपाणां 
चिन्तनेनेत्याशङ्याह--ये यथेति । ये मनुष्याः मा स्वशरीरस्य यथा येन प्रकारेण शब्रुतवेन मित्रतेन या प्रपधन्ते 
भा्ुवन्ति तांस्तेनैव प्रकारेणाहमपि मजाम्यनुसरामि । येतु मम ब्म भक्तिध्यानप्रणिधानात्मकमणवर्तन्ते तान्ममात्म. 

छ मधुसूदनीभ्याख्या । 

मद्धावं मद्रुपलं विञ्चद्धसच्िदानन्दघनं मोक्षमागताः अज्ञानमात्रापनयेन मोक्षं ग्राष्ठाः । ज्ञानतपसा पूता जीवन्मुक्ताः सन्तो 
मद्धावं मद्विषयं भाव रयाय अमाणमागता इति वा । तेषां ज्ञानी निद्ययुक्तं एकभक्तिर्विरिष्यते" इति हि वक्ष्यति ॥ १० ॥ 
नु ये ज्ञानतपसा पूता तिप्कामास्ते लद्धावं गच्छन्ति ये लपूताः सकामास्े न गच्छन्तीति फलदातुस्तव प्रषम्यनेरण्य 
स्यातामिति नेयाह-ये आर्ताः अ्थाथिनो जिज्ञासवो ज्ञानिनश्च यथा येन ग्रकरेण सकामतया निष्कामतया 
च मामीश्वरं सर्वफल्दातारे प्रपयन्ते भजन्ति तास्तथेव तद्पेक्षितफलूदानेनैव भजाम्यलुहाम्यहम् । न । यदुच्यते सरव्ञ- 
खेश्वरस्य स्वैकायैविपयैयेण तत्रामुुक्षूलातानधौधथिनश्वातिहरणेनार्थदानेन चालुगृहामि । जिज्ञासून् “विविदिषन्ति यज्ञेन” 
इयादिश्चुविनिहितनिष्कामकमावुषठातृन् ज्ञानदानेन, ज्ञानिनश्च सुुक्षन् सोक्षदनेन, न लन्यकामायान्यदहदामीयर्थः । नलु 

५ साप्योत्कपंदीपिका । 
सादलभ्यं यदात्मज्ञानं तपश्च तत्परिपाकहेतुः खधर्मस्तयोः । दन्द्रैकवद्धावः । तेन पूताः शुद्धाः निरसताक्ञानतत्का्मलाः 
मद्भावं सायुज्यं ॒प्राप्ता इति । तत्रेदं बोध्यम्--मन्मयस्चब्दा्थयगे कारणाभावात्तच्छब्दा्थानुरोधेन मायुपाभरिता इत्यस्यापि 
भाप्योक्तव्याख्यानमेव सम्थगिति । यदपि यदात्मन्ञानं चेद्यादि, तदपि न । समुचयप्रसङ्गात् । यत्तु मद्धावं मद्विषयं भावं 
र्यं ५माणमागता इति वेति, तचिन्यम् । खक्ला देहमिव्यादिपूरवग्रन्थाचुगुण्यामावप्रसङ्ात् ॥ १० ॥ एवं खसिन्धतन्ती 
राग््धेषो वारयति--य इति । ये यथा येन अकारेण यदर्थं मोक्षा्थमर्थार्थमार्तिनिग्रत्यथ ज्ञानार्थं च मां अपयन्ते भजन्ति 
तांस्तंथेव तत्तत्फल्परदानेनादहं समस्तफलप्रदाता परमेश्वरो भजाम्यनुग्रहामि । ये मचुध्याः यत्फलार्थितया यस्मिन्कर्मण्यधि- 
कता इन्दरादिदेवतान्तरं यजन्ते सर्वशः सर्वप्रकारेण अ्रघृततासते ममैव स्वात्मनस्तत्करमात्मकं ब्म मार्ममनुववन्ते । येतु ये मलष्याः 

& ओषरीभ्याख्या । 
पाकटेतुः सवधर्मस्तयोः । दन्देकवद्धावः । तेन शानतपस्ा पूताः शुद्धा निरस्ताशानतत्का्थमकाः सन्तो मद्भाव मत्सायुज्यं प्राप्ता बरवः 
नत्वुनेव भ्दृ्तोऽयं मद्धक्तिमारी श्लथैः । तदेवं (तान्यहं वेद सर्वाणि इलयादिना विद्याविधोपाभिभ्या चखंपदाथाबीश्वरजीनौ मदर 
श्यशरस्य चाविच्ामावेन निलशचुद्धत्वाज्नीवस्य चेश्वरप्रसादलग्काने नाक्षाननिवृततेः शुद्धस्य सतश्थिदेन तदेक्यमुक्तमिति द्रष्टन्यम् 
॥ १० ॥ ननु तर्हिं कि त्वय्यपि भेषम्यमस्ति, यसादेषं॑त्वदेकरणानामेवात्मभाव ददासि नान्येषां सकामानामिलयत आश--ये 
यथेत्ति । यथा येन प्रकारेण सकामतया निष्कामत्तया वा ये मा भजन्ति तानदं तथेव तदपैक्षितफर्दानेन मजाम्यनुगृक्णामि, न॑दु --------_- ~~~ -----<- ° 

१ मधुसूदन, = नीकृकंण्ठः. 
भण गी ५ 
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काष्न्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः; । 
[9.९ मवति ॥९ 

क्षिपं हि मानुषे लोके सिद्धि कमेजा ॥ १२ ॥ 

नो न दानेन, तथातीनातिंहरणेनेव्येवं यथा न्क्ञानश्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासि घ्ववश्च तान्मोक्षप्रदानेन, 

पन्त ये तांस्तथैव भजामीव्यथः। न पुना रागदेषनि मित मोहनिभित्तं चा कचिद्धजासि । सवेथापि 

स्वौचस्थस्य मसेश्वरव्य वत्स मा्ममयववेन्ते मदष्याः 1 यत्फलार्थितया यस्िन्कर्मण्यधिङ्ता ये 

यतन्ते ते मनुष्या उच्यन्ते । हे पार्थ, सवेरा सर्वैभकारेः ॥ ११ ॥ यदि तवेश्वरस्य रागादिदोपाभरा- 

वात्स्ैध्राणिष्वनुजिघृक्षायां तुद्यायां स्वैफरप्रदानसमथं च त्वयि सति वाखुदेवः स्वमिति ज्ञानेनैव 

मुमुश्चवः सन्तः कस्मास्वामेव सवं न प्रतिपद्यन्त इति छु तत्र कारण--काह्न्त इति । काह्कुन्तो- 

२ आनन्द्भगिरिव्याख्या । 

संधन्धः 1 सन्ति केचिस्यक्तसर्वक्माणो ज्ञानिनो मोश्षमेवापेक्ष्यमाणाल्तेष्वनुभ्रहभकारं भरकटयति--ये ज्ञानिन इति । 

केचिवार्ताः सन्तो ज्ञानादिखाधनान्तररहिता भगवन्तमेवार्तिंमपह्वमनुवसैन्ते तेषु मगवतोऽचुभ्रहविशेषं दश्यति--~ 
तथेति । पूर्वाधव्याख्यानमुपसंहरति-इस्येवसिति । भगवतोऽचुग्रहे निमित्तान्तरं निवारयति-नं पुनरिति । 

फखाथस्वे सूयु्चुस्वे च जन्तूनां भगवदनुसरणमावर्यकमिव्युत्तरार्ध विभजते--स्ैथा पीति । सवीवस्थतवं तेन 

तेनाद्मना परस्यवेश्वरस्यावस्थार्न, मार्गो ज्ानकर्सरश्चणः । मनुष्यभ्रहणादितरेषामीश्वरमागौजुवतित्वपयदासः स्यादि- 

ल्ाशङ्कखयाह--यत्फङेति । सर्बप्रकारैमम मा्गमद्ुवसैन्त इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ११ ॥ अनुभ्रद्याणां जानकमा- 

नुरोधेन भगवता तेष्वनुम्रहबिधानात्तसख रागदेपौ यदि न भवतसर्हिं तस्य रागाद्यभावादेव सर्वेषु भराणिष्वसुग्रहेच्छा 

तुल्या भ्रास्षा, नच तस्यां स्यमेव फरस्याद्पीयसलः संपादने सामर्थ्यं नतु भगवतो महतो मोक्षाख्यस्य फलस्य 
भ्रदानेऽलक्तिरिति युक्तमप्रतिहतज्ञानेच्छाक्रियाश्क्तिमतस्तव सर्वफरप्रदानसामध्यात्, तथाच यथोक्ताुजिशरक्षायां सयां 
स्वयि च यथोक्तसामभ्यैवति सति स्वे फल्गुफरादम्युदयाद्विसुखा मोक्चमेवापेश्चमाणा क्षनेन त्वामेव किमिति न 
प्रतिपथरन्निति चोदयति-यदीति । मोश्चापेक्षामावानत्तदुपायभूवक्तनादपि वेसुख्याद्धगवस्मास्यमवे हेतुमभिदधानः 

2 नीलकण्डव्याख्या € चतुर्ध॑री >) । 

भूतांसथेव सर्वशः सर्वः प्रकारेरमुवर्तेऽहमिति योजना । ततश्च भद्धिम्बभूते प्रागिजाते यथा यः प्रीतिं द्वेष वा करोति 
तसिन्ध्रतिनिम्बभूतेऽहमपि तथेव प्रीतिं इषं च करोमि । विम्बपूजापरिभवो प्रतितिम्बे एव संकरामतोऽतो न मम 
वेषम्यनेण्ये सः । तसात् श्रेयोर्थिना सर्वश्च कल्याणायेव यतितव्यमिति भावः । माष्ये तुये यथा येन प्रकारेण 
येन प्रयोजनेन आत जिज्ञासवोऽथौर्थिनो ज्ञानिनो वा प्रतिपचन्ते तास्तयेव पीडापरिहारेण ज्ञानदानेन अर्थदानेन 
मोक्षदानेन वाञ्वुगृह्णामि । सर्वथा ते ममेव बत्मौनुर्तन्त इति अन्यदेवताभक्ता इति चैतव्याचक्षते ॥ ११ ॥ 
काङ्कन्त इति । हि यसात् मानुषे छोके कर्मसिद्धिः काम्यकर्मफलठं पुत्रपश्वादिकं क्षिपं मवति नतु निष्कामकर्मजा 

४ मश्ुसुदनीव्याख्या । 

तथापि स्भक्तानामेव फर ददासि नलन्यदेवभक्तानामिति वैषम्यं स्थितमेवेति नेदयाद-मम सर्वात्मनो 
बाखदेवस्य॒वत्मै भजनमारगै कर्म॑ज्ञानलक्षणमनुवतेन्ते । हे पार्थ, सर्वश्च सरव्रकररिनद्रादीनप्यलुवर्माना मनुप्या इति 
कमौधिकारेण इन्द्र मित्रं वस्णमभिमाहुः" इत्यादिमन्रवणीत् “फलमत उपपत्तः" इति न्याया सर्वसूपेणापि फलदाता भग- 
वनेक एवेत्यर्थः ! तथाच वक्ष्यति भेऽप्यन्यदेवतामक्ताः इत्यादि ॥ ११ ॥ नु लामेव भगवन्तं वासुदेवं किमिति सरवे न 

५ भाष्योत्कषेदी पिका । 
मां स्शरीरस्यं यथा येन अकारेण दानरुलेन मित्रलेन वा अपयन्ते प्ारुवन्ति तां सेनेव अकारेणाहमपि भजाम्यदुसरामि । चेतु 
मम वतमं भक्तिम्यानश्रणिधानात्मकं अनुवर्तन्ते तान्ममात्मभूतान् तथेव सर्वेशः सर्वभ्रकौरः अदुर्तेऽहमिति वर्णयन्ति धैस्ल- 
थान्तरं वणेनीयमिति व्यम्रचित्ते. मासुपाभिताः यजन्त इति पूर्वोत्तरन्धालुसायी प्रपयन्ते भजामीलनयोर्ययाश्चतार्थः परियक्तः ! 
एतेन ममेत्यादिङ्धषटकरपनापि भलयुक्ता । इतरमनुष्या अपि मम वत्म॑जुवतेन्ते खया तु मत्संबन्धिनापिः भद्नुवर्वनं न कियत 
इययश्चयमिति योतयन्ाह--पार्थंति ॥ १११ न गनः स सर्वमिति ज्ञानाथं सवे ललमेव कुतो नानुववन्त इदयादाक्का मम 

धर्नव्याख्धा । 

ये सकामा मां विदयनद्रादीनेव भजन्ते तानदसुेश्च इति मन्तव्यम् । यतः सर्वशः सर्वरकारैरिनदादिसेवका अपि मेव वत्सै मनन. भागैमजुवतेन्वे । शनदरादिरूपेणापि ममैव सेन्यत्वात् ॥ ११ ॥ तदं मोक्षाथमेव किमिति सवै त्वा न भजन्तीत्यत माह----का्कुन्त 
७ अभिनवगु्ाचार्यव्याख्या । 

वाणा बहवो सस्स्वस्पमवाघताः ॥ १० ॥ यतः ये यथा मामिति । काङ्कृन्त इति ! थे यथेव बुद्धा मामाभयन्ते तान्प्रति तदेव स्वरूपम 



नीरकष्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगतव्याख्यायुता । १९५ 

चातुवेण्यं मया खष्टं युणकमेविभागराः । 
© 4 © 

तस्य कतारमपि मां विच्यकतारमनग्ययम् ॥ १३॥ 
२ ओमन्छांकर माभ्यम् । 

ऽभीष्सन्तः कर्मणां सिद्धि फरनिष्पचि प्रार्थयन्तो यजन्त इ्ासिहोके देवता इन्द्राश्यायाः, 
अथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्यो ऽहमस्ीति न स वैद. यथा पुरेव स देवानाम्ः इति 
श्तेः 1 तेषां हि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाद्किणां क्षिप्र रीं हि यस्मान्मायषे रोके मचुष्यलोके हि 
शाखाधिक्रारः । क्षिप्र हि माषे खोक इति विशेषणादन्येष्वपि कर्मफरसिद्धि दरयति भगवान् । 
माद्धषे कोके बणौश्चरमादिकमोणीति दाषः, तेषां वणोध्रमायधिकारिकर्मणां फटसिद्धिः क्षिप्र मवति। 
कर्मजा कर्मणो जाता ॥ १२॥ मानुष एव लोके वणौश्चमादिकमौधिकारो नान्येषु रोकेष्विति नियमः 
किंनिमित्त इति, अथवा वणोश्रमादिथरविभागोपेता मञ्या मम वत्मौजुवनन्ते सवेदा इत्युक्तं कस्मा- 
सुनः कारणान्नियमेन तवेव वत्मोनुवतन्ते नान्यस्येव्युच्यते--चातुवैण्यसिति । चातुर्वण्यं चत्वार पव 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

समाधत्त-श्ुण्विति । कर्मफएरसिद्धिमिच्छता किमिति मानुषे लोके देवतापूजनमिष्यते तत्राह--क्षिपरं हीति । 
कर्मफरसंपत्यर्थनां यष््यषटव्यविभागवदुर्तिनां तदशेने कारणमात्मक्तानमिलत्र ृहदारण्यकश्चतियुदाहरति--अथेति । 
भविदयाप्रकरणोपक्रमार्थमथेव्युक्तम् । उपासनं मेददशेनमिलयनुद्य कारणमात्माक्ञानं न तत्रेति दशयति- नेति । यथासर- 
दादीनां हख्वहनादिना पञ्युरुपकरोलयेवमक्ञो देवादीनां यागादिभिरुपकरोतीव्याह--यथेति । किमिति ते फखाकाङ्किणो 
भिन्नदेवतायाजिनो क्ञानमाग नापेश्चन्ते तच्रोत्तरारधमुत्तरत्वेन योजयति-तेषासिस्यादिना । यसायथोकच्तानामधिका- 
रिणां कर्म्रयुक्तं फर रोकबिशोषे क्षटिति सिध्यति तस्मात्तेषां मोक्षमागौदस्ति वैसुख्यमिलर्थः । मायुषरोकविरोपणं 
किम्थमिलयाशङ्खयाह--मलुष्यलाकै हीति । रोकान्वरेषु वर्हि कर्मरफरसिदि.नास्तीदयाशङ्कय क्षिप्रविरोपणस्य तास्प- 
यैमाह-श्िप्रमि ति । कवित्क्मफरसिद्धिरनिरम्बेन भवल्यन्य्न तु बिरुम्बेनेति विभागे को हेतुरिल्यादाङ्कय साममरी- 
भावाभावाभ्यामिव्याह--मायुष इति । मयुण्यरोके कर्मफकसिद्धः रोध्यात्तदभिसुखानां हानमामवेयुख्य आयिकमिल्यु- 
पसंहरति- तेषामिति ॥ १२ ॥ मजुष्यरोके चातुर्वण्यं चातुराश्रम्यमियनेन द्वारेण कमौधिकारनियमे कारणं पच्छति-- 
माञ्ुष एवेति । आदिशब्देनावस्थानिरोषा विवक्ष्यन्ते । प्रकारान्तरेण चत्ताुवादपूर्वकं चोद्यमुस्थापयति--अथवे- 

३ नीलकण्ठच्याख्या ( षलुरधंरी >) । 

चित्तशुद्धिः । अतो ये कर्मणां विद्धं फठं इहैव क्षिपं काह्वन्तः काष्वमाणा देवता इन्द्रादीन्यजन्ते तेऽपि ममैव 
वत्मानुवर्तन्त इति पूर्वेणान्वयः । वक्ष्यति च धेऽप्यन्यदेवतामक्ताः? इत्यादि ॥ १२ ॥ अन्यदेवताभन्ता जपि कसा- 
तुनः कारणात्तवैव बरत्मालुवर्तन्ते नान्यखेत्यत आह--चातुर्वण्यमिति । चतुणौ वर्णानां हितं चातुरवर््यम् । 

€ सथधुसूदनीव्याख्या । 

म्रपदयन्त इति तव्राह--कर्मेणां सिद्धि फलनिपत्ति काष्वन्त इह रोके देवताः देवानिन्द्राभ्यायान्यजन्ते पूजयन्ति 
अज्ञानप्रतिहतलान्तु निष्कामाः सन्तो मां भगवन्तं वाघुदेवमिति शेपः । कसमात् । हि यस्मात् इन्द्रादिदेवतायाजिनां 
तत्फल्का्चिणां कर्मजा सिद्धिः कर्मजन्यं फलं क्षिप्र शीघ्रमेव भवति मानुषे खोके । ज्ञानफलं लन्तःकरणययुद्धिसापेक्षलन्न 
क्षिं प्रभवति । मानुषे खोके कर्मफलं शीघ्रं भवतीति विरेषणादन्यलोकेऽपि वणंध्रमधर्मव्यतिरिक्तकर्मफकसिद्धिर्मगवता 
सूनिता ! यतस्तत्ततशचद्रफलसिच्यथ सकामा मोक्षविसुखाः अन्या देवता यजन्तेऽनो न मुसुक्षव इव मा वासुदेवं साक्षात्ते 
अपदन्त इद्य्थः ॥ १२ ॥ इारीरारम्भकयुणवैषम्यादपि न सवै समानखभावा इद्याह--चलारो वण एव चातुवर्ण्य 

५ भाष्योक्कर्पदीपिका । 
वर््म॑लयादिविव्रण्वन् तत्र कारणमाह । काष्न्तः प्रार्थयन्तः इहासिषटोके दन्द्राप्यादयः देवता यजन्ते । हिं यस्मान्मायुषे रोके 
काम्यकर्मेजा सिद्धिः फलं क्षिं सीघ्र मवति । शिघ्रं मानुषे लोके इति विरेषणादन्येष्वपि कर्मफ़लसिद्धि दर्शयति भगवान् । 
मादुषे लोके वणांश्रमादिकमोणीति विरेषः ॥ १२ ॥ कस्मात्पुनः कारणात्तवैव वत्मौरुवर्वन्ते नान्यसेखत आह । यद्रा मानुष 

६ ओीधरीव्याख्या । 

इति । कमैणां सिद्धि फटं काङ्कन्तः प्रायशः इह मनुष्यरोके इन्द्रादिदेवता एव यजन्ते नतु सक्चान्मामेव । हि यसरत्कमेजा सिद्धिः 
` करमैजं फर शीघं भवति नतु शानफर केवस्यम् । दुष्प्राप्यत्नाज्शानख ॥ १२ ॥ ननु केचित्सकामत्या अवतैन्ते केचिभिष्काम- 

७ अभिनवगुकाचार्यव्यासरूया । 
गृ्णस्तानदुगृक्घामि। एवमेव मदीयं मागं मन्मया अमन्मयाश्च स्वंएवादुव्तन्ते + १९॥ नहि श्योतिष्टोमादिरन्यो मार्गो मद्टीयेव सा सथेष्डा। 
वक्ष्यते हि-चासुे्य मया द्धष्टमिति। अन्यस्त्वाह िङनयै ल्ग । यभाऽतिरान्े योरद्धिनं गङ्न्तीलन्न गृह्णीयुरिलथः । वमिहाप्ययुवतेर किति 
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| २ भीमच्छांकरमभाभ्यम् । 

वणौश्चातु्षैण्य मयेश्वरेण खष्टमुत्पादित च्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् इव्यादिश्वुतेः, गुणकम विभागशो 

गुणविभागः कर्मबिभागशश्च । गुणाः सस्वरजस्तमांसि । तच्च सार्िविकस्य सत्वपधानस्य ब्राह्यणस्य 
रामो दमस्तप इत्यादीनि कमणि । स्वोपसजेनरजःपधानस्य श्चत्रियस्य शोयेतेजःपश्चुतीनि कर्माणि । 
तमउपसञैनरजःप्रधानस्य वैद्यस्य कृष्यादीनि कमणि । रजडउपसजेनतमःप्रधानस्य शुद्रस्य शुश्रूषैव 
कर्मयेवं गुणकर्मविभागराश्चातुवैण्य मया खष्टमि्य्थः । तच्चेदं चादु्वेण्यं नान्येषु रोकेष्वतो मामे 
रोके इति विदोषणम् । इन्त तर्दिं चातुवैण्येसगोदेः कर्मणः कतेत्वात्तत्फलेष्ु युज्यसेऽतो न त्वं 
काग्कन्ककष्काष्कण्काग्कष्क क क्छ का 

0 
0 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

त्यादिना 1 अश्चद्यं परिदरति--उच्यत इति । तर्हिं तव कररवभोक्तुत्वसंभवादसद्दितुल्यत्वे नानीश्वरत्वमिष्याश्च- 
इयाह-- तस्येति । हश्वरस्य विषमखषटिं विदधानस्य सष्टिविेषम्यनिवादकं कथयति-- गुणेति । ु णविभागेन कर्मविभा- 
गस्तेन चातुर्वण्य॑स्य खष्टिमेवोपदिष्टा स्पषटयति-तश्रेत्यादिना । प्रश्द्रयग्रति निधानं अङतसुपसंहरति--तश्चेद सिति । 
मबुष्यरोके परं वणीश्रमादि पूर्वके कर्मण्यधिकारस्तत्रैव वणौदेरीश्वरेण खष्टत्वान्न रोकान्तरेषु तत्र व्णाद्यमावादीश्वरमेष 
चातुर्यण्याश्रमादिविभागमभागिनोऽधिकारिणोऽनुवतैन्ते तेनेव ब्णादेस्तब्या पारस्य च खृष्टस्वात्तदनुवतैनस्य युक्तत्वादित्यथः। 
तस्ेल्यादि दिवतीयभागापोद्यं चो्यमयुद्रवति--हन्तेति । यदि चातुर्वण्यादिकर्वैत्वादीश्वरस्यं प्रागुक्तो तियसमोऽभिमत- 

३ नी टकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 

गणाश्च कर्माणि चेति गुणकर्म । दन्दरेकवदद्धावः । कर्माण्यभिहोत्रादीनि । गुणाश्च द्रम्यदेवतादिख्पाः । विभागशः 
साधारणासाधारणविमागेन । तथाहि दानजपादिकं सर्वसाधारणम् । अभ्रिहोवादिकं तरवर्णिकसैव न शूद्रख । 
राजसूयादिकं राज्ञ एव नेतरेषामिति विभागो द्यते । यतश्च तुर्वण्यं गुणकर्म मया सृष्टं ततोऽन्यदेवतानामपि मदु- 
त्थत्वात्युत्रप्रीत्या पितुरिव तत्प्रीत्या ममेव तुिरसतीत्यर्थः । यद्वा गुणविमागज्ञः कर्मविमागश इति योज्यम् । तथाहि 
स्छप्रधाना ब्राह्मणास्तेषां क्म शमदमादिकम्, स्वोपसजनरजप्रधानाः क्षत्रियास्तषां कर्म शो्यादि, तमडपसर्जन- 
रजःश्रधाना वेदयात्तेषां कर्म कृष्यादि; रजउपसर्जनतमःप्रधाना; शुद्रारतेषां कम श्वेति गुणकर्मविमागो टदयते 

तदा चादुर्वण्यैमिति खार्थं स्यू । चत्वारो व्णौः गुणकर्मविभागदो मया सृष्टा इत्यर्थः । अन्यदेवतामक्ता अपि 
मदुक्तकर्मका रित्वान्मद्धक्ता एवेति भावः । ननु ययेवं स्व खसन्ततितर्पणेन खाज्ञाकरणेन प्रीयसे तदथं च त्वया 
चातुर्वण्यं सृष्टे तर्हिं महान्संसारी त्वमसीत्याशङ्कयाह-- तस्येति । कतीरं मायायोगात् बस्तुतोऽकतीरम् । अत- 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

खार्थं॒ष्यञ् । मयेश्वरेण खष्टमुत्पादितम् । गुणकर्मेविभागस्षः गुणविभागः कर्मविभागद्चश्च । तथाहि सलप्रधानं 
बराह्मणास्तेषा च साविक्रानि शमदमादीनि कमणि । सलोपस्जनरजः्रधानाः क्षत्रियास्तेषां च तादृशानि रौर्यतेजः-~ 
अश्तीनि कमणि । तमउपसजेनरजःप्रधाना वैदयास्तेषां च छष्यादीनि ताददानि कमणि । तम.्रधानाः दद्रास्वेषां च 
तामसानि ब्रैवभिकदयश्रूषादीनि कमःणीति मानुषे लेके व्यवरिथितानि । एवं ॒तर्हिं विषमखभावचातुरवण्यसष्टवेन तव वैषम्यं 
दुवरिया नेदाह--तसख विषमखभावसख चातुर्वैण्यैसखय व्यवहारदध्या कतीरमपि मां परमार्थदघ्या विग्- 

५ माभ्योत्कर्षद्यीपिका । 

एव लोके वणोभ्रमकमाधिकारो नान्येष्विति नियमः किनिमित्त इति तत्राद--चातुर्वैण्यैसिति । यन्तु नलु च केचित्सका- 
मतया वतैन्ते केचिजिष्कामतयेति कमेवेचित्रयं तत्कतणां बाह्मणादीनां उत्तममभ्यमादिवैचिश्यं च कुतस्तव कथं वैषम्यं 
नास्ीद्याराङ्खयादेति तदुपेक्ष्यम् । भाष्योक्तरील्याऽव्यवहितेन संबन्धे संभवति व्यवदहितसंबन्धेनोत्थानानौचिलयात् ¦ रारीरारम्भक- 
राणवेषम्यादपि न सव समानसखभावा इलयाहेति वा । अस्मिन्पक्षे गुणकमेविभागराश्वातुवैण्यमुत्पन्नमिदेतावतैव निर्वाहे मया 
खष्टमिखयस्य अयोजनं चिन्यम् । चखार एव बणोौशवातुर्वण्यम् । युणविभागशः कर्मविभागा च सलम्रधानसख ब्राह्मणख हमदमा- 
दीनि कमणि, सलोपसजेनरजःप्रधानसख राजन्यस्य शौ्यादीनि, तमडउपसञनस् रजःप्रधानसख वैद्य ङष्यादीनि, रजउप- 
सजेनस्य तमःपरधानख श्रय त्रैवणिकडभूषैवेयेवं गुणकमेविभागदः चाुवण्यं मयेश्वरेण खषटम् । चछणी वर्णानां दितं चतु- 
व्यम् । गुणाश्च कमणि चेति गुणकम । दन्द्ैकवद्धावः । कमौण्यभिदोतरादीनि गुणाश्च दन्यदेवतारूपाः वरिभागद्चः साधारणा- 

२ ओनरीव्याख्या ! 

तथेति कर्मवैचिन्यम् › तत्कणां च नाहमणादीनासुत्तममध्यमादिवैचिन्यं डुवतस्तव करं बेषम्यं नासीत्यादङ्ाद--चातु्ण्येमिति । 
चत्वारो वणो एव चातुवैण्यम् । खां ष्यन्परलमयः । अयमथः सत्वप्रथानाः जाह्मणास्तिषां शमदमादीनि कमणि, सत्वरजः. 

9 नीलहण्ठ-, भे मधुसूदनः, 
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न मां कमांणि लिम्पन्तिन मे कर्मफले स्षृदा । 
इति मां योऽभिजानाति कभभिनं स बध्यते ॥ १४॥ 

२ भीमनच्छांकरभाष्यम् । 

नित्यसुक्तो नित्येऽ्वर इति । उच्यते । यद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्य कर्मणः कतौरमपि सन्तं 
मां परमार्थतो विद्धयकर्तारम् अतदवाव्ययमसंसारिणं च भां विद्धि ॥ १६॥ येषां तु कर्मणा 
कतीरं मां मन्यसे परमार्थतस्तेषामकर्तेवाहं यतः नेति । न भां तानि कर्माणि लिम्पन्ति 
` ` रजानन्दमिरिव्यखा ॥ 
स्तर्हि तद्धिषयरष्यादेसतन्निष्ठव्यापारस्य च ध्मौदेरनिंवतेकत्वात्तत्फरुख कवैगामित्वात् कतत्व भोकतुत्वयोस्स्वयि प्रसङ्गात् 
निलयसुक्तत्वादि ते न स्यादिव्यर्थः | मायया कर्वृसवं परमाथेतश्चाकवृस्वमित्यभ्युपगमाश्निययुक्तत्वादि सिध्य तीव्युत्तर- 
माह--उच्यत इति । मायाच्रृलयादिसंव्यवहारेण चातुर्वण्यादेस्तत्कमेणश्च यद्यपि क्वाहं तथापि तथाविधं मां पर- 
मार्थतोऽकतधरं विद्धीति योजना । अकरृस्वादेवाभोक्त्वसिद्धिरिवयाह-- अतएवेति ॥ १३ ॥ ईश्वरस्य कतूर्वभोक्तु- 
स्वयोर्वस्तुतोऽभावे कर्म॑तत्फरूसंबन्धवेधुर्य करुतीयाह- येषां त्विति । क्मतत्फरसंस्परशदयुन्यमीश्वरं परयतो 
द्शनाञुरूपं फरं दरौयति- न मासिति । तानि कर्माणीति येषां कर्मणामहं कता तवाभिमतस्तानीति यावत् । 

३ नीरकण्ठव्यार्या ( चतुर्धरी ) । 

एवाव्ययमविकारिणम् ॥ १२ ॥ नयु कठुरपि कथमकर्वृत्वमत आह--न मामिति । करमलेपोऽपि कुतो नास्ती- 
त्यत आह--न मे इति । यः करत्वामिमानी स ॒किप्यते यस्तु फेच्छुः स एवात्मनः करैत मनुत इति फले. 

४ मधुसुदनीष्याखया । 

कतारमन्ययं निरहंकारलेनाक्षीणमहिमानम् ॥ १३ ॥ कमौणि विश्वसगौवीनि मां निरहंकारत्वेन कर्वलाभिमानहीनं भगवन्तं 
न लिम्पन्ति देहारम्भकत्वेन न बध्नन्ति । एवं कलृखं निराकृ भोक्तृलं निराकरोति न मे ममाप्तकामसख क्- 
फले स्धृहा तृष्णा । (आप्तकामस्य का स्परहा' इति श्रुते । कर्तूलाभिमानफस्पदाभ्यां हि कमीणि लिम्पन्ति तदभावान्न 
मां कमणि दिम्पन्ति इति एवं योऽन्योऽपि मामक्रतौरमभोक्तारं चात्मलेनामिजानाति कमेमि स बध्यते । अक््रातमज्ञानेन 

४५ भष्योक्कषंदीपिक्रा ) 

साधारणविभागेन । तथाहि दानजपादिकं सर्वसाधारणम्, अभिदो्ादिकं त्रवर्णिकस्यैव न शद्रसख, राजसूयादिकं राज्ञ एवे नेतरे. 
प्ामिति विभागो द्यते । यतश्वातुर्वण्यं गुणकर्म च मया सृष्ट ततोऽन्यदेवतानामपि मदुत्थलात् । पुत्र्रीयया पितुरिव तल्मरीया 
ममेव तृपषिरस्तीयर्थस्तु बि भागपदेन साकाष्विण गुणक्र्मणो" समासस्यौचिलयमभिप्र्याचार्थनं ग्रदरीत इति बोध्यम् । एवं तर्हिं चातु- 
वैण्येसय विषमसखभावस्य ख्यदेस्तननिषएव्यापारस्य च निर्वर्तकलात् , वैषम्यस्य कर्मफलटसख कतेगामिलात् , करूलभोक्लयोश्व 
खयि भरसङ्गात्, संसारिलादि़ ते स्थादित्याशङ्कय मायया कवलं न वस्ुत इत्यतो निदयमुक्तसखय मम खसारिलस्याभाव इत्याश- 
येनाह । तस्य चातुवैण्यस्य मायिकेन व्यवहारेण कतीरमपि मां परमार्थतोऽकतीरं विद्धि । अतएव कर्वूलाभावादभोक्रलादिषि- 
घ्याऽव्ययमविक्रारिणमस्षीणमहिमानम् । असंसारिभसमितियावत् । आपक्तिराहिलेन श्रमरदितमिलर्थस्लयुक्त फलसक्तिरहिनानां 
जीवाना श्रमस्योपठ्न्ये. ॥ १३ ॥ अतएवाहंकाराभावात्तानि कमणि मां न छिम्पन्ति देहायारम्भकलेन न निवध्रम्ति । 
आसक्तं न ऊवेन्तीय्थस्तु न मे कमेफटे स्हेखनेन पौनरु््यमभिप्रदाचार्थैनं दितः । मे मम कर्मफरे स्परहा तृष्णा आस- 
क्तिनोसि । अतोऽपि मा कमणि न किम्पन्तीयेतत् । यत्तु ननु कठरपि कथमकवलमत आह-न माय ति । कर्मङेगोऽपि 
कुतो नास्तीलयत आह-न मे इति । यः कवलाभिमानी स द्िप्यते । यस्तु फञच्छुः स एवात्मनः कतर चं मन्यत इति । 
फठेच्छाभावादकतोऽकवृलाच न रिप्यत इति तचिन्त्यम् । करैलामिनिवेशस्य फलासक्तेश्च वन्धकतयोक्तत्वेना्ान्यथावभेनखा- 
नोचिदयात् । फडेच्छारदितस्य सुस॒भोस्तावतैवाकवैलापत्या निर्लेपेन जन्मामावप्रसङ्गाच । मा कर्माणि न लिम्पन्तीति कि 
वत्तव्यम्। इति मां य आत्मत्वेनाभिजानाति परात्माभिन्ख मे कवलं कर्मफले स्या च नास्तीति स कर्मभिर्न निबध्यते । देहादि- 

& भरीधरीव्याख्या । 

अधानाः क्षत्नियान्िषां च दोययुद्धादीनि कमणि, रजस्तम, प्रधाना वैश्यास्तेपा कृपिवाणिज्यादीनि कमौगि, तम.रधानाः दयुद्रास्तेषां 
न्वे तैवणिकञ्ुश्रषादिकमौणीत्येवं गुणाना कमैणां च विमगेश्वातुवैरण्यं मयैव सष्टमिति । सत्यम् । तथाप्येव तख कतौरमपि फठतोऽक- 
तौरमेव मां विद्धि । ततर हेतुः । अन्ययमासक्तिरादिलेन धमरदितं नाद्चादिरदितम् ॥ १३ ॥ तदेव वदीयन्नाह--न सामित्ति। 
कमोणि विश्वसष्टवादीन्यपि मां न छिम्पन्ति आसक्त न कुर्वन्ति । मिरदंकारत्वात् । आप्तकामतेन मम कुप सृहाभावच् मा न 

७ अभिनवगुपाचार्यव्यास्या । 
मानुषे एव रोके भोगापवर्गरक्षणा सिद्धिनौन्यत्रेति ॥ १२॥ चालुबैण्य॑मितति । न मां कर्माणीति 1 एवं श्ात्या कृतं कर्मेति ! भम किल कथ- 

1 

१ भीरः २ नीमृण्डः, 



१९८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-शीमच््छांकरमाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्धीता । [ अध्यायः 9 

एवं ज्ञात्वा कतं कमे पूर्वैरपि सुखश्चभिः। 
कुर कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पवेतरं कृतम् ॥ १५॥ 

१ भीमन्छांकरभान्यम् । = संसारिणाम 

देदादारम्भकःत्वेनाहंकाराभावात् । नच तेषां कर्मणां फेषु मे स्पृहा ठष्णा । येषां ठ संसारिणामदं 
कतँत्यभिमानः कर्मसु स्पृद्ा तत्फलेषु च तान्कमौणि किम्पन्तीति युक्तं तदभावान्न मां कमोणि 

छिम्पन्तीति, एवं योऽन्योऽपि भामात्मत्वेनाभिजानाति नाहं कतौ न मे कर्मफले स्पृहेति स कर्मभिन 
बध्यते । तस्यापि न देदाच्यारम्भकाणि कमौणि भवन्तीव्यर्थः ॥ १४ ॥ नाहं कतौ न मे कर्मफले 
स्पे ति--्वसिति । पवं ज्ञात्वा कृतं करै पूर्वैरष्यतिक्रान्तेसेसुश्चुभिः, रं तेन कमव त्व न तूष्णी. 
मासनं नापि संन्यासः कर्ैव्यस्तस्मास्वं पूर्वरप्यनुष्ठितत्वाद्यदयनातमन्ञस्त्वं तदात्मश्युद्यथ तत्वविच्ये- 
ह्ोकसंअहाश पृवैसजनकादिभिः पूर्यततरं कृतं नाधुनातनं कृतं नि्ैर्तिंतम् ॥ १५॥ त्र कर्म चेत्कनेव्यं 
` र आनन्दगिरिव्याख्या 1 ` ` 

देदेन्द्ियाद्यारम्भकत्वेन तेषां क्मणामीश्वरे संस्यशा भावे तस्य तत्कारणावस्थायामहंकाराभावं हेठं॑करोति-अहका- 
राभावादिति । कर्मफलदृष्णाभावाचेश्वरं कर्माणि न छिम्पन्तीद्ाह--नचेति । उक्तमेव भपञ्चयति--येषां 
त्विति । तदभावात्कर्सखहं कर्वैल्यभिमानस्य तस्फटेषु स्णहायाश्चामावादिल्य्थैः । इश्वरस्य क्मनिरेपेऽपि शक्षेतर्तख 

किमायातमिलयाशङ्घो त्तरा व्याचष्ट--इस्येवमिति । अभिक्तानप्रकारमभिनयति-नाहसिति । ज्ानषरं कथ- 

यति-स कर्मभिरिति । कमासंबन्धं विदुषि निश्दयति-- तस्यापीति ॥ १४॥ तव क्मेतत्फरूसंबन्धाभावे 
तथा ज्ञानवतश्च तदसंबन्धे ममापि छि कर्मणेयाश्खय कर्मणि कवरत्वाभिमानं तत्फरे स्णृहां चाङ्स्वा सुसुश्चुव- 
त्वया कम करैव्यमेचेल्याह-नाहमित्यादिना । नाहं कर्तेलेवमाद्वि एवमा पराष्श्यते, तेन पू्वैुखुष्चुभि- 
रनुष्ितस्वेन हेतुनेलथैः । कमेवेत्येवकारा्थमाह- नेत्यादिना । स्व॑शञ्दख क्रियापदेन संबन्धः । तस्मादित्युक्तमेव 
स्फुटयति-पूर्वेरिति । यदुक्तं फं मम क्मैणेति तत्र स्वमनो वा तत्वविद्धा । यत्तदा चित्तद्द्यथ कर कर्म- 
्ाइ-यदीति । द्वितीयं भरयाद-तस्वघिदिति । ऊर कर्मेति संबन्धः । पूैमडेराचरितमित्येतावता किमिति 
विवेकवता मया तत्कतैव्यमिल्याशङ्कयाह-जनकादिभिरिति । ते तावदेवं संपाद्य कर्मं करतवन्तो न तदिदानी- 
मभरामाणिकल्वाद्नुषेमिल्याशङ्खयाह--पूधैतरसिति ॥ $५ ॥ कर्मविरोषणमाक्षिपति-तेति । मचुष्यकोकः 

३ नीटकण्डव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

च्छाभावाद्कती अक्त्वा न ठिप्यतेऽयं इति मां योऽमिजानाति स कर्मफरस्पृहात्यागात्कर्मसिन बध्यते ॥ १४ ॥ 
एतदेव रिशचारप्रदंनपूर्वकं भ्राहयति--एवं ज्ञात्वेति । पूर्वतरं बेदोक्तत्वाज्नत्वधुना केनचित्कस्ितमिव्यर्थः । 

४ मक्ुसूदनीव्याख्या । 

मुच्यत इत्यर्थः ॥ १४! यतो नाहं कर्ता न मे कर्मफठे स्पृहेति ज्ञानात्वर्मभि्नं बध्यते, अत. एवं आत्मनोऽकतैः कमाल 
जञाला छतं कं पू्ैरतिकान्तैरपि अस्मिन् युगे ययातियदुभश्रतिमिभुयुष्भि- । तस्मात्वमपि कमव कुर न तृष्णीमासनं 
नापि संन्यासम् । ययतत्तवविनत्तदात्मद्ुच्यथं तत्त्वविचेषठोकसंग्रहाथं पूवैः जनकादिभि. पूर्वतरं अतिपूर्वै युगान्तरेऽपि 

५ भष्योत्कर्पदीपिका । 

संबन्धं प्राप्य न संसरतीलयर्थः । यत्तु मम निैपत्वे कारणं निरहंकारलनिरपहल्ादिकं जानतस्तसयाप्य्ंकाररथि्यादिति तचि- 
न्यम् । ईश्वरामेदसाक्षात्कारं बिना कतृबदेभूलेोच्छेदाभवेनोक्तन्ञानवतो मोक्षासंभवात्.। अन्यथा मूरखाणामप्येतावज्ज्ञानवतां क्मप्र- 
युक्तबन्धनाभावप्रसङ्वात् ॥ १४॥ नाहं कतो न मे कर्मफले स्रहेयेवव्ञाला पूतैरपि सस॒श्चमिश्ित्तशदधिद्वारा ज्ञानार्थं क्म कृतं तस्मा- 
त्वमपि कमैव कुर । नापि तृष्णीमासनं नापि संन्यासम् । यस्मात्त्वत्तोऽपि पूवैर्जनकादिमिः ज्ञानिमिर्जकसंग्रहार्थं अनादिसिद्धला- 

& श्रीघरीष्याख्या । 

टिम्पन्तीति कि वक्तव्यम् । यतः कर्सफके स्प्हारादियेन मां योऽभिजानाति सोऽपि कमभि बध्यते । मम नि्छेपत्वे कारणं निर्दंका- 
रत्वनिःस््दत्वादिक जानतस्तस्याप्यदंकारादिदैथिस्यात् ॥ १४ ॥ भ्ये यथा मा प्रपयन्तेः इत्यादिचतुभिः शोकैः प्रासक्गिकमीश्वरस्य 

वैषम्यं परिहृत्य पूर्वोक्तमेव कमयोग प्रपञ्चयितुमनुसारयति--एवभमिति 1 अदकारादिराहित्येन छत कमै बन्धकं न भवतीत्येवं शात्वा 
ूरवेजेनकादिभिरपि सुसुष्ठभिः सत््दयु्यर्थ पूवेतर युगान्तरेष्वपि कृतम् । तस्मा्वमपि मरथमं कमैव कुर ॥ १५ ॥ तच तच्वबिद्धिः 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 

माकाङकर्पस्य कमंभिरेपः 1 आकादाभरतिमत्वं कामना भावादिलनेन ज्ञानभकारेण यो भगयन्तमेवाश्रयते । सर्वत्र सर्वदानन्द्धनं परमेश्वरमेच 

१ आीधरः, 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुसव्याख्यायुतां । १९९ 

किं कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यच् मोहिताः । 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे भात् ॥ १६ ॥ 
कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेणः । 
अकमेणश्च बोद्धव्यं गहना कमेणो गतिः; ॥ १७ ॥ 

म्यह ८१ आमच्छांकर भाष्यम् । 

त्वद्वचनादेव करोम्यह किं बिशेषितेन पूवः पृचैतरं ऊतयिस्युच्यते यस्ान्महदेषस्यं क्थणि, कथ-- 
किं कर्मति । करं क्म कं चाकम्मंति कवयो मेधाविनो.ऽप्य्ास्िन्कमौदिविषये मोहिता मों गताः 
अतस्ते तुभ्यमहं कभौकमे च प्रवक्ष्यामि । यज्ञात्वा विदित्वा कमौदि मोक्ष्यसेऽद्युभात्सं सारात् ॥१६॥ 
न चेतत्वया मन्तव्यं, कर्म नाम देहादिचेष्ठा टोकथरसिद्धम्, अकर तदक्रिया तृष्णीमासन, पिं तजर 
बोद्धव्यमिति । कसादुच्यते--कर्मण इति । कर्मणः द्ास्रविहितस्य हि यस्मादप्यस्ति बोद्धव्यं, बोद्धव्यं 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

सप्तम्यर्थः । कर्मणि महतो वैषम्यस्य धिदयमानत्वात्तस पूतैरनुषटितत्वेन पूर्वतरत्वेन च विरोषितत्वे तस्मिन्धवृत्तिस्तव 
सुकरेति युक्तं विरोषणमिति परिहरति--उच्यत इति । कर्मणि देहादिचेष्टारूपे रोकथरसिदधे नासि वैषम्यमिति 
शङ्गते--कथसिति । विज्षानवतामपि कर्मादिनिषये व्यामोहोपपत्तेः सुतरामेव तव तद्विषये व्यामोहसंभवात्तदपो- 
हाथमाप्तवाक्यपेक्षणादसि कर्मणि वेषम्यमिद्युत्तरमाह--किं कर्मति । तत्ते कर्मेलन्नाकारायुबन्धेनापि पदं छेत्तव्यम् । 
कमोदिप्रवचनख प्रयोजनमाद---यज्ज्ञात्वेति । तत्कमौकर्म चेति संबन्धः । अतो सेधाविनामपि यथोक्ते विषये व्यामो- 
हस्य सत्वादित्यथैः । कमेणोऽकर्मेणश्च परसिद्धत्वात्तद्विपये न किंचिदढोदधव्यमिति चोद्यमनूद्य निरस्ति- न्वेति ॥ १६ ॥ 
तत्र हेत्वाकाड्ुपपूेकमनन्तरं खोकमवतारयति--कस्मादिते । चिष्बपि कमौोकमैविकमेसु बोद्धव्यमस्तीति यस्ा- 

द नीरुकण्टन्याख्या ( चतुर्धरी )। 

पूर्वतरं प्रथमतरं त॒ अलत्यावर्यकत्वादिति वार्थः ॥ १५ ॥ आवश्यकत्वेऽपि न कर्मणो गतागुगतिकतयाचु्ठायं 
कर्तव्यं कितु श्लात्वा कर्माणि कुर्थीतः इतिवचनात्कमाधितं फिचिष्टिरोषं ज्ापयितुसुपोद्धातयति--1क कति । यतः 
कमोकर्मणी कवी नामपि दुर्निरूपे तत्तसात्त तुभ्य कर्म अकर्म चाकासपरश्छेण आराह्यम् । ते उभे प्रवक्ष्यामि यत् द्यं 

« मधुखदनीव्याख्या । 

कृतम् । एतेनासिन्युगेऽन्ययुगे च पू्पूर्व तरे. कतलादवदयं लया करव्यं कर्मेति दृदयति ॥ १५ ॥ ननु कर्मबिपयें 
करि कशित्संशयोऽप्यस्ि येन पूर्वैः पूर्वतरं कृतमिति निनेध्ासि, अस्यवेदयाह- नौस्थस्य निष्कियेष्वपि तरस्थ- 
रक्षे गमनश्रमद्नात् तथाऽदूराबश्चुःखनिङ्कःए गच्छत्खपि पुरषेष्वगमनधमददनात् परमार्थतः कि कमे किंवा 
परमा्थतोऽकर्मेति कवयो मेधाविनाऽप्यत्रासमन्विपये मोहिता. मोह निर्णयासामर््य प्रप्ता. । अदलयन्तदुर्निरूपलादिदर्थः । 
तत्तस्मात्ते ठुभ्यमहं कर्म अकारग्रश्टेषेण छदाद्कर्म च प्रवक्ष्यामि प्रकर्षण संदेदच्छेदेन वक्ष्यामि । यत्क्माकर्मखलूपं ज्ञाला 
मोक्ष्यसे मुक्तो भविष्यसखञ्चभात्खसारात्. ॥ १६ ॥ नलु सर्वैलेकम्रसिद्धलादहमेवैतजानामि देहेन्द्ियादिव्यापारः कर्म॑तूप्णी- 

५ आष्योक्कर्पदीपिका । 

तपूर्ैतरं कृतम् । यथज्ञो सुयुष्चस्लं तट सत्त्वञयु्यर्थ, ततत्वविनेत्तर्िं लोकसंग्रहं कम ऊुर्वियमिभ्रायः ॥ १५॥ नयु कर्म कर्तव्यं 
चेत्वदुक्थेवाहमिदं कर्मेति खदुज्या विचा करोमि कि पूरः पूर्ैतरं कृतमिति विशेपितेनेयाश्चङ्क कर्मणि महावेषम्यसय सत्वात् , 
तस्य पूररैरिखादिविश्ेषितत्वेन तव अवृत्तिस्तसिन्छुकरेदयाशयन कर्मणो दुर्विज्तेयलमाद--क्छि सिति । यन्तु तच तत्वविद्धिः 
सह विचायं कर्तव्यं न लोकपरम्परामात्रेणेदयाहेति तचिन्यम् ! कुर् कमेव तस्मात्त्वं पुरै. पूर्वतरे कृतमिति खयमतिनिबन्धेनोक्ला 
पुनसत्रैवानिभैन्धं वदतः परमेश्वरस्य पूर्वापरविसेधापत्तेः । अत्रासिन्कमादिविपये कवयो मेघानिनोऽपि मोहं कि कर्म किमकर्मैवि 
सञ्चयं गताः प्राप्ताः । अतस्ते वुभ्यमहं कर्मे, अकारभक्टेषेणाकर्म च श्रवक्ष्यामि । यत्कमौदि ज्ञालाऽद्चभात्संसारान्मोक्ष्यसे ॥ १६॥ 
नलु देहादिव्यापारः कमौकरण तृप्णीमासनमिति लोकथसिच्यैव ज्ञातुं रक्यमिति तत्राह---कर्मण इति । दहि यसत्कमेणः 

& श्रीधरीन्याख्या । 

सह विचाय॑कतेव्थं न रोकप्रम्परामतरेणेद्याद--करिं कर्मेति । कि करम कीटो कसकरणम् , किमकर्म कीद्श कमकरणमित्येत- 

सिक्थे विवेकिनोऽपि मोदिताः, अतत यन्शात्वायुष्टाय अश्युभात्संसासान्मोक्ष्यसे मुक्तो भवष्यति) तत्कमौकर्म च ठुभ्यमह भरवक्ष्यामि 

शरणु ॥ १६ ॥ ननु लोकभसिद्धमेव कस देदादिन्यापारातकम्, भकमै च तदन्याप्रारास्मकम्; भतः कथमुच्यते कवयोऽप्यत्र मोदं 
७ अभिनवगुस्ाचार्थन्याख्या । 

कुरु ॥ १३ ॥ १४८ ॥ १५ ॥ अथोच्यते करणादेव सिद्धिरिति सन्न । यतः फं कमं । कमणोद्यपि । कमांकमंणोर्विमागो दुष्परिक्षनः । तथा 
= ५५ 4 जज त ६ ~ ~ -- ~ ~ 

१ श्रीधरः", 



२५०७ आनन्दगिरिव्यांख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमह्वगवदरीता । [ अध्यायः; ४ 

कमेण्यकमे यः परयेदकमेणि च क्म यः ¦ 
बुद्धिमान्मुष्येषु 

स > स युक्तः करत्लकर्मक्रत् ॥ १८ ॥ 
१ श्रीमच्छांकरमाष्यम् 1 

चास्त्येव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य तथाऽकर्मणश्च तूष्णीभावस्य बोद्धव्यमस्तीति जिष्वप्यध्याहारः 
कतेव्यो यस्माद् गहना विषमा दुज्ञोना, कर्मण इत्युपक मणां, कमौदीनां कमौकर्मविकर्सणां गतिया- 
थात्म्य तच्छसिलयर्थः ॥ १७॥ किं पुनस्त्वं कमौदेयेद्वोद्धव्यं वश््यामीति मतिज्ञातमुच्यते--कर्म- 
णीति । कर्मणि कर्म क्रियत इति व्यापारमाच्नं तस्िन्कर्मण्यक्मं कर्माभावं यः पदयेदकर्मणि च क्मा- 
भावे कर्ठेनचत्वात्परचत्तिनिच्र्योर्वस्त्वपाप्यैव हि सवै एव क्रिथाकारकादिव्यवहारोऽविदयाभूमावेष 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या \ 
दध्याहारससान्मदीयं प्रवचनमर्थवदिति योजना । बोद्धव्यसद्धते हेतमाह--यस्मादिति । त्रितयं भरङृल्यान्यतमस्य 
गहनत्ववचनमयुक्तमिलयादाङ्यान्यवमभ्रहणस्योपलक्षणाथैस्वसुपेल विवक्षितम्थमाह--कमौदीनासिति ॥ ५७ ॥ 
उत्तरश्छोकमाकाष्कुपू्वकमुपादत्ते -किं पुनरिति  प्रथमपादस्याक्षरोस्थमर्थं कथयति --कर्मणीत्यादिना । हिती- 
यपादस्यापिशब्दप्रकारितमर्थ निर्दिशति -अकर्मणि चेति । कर्माभावे यः कर्म पश्यतीति संबन्धः । प्रघृत्तेरेव 
कमेतवाशिदृततस्तद् भावत्वाततत्र कथं क्मैदर नमिल्यार इ द्वयोरपि कारकाधी नत्वेना विदोषमभिभेलयाह--कवतनच््स्वा- 
दिति । भरवृत्ताबिव निद्त्तावपि क्मैदशनमविरुद्धमित्ि शेषः । ननु निदतेरवस्स्वधीनस्वात् कारकनिबन्धनाभावान्न 
तत्र क्मेदशेनं युज्यते तत्राह-वरित्व ति । कियाकारूफरब्यवहारस्य सर्वस्याविद्यावस्थायासेव प्र्त्तत्वाद्रस्तुसंस्पदौ- 
खन्यत्वात्भदृत्तिवन्जि ¶ृत्तावपि यः कमे पद्यति स मदुष्येषु उुदधिमानिति संबन्धः । कर्मण्यकर्माऽकर्मणि च क्स 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुधरी >) । 
जात्वाऽ्ुमात्संसारान्मोक्ष्यसे ॥ १६ ॥ एतञ्ज्ञानमावस्यकमित्याह--क्मेण इति । तत्वं बोद्धव्यमस्तीति खटन्न- 
येऽपि तत्त्वमसीति पदहयाध्याहारः । कर्मणः शाखविदहितख । विकर्णः प्रतिषिद्ध । अकर्मणस्तूष्णींमावख । 
गहना कर्मेण इत्यत्र कर्मण इति त्रितयोपछक्षणम् । कर्मविकमीकर्मणां गतिर्याथाल्म्य तत्स गहनम् ॥ १७ ॥ 
यत्कमादेतत्त्वै वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातं तदाह-कमणीति । कर्मणि कमीकर्विकमीत्मके देषेन्द्रियादिव्यापारे 
अविद्यया प्रत्यगात्मन्यारोपिते सति तथाकम कमभाव नखे तीरतरौ चरने आरोपिते सति तत््बुद्या तव 
चरुनाभावमिव यः पयेत् तथा “चरं गुणद्त्तम्, इति न्यायेन च्रिगुणात्मकेषु देहेन्धियादिषु नित्यकर्मसु 
यश्नद्रतारकादौ गत्यभावमिव तूष्णी मूतोऽहमसि न किचित्करोमीत्यध्यस्े अकर्मणि कभीभावे क्म तन्निग्रहास्य- 

४ मधुसूदनीन्याख्या 1 
मासनमकरमेति तत्र कि लया वक्तव्यमिति तत्राह-हि यस्मात् कर्मणः राखविहितस्यापि ततत्वं बोद्धव्यमस्ति । 
विकर्मणश्च प्रतिषिद्धख । अकर्मणश्च तृष्णीभावस्य । अच्र वाक्यत्रयेऽपि बोद्धव्यं तत्तवमस्तीदयभ्याहारः । यस्मात् गहना दु्ञोना । कर्मेण इत्युपलक्षणम् । कमीकर्मनिकर्मेणां गतिसलत्वमिखय्थः ॥ १७ ॥ कीटं तर्हिं कमोदीनां तत्त्वमिति तदाह-- कर्मणि देदेन्दियाद्व्यापारे विहिते प्रतिषिद्धे च अहं करोमीति धर्माव्यासेनात्मन्यारोपिते नोस्थनाचलत्ु तटस्थ. 

५ मान्योत्छषदीपिका । 
शा्रविदितस्यापि तत्त्वं बोद्धव्यं ज्ञातव्यमस्ि । विकर्मणश्च अतिषिद्धस्य तत्त्वं बोद्धव्यमस्ति । अकर्मणश्च तृष्णीभावस्य तत्वं 
बोद्धव्यमस्ति । सर्वत्र तत्त्वमश्तीति पदाध्याहारः । भाष्ये ल स्तीलखख्ाभ्याहारकथनसुपलक्षणमिलविरोधः । यस्माद्रहना कर्मण इत्यु- 
पलक्षणार्थम् । कमोकरमनिकर्मणां गतिसतत्तव याथात्म्यमिलर्थः॥ ५७॥ कि पुनः कमादस्तत्सं बोद्धव्यमसतीद्यपेक्षायामाद--क्भ- 
णीति । नरस्य तरस्थतरपर्वतादिषु समारोपितचाश्नल्यभरतीविरि लोक देहायाश्रयं कमौत्मन्यासेप्याहं कता ममेतत्कमीसख 

& भीधरीच्याख्या । 
भराप्ठा इति तत्राह--क्मेण इति । कसैणो विहितम्यापारस्यापि तख बोद्धम्यमस्ति, नतु लोकसिद्धमाचमेव अकसैणाऽबिहितन्यापार. 
स्थापि तत्वं बोदधन्यमस्ति, विकमैणोऽपि निषिद्धस्यापि तत्त बोद्धव्यमस्ति, यतः कर्मणो गतिगैहना । कमण श्त्युपरक्षणार्थम् । कमी- 
कमेविकर्मणां तत्त बोदधन्यमस्ति । यतो दुविद्ेयमिल्ेः ॥ १७ ॥ तदेवं कमीदीनां दुविक्ञेयत्वं दरायत्नाद--कर्मण्यक्र्मति । परमे. 

७ अभिनवगृप्तान्वार्थन्यार्या ॥ 
कमण्यपि मध्ये दु कमास्ति ज्भिष्टोमहव पड्छवधः। भिरुदधेपिव कर्मणि चछ ममस्ति छम यथा दिंखरभराणिवधे अजोपतापाभावः । अकरणेऽपिच छ माछ्छमं कमीस्ि वाङ्मनसञ्कताना कमणामवदयं भावात् तेषां ज्ञानमन्तरेण इष्परिहरत्वात् । अतः कुकाङेरपि गहनत्वास्कमं न ज्ञायते अः नेन छमकमेणा छममसाकं भविष्यति अभेन च कर्सणामनारम्मेण मोक्षो न मविष्यतीति । तस्मद्श्ष्यमाणो विश्ानवहिरेवाभदयं सकललुभा- -भकमेन्धनद्धोषसमथेः शरणत्येनान्वेष्य इति भगवतोऽभिप्रायः ॥९ ६॥१७॥ तमेबोद्धोधयितुमाह--कर्मणीति । कर्म॑णीलात्मी मड येषु कंद यः 



नीखकण्डी-मधुसूदनी-माष्योत्कर्षदीपिका-धीधरी-भमिनवगुप्तव्यास्यायुता ॥ २०१ 

१२ ओमच्छांकरभाष्यम् । 
कर्मं यः पदयेत्पदयति ख बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तो योगी कत्लकमैरृत्समस्तकर्मछ्् स इति 
स्तूयते कमाकर्मणोरि तरेतरदशीं । नु किमिदं चिरुडमुच्यते कर्मण्यकमै यः पदयेदित्यकर्मणि च 
केति । नहि कमोकर्म स्यादकर्म वा कर्म, तत्न विख्द्धं कर्थं पदयेद्रा । नन्वकरैव परमार्थतः 
सत्कभेवदवभासते मूढदषटेखोकस्य तथा कर्मवाकर्मवत् त्र यथाभूतदद्यौनार्थमाह भगवान्-कर्मण्य- 
कर्म यः पदयेदित्यादि । अतो न विरुद्धम् । बुद्धिमच्वाद्युपपन्तेश्च बोद्धव्यमिति च यथाभूतदसैनसु- 
च्यते । नच विपरीतज्ञानादश्युभान्मोक्षणं स्याद्यज्शञात्वा मोश्ष्यसेऽद्चभादिति चोक्तम्। तस्मात्क्माकर्सणी 

२ आनन्दगिास्व्थाख्या । 

पश्यतो डुद्धिमत्वं युक्तत्वं समस्तकमेक्ृस्वं च कथमितयाशङ्याह--इति स्तूयत इति । शोकस्य शब्दोप्येऽ दषते 
तात्पयौथौपरिक्ानान्मिथो विरोधं शङ्कते---नन्विति । कथमिदं बिरुढमित्याशङ्ख कर्मणीति विषयसकमी 
वा स्यादधिकरणसक्चमी वेति विकटप्यायेऽन्याकारं ्ञानमन्यावरुस्बनमिति स्पष्टो विरोधः स्ादिवयाह--नहीति । 
अन्यस्यान्याह्मतायोगा्कमोकमेणोरमेदासंभवादकमोकारं कमौीवलस्बनं क्तानमयुक्तमित्यथैः । द्वितीयं दूषयति-- 
तत्रेति । कर्मण्यधिकरणे ततो विरुदधमकर्म कथमाघेयं दष्टा दष्टुमीषटे । नहि कमाकर्मणोभिथोविरुढयोराधाराधे- 
यभावः संभवतील्थः । निषयसक्तमीमभ्युपेलय सिद्धान्ती परिहरति--नन्वकर्मेष्रेति । लोकस मूटदषटेरविवेकव- 
जितस्य परमार्थतो बह्माकमोक्रियमेव सद् आान्त्या कर्मैू्हितं क्रियावदिव प्रतिभातीलक्षराथः । परस्पराध्यासमभ्यु- 
पेलोक्त--तथेति । यथा खल्वकम बह्म कर्मवदुपरुम्यते तथा कर्म सक्रियमेव द्ववमच्य बह्यण्यधिष्ठाने संसृ 
तद्धद्धातीलश्चरयोजना । कमीकर्मणोरितरेतराभ्यासे सिद्धे सम्यग्दश्लनसिद्यर्थं भगवतो वचनसुचितमितयाह - तत्रेति । 
यथा यदिदं रजतमिति प्रतिपन्नं तदिदानीं छक्िशकरं पद्येति अ्रमसिद्धरजतरूपविषयालुवादेन तदधिष्ठानं श्यक्ति- 
मान्नसुपदिश्यते तथा भमसिद्धकमौद्यास्मकनिषयानुवादेन तदधिष्ठानं कमीदिरिहितं कूटस्थं ब्रह्म भगवता व्यपदिदयते, 
तथाच भगवद्वचनमविरुदधमिलयाह--अत इति । इवश्चाभ्यारोपितकमौयनुवादपूर्वं तदधिष्टानस्य कमौदिरहितस्य 
निर्विशेषस्य बरह्मणो भगवता बोध्यमान्वान्न तन्न विरोधाश्षङ्कावकाशो भवतील्याह--बुद्धिमस्वादीति । इटस्था- 
रह्मणोऽन्यस्य सर्वस भमायामाच्रत्वादन्यक्षानाहुद्धिमस्वयुक्तस्वसर्वकर्मङ्ृच्वानामनुपपत्तेरन्न च स बुद्धिमानिलयादिना 
इद्धिमस्वादिनिर्देशाब्र्मह्ानादेव तदुपपत्तेः सर्वचिक्रियारहितबद्यक्तानमेव विवक्चितमिदयर्धः । बोधश्चब्दसय 
पम्यग्ाने प्रसिद्धत्वास्कमक्मैविकमेणां स्वरूपं बोद्धव्यमस्तीति वदता सम्यग््ानोपदेश्यस विवक्षितत्वादपि 
हटस्थं बह्या्नाभिग्रेतमियाद-- योद्धव्यमिति चेति । फट्वचनपर्यारोचनायासपि कटस्थं बह्यात्राभिपरेतं प्रतिभाती- 
याह-- नचेति । सम्यग्कानाधीनफरूमन्न न श्ुनमियाशङ्याह--यरल्ञात्वेति । अध्यारोपापवादा्थं भगवद्वचन- 
बिरु्धमिव्युपपादितसुपसंहरति- त सादिति । तद्टिपययेदयत्र तच्छब्देन प्राणिनो गृह्यन्ते । विषयसप्तमीपरिभरहेण 

2 नीरकण्ठम्याख्या ( चतुरी >) । 

भयत्ररूपं यः परयति स मनुष्येषु बुद्धिमान् तत्वदर्दी । आत्मनि आन्तिजनितव्यापारख, अनात्ममि च तादश- 
निव्यापारत्वख बाधात् । सएव च युक्तो योगी कत्छकर्मक्च । कर्मेयोगफलसख तच््वजञानख प्रासत्वादिति स्तुतिमात्म् । 
आत्मनोऽक्त्वं संघातेन कर्ृत्वमिति भावयता कर्माणि कर्तन्यानीयर्थः । यदप्येतदवद्धा प्रपञ्चितं । अव्यक्तोऽयम्? 
इत्यादो तथापि तख दुरगैयत्वासुनःपुनरूच्यत इति प्राशः । यत्तु कर्मणि नित्ये प्रमेश्वरार्थऽनुष्टीयमने बन्धहेतु- 

% मधुसूदनीगव्याख्या । 
ृक्षादिषु समारोपिते चलनडइवाकत्रात्मखरूपात्मेचनेन वस्तुतः कर्माभावं तटस्थवृक्षादिष्िव य॒: पदयेत्पदयति । तथा देहेन्दि- 
यादिपु त्रिगुणमायापरिणामत्वेन सर्वदा सन्यापारेु निन्योपारस्तृष्णीं सुखमास इदयभिमनेन समारोपितेऽक्मणि व्यापारो- 

५ मप्योत्कपदीपिका । 
फलं मया भोक्तव्यमिति भान्त्या ्रतीतिस्तजिष्र्य्थ भगवानाह । कर्मणि क्रियत इति कमे व्यापारमात्रमात्मन्यारोपितं तस्ि- 
कमे पूवेजेनकादिमिशुक्तेयुय॒ष्ठभिश्च नाहं कतां न मभैतत्कमीस्य फलं मम नपिक्षितमिति कमीभावो यथा दष्टः तथाघ्ुनातनो- 

& शओरीधरीव्याख्या । 
श्वराराधनलक्षणे कमेणि विषये अकै क्रदं न भवतीति यः परदयेत्तस्य शानदैतुत्वेन बन्धकत्वाभावाव् । कमणि च विहिताकरणे' क्य 
भ्रः प्रद्येन्तस्य प्रल्वायोत्पादकत्वेन बन्धहेतुत्वात् मवुष्येपु कर्मकुवौणेपु स युद्धिमान्ग्यवसायात्मकबुद्धिमाच्छष्ठः संस्वोति, स युक्तः 

७ अभिनवरु्ताश्वायव्याख्या ! 
अकवैत्वादृकर्मत्वं पश्यति भशान्ततया, अकर्म व परछतेष्वारमद्तव्वं जानाति परिपूर्णो दितसूपस्वेन सएव सर्वस्य मध्ये जुदि मान्, कार्येन 
साकल्येनासौ कमं करोति । अतोऽस्य केन कर्मणा फं दीयलाभिव्युदितदकयां अन्तत तु इदन्नामि कर्माणि इन्वति छिनत्ति ! अतः सम. 

मम गी ६ 



२०२ आनन्दगिरिव्यास्यासंबटित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्याय 

१ श्रीमच्छांकर माष्यम् । 

विपयैयेण गृहीते पाणिभिस्तद्धिपर्यैयन्रहणनिन्स्य थै भगवतो चचनं (कर्मण्यकर्म यः” इत्यादि । न, 
कमधिकरणमकमोस्ति कुण्डे वदराणीव । नाप्यकमोधिकरणं कमास्ति कमोभावत्वाद्कर्मणः । ̀ 
विपरीतकर्मग्रहीते एव कमोकर्मणी लौकिकैर्यथा सगठष्णिकायासुदकं शुक्तिकायां वा रजतम् । 
क्व सर्वेषां न कचिच्यभिचरति । तन्न । नोस्थस्य नावि गच्छन्त्यां तरस्थेष्वगतिषु नगेषु भरति! 
गतिददौनात् दूरेषु चश्चुषोऽसंनिङेु गच्छत्सु गत्यभावद शनात् । पवमिदाप्यकरसेण्यहं करोम 
क्मददोनं कमणि चाकर्मदशेन विपरीतददीने येन तन्निराकरणार्थसुच्यते कर्मण्यकरमं यः पर 
त्यादि । तदेतदुक्तप्रतिवचनमप्यसकृदलत्यन्त विपरीतद रोनभाविवततया मोसुद्यमानो खोकः श्च॒तमप्यः 

` र् आनन्द्गिरिव्याख्या ॥ 

परिहारमभिधायाधिकरणसक्षमीपन्े दक्चितं दूषणमनङ्गीकारेण परिदरति- नचेति । व्यवहारभूमिरत्रव्यु 
योग्यत्वे सत्युपरुन्धेरित्यथः । जकर्माधिकरणं कर्म न संभवतीलयन्न हेस्वन्तरमाद--कमौभावत्वादिति । 
तुच्छस्याधिकरणं क्रचिद्रष्टुमिषटं चेल्य्थः । निरूप्यमाणे कर्माकर्मणोरधिकरणाधिकवैव्यभावारसंमवे फलितमाह -- 
इति । दाखरपरिचयविरहिणामध्यारोपसुदाहरति--यथेति । कमी कर्मणोरारोपितत्वसुक्तम खष्यमाणः सन्नाराङ्कः 
नन्विति । कर्म कमेवेयत्राकमे चाकरैवेति द्ष्व्यस् । विमतं सल्यमव्यभिचारित्वाद्रद्यवदिव्य्थः । तन्न क्स त 
नाव्यभिचारि कमस्वान्नोस्थस्य तटस्यद्क्षगमनवदित्यव्यभि चारित्वं कर्मण्यसिद्धमिति परिहरति- तन्नेति । 8 
च तस्वतो नाव्यभिचारि कमा भावत्वाद् दूरप्रदेशे चै्रमैन्नादिषु गच्छरस्रेव चश्चुषा संनिधानविधुरेषु श्ड्यमानः 
भाववदित्याह--दूरेष्वि ति । दुरत्वादेव विशेषतः संनिकषविरदितेषु तेषु खरूपेण चश्चुःसंमिङृेषु चश्चुषा गल्यभाव 
नादिति योजना । गतिरहितेषु तरुषु गतिदशनवस््ङते बह्मण्यविक्ियि कर्मदक्षेनं सक्रिये च हैतप्रपञ्चे विति 
चैत्रादिषु गत्य भावद््चौनवत्कमौ भावस्य विपरीतख वनं येन हेतुना संभवति तेन तस्य विपरीतदश्चंनस्य निरस 
भगवद्वचनमिति दाटीन्तिकं निगमयति--पवसित्यादिना । नञु कर्मवद् भावयोरारोपितत्वादविक्रियस्य जः 
ज्ञानमान्नाभिप्रेतं चेदव्यक्तोऽयमविन्त्योऽयं न जायते भ्रियते वेल्यादिना पौनर्क्तयं्॒ाप्तं तन्नैव ब्रह्मादमनो निचि 
स्वस्योक्तस्वादिति तत्राह--तदेतदिति । तदेतदास्मनि शङ्कितं सक्रियस्वमसकृदुक्तप्रतिवचनमपि निर्विकारा 
सत्वपेक्षयालयन्तविपरीतदश्नं मिभ्या्तानं तेन भावित्वं त्संस्कारभचयवस्वं ततोऽतिश्येन मोहमापर्मानो ह 

३ नीलकण्ठव्याख्या € चतुर्धरी >) । 

त्वाभावाद्कमेदमिति यः पद्येत्तथाऽकर्मणि नित्यक्मीकरणे प्रत्यवायहेतुत्वेन कर्मेदमिति च यः पद्यत्स बुद्धिमा! 
तदसंगतमेव । नित्यकर्मण्यकर्मेदमिति ज्ञानयाश्चभगोक्षदहेव॒त्वाभावान्मिथ्या्ञानत्वेन तसेवाञ्यभत्वा्न । नैत 
मिध्याजानं बोद्धव्यं तत्वे, नाप्येतादशज्ञाने इद्धिमत्वादि.स्तुत्युपपत्तिरिति दिक् । येतु कर्मणि कानकर्मणि दद्य 
सब्रुपेण स्फुरणरूपेण वालुस्यूतं सर्वजरमाधिष्ठानं अकर्म अवे खभ्रकाशयैतन्यं परमार्थदध्या यः पयेत् , 
अकर्मणि खम्रकारो दग्वरतुनि कसित कमे दर्यं मायामथं न प्रमाथं सदिति यः प्रयति स बुद्धिमानिति परः 
दर्धितवाद्वालवेरेन गुणैः स्तूयत इत्यपि व्याचस्युदप्यसंगतमेव । कमः कुर क परवक्ष्यामीत्युष्टेयकर्ममर 
तत््वक्षानानवसरात् । नापि कठुरीप्सिततमं कर्मः इति पारिमाषिक्या कर्मसंश्या दश्यख कर्मराब्दा्थत्वे अ 
शक्यम् । तखा धुटिभादिसंलानामिवागमा्थनिर्णयानर्हत्वादिति संक्षेपः । वस्तुतस्तु कर्मणो हीति शोके कम॑ विवे 
कर्मणां गतिशब्दिते पथेवसानं गहनत्वाद्रोद्ध्यमित्युपषित, व्याख्यानं कर्मण्यक् यः पर्यत्स मवुष्येषु बुद्धिमानि 
तथाहि । कमणि कमोकर्मविकरमरूपे अकम तद्ेयरीत्यं शाखतो दस्यते । यथा कतुः कर्मणि शरद्धाहीनख कतोऽप्य 

< मधुस्दनीव्याख्या । 
परमे दूरस्थचश्चःसंनिङ्ृ्टुरुषेषु गच्छत्सप्यगमन इव सर्वदा सन्यापारदेहेन्दरियादिखरूपपर्यादोचनेन वस्तुगत्या क इत्त्याख्यप्रयल्रूपं व्यापारं यः पदयेदुदाहृतपुरुषेषु गमनमिव । ओदासीन्यावस्थायामप्युदासीनोऽदमास इत्यभिमान एव. एताः परमार्थदशीं स इुद्धिमानिखादिना उुद्धिमत्तवयोगयुक्तलसर्व घ्छृन्त्ैननिभि्नैः स्तूयते । अन्न प्रथमपादेन `. 

५ भाष्योक्कर्षदीपिक्ा । 
ऽपि यः क्षितर्ति सूयोदिषच गचछन्लम्यगमनमतीिरि देन््ियादिषठ माभिकेडु निं अदृत्िनिदत्तरपकरयादुष नवयो 

३ भ्रीघरीव्याख्या । 
योगी तेन कर्णा ्ञानयोगावाद्धः स एव ॒कत्लकर्कती च । स्वेतः संतोदकस्थानीये तसिन्कमैणि स्वकर्मैफलानामन्तरभूतत्व 

७ अभिनवगुक्ताचार्यव्याख्या । 
भेव कमं करोति न फंचिद्धा करोती्युपनिषदः \ यस्य सर्वे कमणि देहेन्द्रियक्रियायामकम॑स्वात्मनि निष्कियत्व भश्रादीनि शब्दादि चः 



नीलकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योतकरषदीपिका-श्रीधरी-जभिनवगुपव्याल्यायुता । २०३ 

१ भीभच्छांकरभाष्यम् । 

नी पीपी पी ति 9,०88.80 0 ए क छ कक कषक 

शतमपि तत्वं विस्द्रल पुन्यक्किचित्प्रसङ्गमापाद्य सक्रियत्वमेवास्मनश्चोदयतीति धघुनः पुनस्तत्नभूतसृन्तरं भगवान- 
भिधत्ते । वस्तुनश्च दुर्विज्ञेयत्वास्पुनः पुनः भतिपादनं तत्तद्धमनिराकरणाथसुपयुन्यते । वथाच नासि पुनसक्तिरिलय्थः । 
जसङृदुक्तप्रतिवचनमेवानुवदति--अव्यकतो ऽयमिति । कमांभाव उक्त दति संबन्धः । उक्तख “न जायते भ्रियते 
चा विपश्निदिःल्यादिशचुतो प्रकृतस्खतावसङ्गस्वादिन्यायेन च प्रसिद्धत्वमसीव्याह--श्चुतीति । न केवरमुक्तः कर्माभावः 
“कितु सर्वकमौणि मनसा संन्यस्येलयादौो वक्ष्यमाणश्ेलाह--वक्ष्यमाणश्चेति । ननु कर्मणो देहादिनिर्वलयत्वेन 
नैवि्यालछूटस्थस्वभावस्यात्मनोऽसङ्गस्वात्तब्यापाररूपस्य कर्मणोऽप्रसिद्धसवान्न तसिन्नक्मणि विपरीतस्य कर्मणो दु्रानं 
सिध्यतील्याशङ्खयाह--तस्मिक्निति । कमैव विपरीतं तख दु्चनमिति यावत । अहं कतेंत्यात्मल्मानाधिकरणसय 
व्यापारखयाजुभवत्करमश्रमस्तावदास्मन्यलन्तरूढोऽसीलयथैः । आस्मनि कर्म॑विश्रमोऽस्ीलत्र दहेतुमाद--यत इति । 
आत्मनो निष्क्रियत्वे कुतस्तस्िन्यथोक्तो विश्रमः संभवेदिलयागङ्याद--देहेति । इदानीम त्मन्यकर्मभ्रमसुदाहरति- 
तथेत्यादिना । यथा शुक्तौ खाभाविकमरूप्यत्वं रष्यत्वमासोपितं तदुभावोऽप्यारोप्याभावत्वादारोपपक्षपाती तथात्म- 
नोऽपि खाभानरिकमविक्रियत्वं सक्रियतवं युनरध्यस्तं तद् मावत्वास्कमौ भावोऽष्यध्यस्त एवेति मन्वानः सन्नपसंहरति-- 
त्रेदयिति । आस्मनि कमौदिविभ्नमे रोकरिके सिद्धे सतीदं कर्मणील्यादिवचनं तत्परिहारार्थं भगवानुक्तवानिदय्थः । 

ॐ नीरकण्डव्याख्या ( चतुरी > । 

एव भवतीत्यकरमेणि पर्यवखति । दाम्भिकख तु विकर्मणि पर्थबखति । यथोक्तं ४अश्रद्धया हतं दत्तं तपत कृतं 
च यत् । असदित्युच्यते पार्थं नच तघ्मेल् नो इह इति श्चत्वारि कमीण्यमयकराणि मय प्रयच्छन्त्ययथा कृतानि । 
मानाधिहोत्रसुत मानमौनं मानेनाघीतयुत मानयज्ञः ॥› इतिच । एवमोदासीन्यमकर्मापि शक्तखार्तपरित्राणाभावाद्धिक- 
भणि प्रथेवखति । दीक्चितख मगवद्धयानाधासक्तख वा खकाठे पश्चयज्ञाधकरणं दीक्षितो न ददाति" इत्यादिवचनात् 
“सर्वधमान्परित्यज्यः इत्यादिवचनाच्र कर्मण्येव पथैवखति । नित्यक्मकरे प्रयवायहेतोरन्यखाविहितखाकरणात् । 
वं विकमापि हिंसा अ्ीपोमीय पृञ्चमारुभेतः इति वचनायज्ञे कमव भवति रैव दथा नटे पौ न क्म । विष्यर्थ- 
निष्त्तेः । नापि विकर्म कामकरिणाकरतत्वात् । किंतु परिशेषातछृताम्यङघतैवेत्यकर्मणि पथवखति । एवं सनपरमोचनं 
तत्सयूथ्यानां कमपि राज्ञो विकर्म । सेनः प्रुक्तो राजनि पार्य सार्टिः इति वचनात् तदेव यतीनासुपेक्षणीयत्वा- 
दकम । एवं हिंसाफङ्के स्यादौ दानफल्केऽदरतादौ च विकर्मत्वकर्मतवे बोध्ये । तसात्कर्मकर्यविकर्मस्ये कमणि 

४ मथुसुदनीध्याख्या । 
विकर्मणोसतत्वं कर्मेखब्दख विहितप्रतिषिद्धपरलात, द्वितीयपदिन चाकमणस्तत्त्वं ददि तमिति द्रष्टव्यम् । तत्र यकं मन्यसे कर्मणो 
भन्धहेतुलाततष्णीमेव मया सुखेन स्थातव्यमिति तन्गरषा । असति कर्दूलाभिमने विहितस्य प्रविपिद्धस्य वा कर्मणो बन्ध- 
हेवठलाभावातर् । तथाच व्याख्यातं न मां कर्माणि दलिम्पन्तीदयादिना । सति च कवृेलाभिमने तृष्णीमहमास दखादासी. 
न्यामिमानात्मकं यत्कर्म तदपि बन्धहेतुरेव ॒वस्तुतत्त्वापरिज्ञानात् । तस्मात्करमविक्र्माकर्मणां तत्त्वमीदृशं ज्ञाला विकर्माकमेणी 
परिखज्य कतूलाभिमानफलमिसंधिहानेन विहितं कमैव कुर्विदखमिग्रायः । अपरा व्याख्या--कर्मणि ज्ञानकर्मणि टये जडे 

५ भाण्योत्कपद्ीपिका । 
स्तूष्णीं सुखमास इति भान्सया अतीतिस्रशिराकरणायाह--अकर्मणि कमे यः पृरयति । निवृत्तरपि श्षियालाद् । सं भदुष्येषु 

६ शीधरीन्याख्या । 
पदेवमाररक्षोः कर्मैयोगाधिकरारावश्यायां श्न कमैणामनारम्माद्' इलयादिनोक्त एव करसैयोयः स्फुटीक्कतः । तलमपद्चरूपस्नत्वास्य प्रकरणस्य 

७ अभिनवरुप्ताचार्यव्याख्या । 
वागादीनि वचनाद्ानादौ मम किभायातभिमेषरूकणं यः पश्येन् । अकर्मणि च परः भमादृभिः कते कर्मणि पजा करम क्रियां जनयति 1 एते 
कतार सर्वेऽहमेषेति दष्टा "पूजकेरविमेदेन सदा पूजेति पूजन हति सिद्धभापाश्रामाण्यात् । स एव मनुष्येषु सामान्यजनेदु मध्ये उद्धि- 
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१ श्रीमच्छांकरमाष्यम् । 

त्यादि । अत्रच कसं कमैव सत् कायकरणाश्रयं कर्मैरहितेऽविक्रिय आत्मनि सर्वेरभ्यस्तं यतः - 
पण्डितोऽप्यदं करोमीति मन्यते । अत आत्मसमवेततया सवैकछोकप्रसिद्धे कर्मणि नदीकरूरस्येष्विव 
वृक्षेषु गतिः प्रातिकोम्येनाकरसं क्मीमावं यथाभूतं गत्यभावमिव इक्षेषु यः पद्येदकर्मणि च काय- 
करणव्यापारोपस्मे कर्यवदास्मन्यध्यारोपिते तुष्णीमङुर्वैन्खुलमास इत्यहंकाराभिसं धिहेतुत्वात्तस्मि- 
न्नकर्सणि च कर्म॑ यः पयेत् । य पवं कमोकर्मविभागज्ञः स ॒बुद्धिमान्पण्डितो मवुष्येषु स युक्तो 
योगी ऊत्कर्मङुच सोऽद्युभान्मोक्चितः छतकृत्यो मवतीद्य्थः । अयं श्छोकोऽन्यथा व्याख्यातः 
कैध्ित्-कथं, नित्यानां किक कर्मणामीश्वराथंऽयुष्ठीयमानानां तत्फलाभावाद्कमाणि तान्युच्यन्ते 
गौण्या चृत्या । तेषां चाकरणमकर्म त्च प्र्यवायप्लत्वात्कमोचयते गौण्यैव चर्या । त्च निव्ये कर्म- 
ण्यकर्मं यः पदयेत् फलखाभावाद्यथा घेजुरपि गोरगोख्च्यते क्षीराख्यं फरं न प्रयच्छतीति तद्त् । 
तथा निद्याकरणे त्वकर्मणि कं यः पद्येन्नरकादिप्रलयवायफरं प्रयच्छतीति । नेतधुक्तं व्याख्यान- 
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२ आनन्दुगिरिन्याख्या । 

संप्रयुक्ते श्रोकाक्चरसमन्वयं दरीयितं कर्मैणील्यादि व्याचिख्यासु्भूमिकां करोति-अञर चेति । व्यवहारभूमौ 
कायैकरणाधिकरणं क्म खेनैव रूपेण व्यवस्थितं सदास्मन्य विक्रिये कार्यकरणारोपणद्वारेण सवैरारोपितमिदलयत्र 
हेत्माह-यत इति । अविवेकिनां तु करृव्वाभिमानः सुतरामिति वक्तुमपिश्चब्दः । एवमात्मनि कमारोपञुपपाद्य 
प्रथसपादं व्याचष्टे --अत इति । आत्मनि कर्मरहिते कमौरोपे दृष्टान्तमाह नदीति । आरोपवल्ञादावमनिषटत्वेन 
कर्मणि सर्वलोकम्रसिद्धे कर्माभावं यः पदयेत्स बुद्धिमानिति संबन्धः । अकर्मदशैनसख यथाभूतस्वं सखम्यक्त्वम् । 
तन्न शृष्टान्तमाह-गत्यभावमिवेति । द्वितीयपादं व्याकरोति--अकर्मणि चेति । अध्यारोपमभिनयति- 
तूष्णीसिति । अकमैणि कमेदक्ैने युक्तिमाह-- अहं कारेति । पूवार्धेनोक्तमनु्योत्तरारधं विभजते--य पवमिति । 
आत्मनि का्थंकरणसंघातससमारोपद्वारेण तथ्यापारमन्रे कर्मणि शक्तिकायापिव रजतमारोपितविषये तदुभावमकमं 

वस्तुतो यो रजताभाववदचुभवल्यकर्मणि च संघातव्यापारोपरमे तद्रारा खात्मन्यहं तूष्णीमासे सुखमिल्यारोपिते 
गोचरे कमीहंकारहैतुकं यस्तस्वतो मन्यते स रूप्यतदभावविमागदीनद्युक्तिमान्नवदास्ममात्रं कर्मतद्भावबिभागद्युल्यं 
कटस्य परमार्थैतोऽवगच्छन्डुद्धिमानिलयादिस्तुतियोग्यतां गच्छतीलेवं सराभिम्रायेण शोकं व्यास्यायात्र इत्तिकार- 
व्याख्यानसुल्थापयति--अयसिति । अन्यथाव्याश्यानमेव भश्नद्रारा प्रक्टयति--कथसिल्यादिना । हश्वरार्थना- 
नुष्टाने फराभाववचनं व्याहतमिति मत्वाह-~--किटेति । निल्यानामकर्मैत्वमप्रसिदधमिलाशङ्कख फठराहि्य गुणयो. 
गात्तेष्वकर्मत्वव्यवहारः सिध्यतीद्याह--गोण्येति । निलयानामकरणं मुख्यङ्स्येवाक्म बच्यमिलयाह- तेषां चेदि । 

तन्न कर्म॑शब्दख भ्रल्यवायाख्यफरुहेतुत्वगुणयो गाद् गोण्येव वृत्त्या प्रत्तिरिव्याह- तच्चेति । पातनिकामेवं इत्वा 

शछोकाश्चराणि व्याचे--तजेव्यादिना । अकर्मणि चेला व्याकरोति- तथेति । स उुदधिमानिलयादिं पूर्ववत् । 
परकीयं व्याख्यानं ब्युदस्यति-नैतदिति । निलयं कर्माकर्म निलयाकरणं कर्मेति ्ञानादुरितनिद्स्यनुपपत्ेभगवद्वचनं 

३ नीककण्ठव्याख्या ( चतुधयी ) । 

अकर्यं तद्ेपरीत्यं यः पयेत् स कायौकाथविभागक्ञो गेद्धव्यानामेषां प्रबोधात् उुद्धिमानित्युच्यते । तथा करं कर्मेति 
छोके यत्र कवीनामपि मोहोऽस्ि ययोश्च ज्ञानमञ्चुममोक्षहेव॒से कमौकर्मणी प्रबक्ष्यामील्युपक्षप्ं तब्याख्या न कर्मणि च॑ 
कर्म यः पद्येत्स युक्त इति । चकारो दशंनहयसञुच्यार्थः । तेन यो बुद्धिमान्युक्तश्च स एव कृत्लकर्मक्ुत् नतवेकैक 
इत्यपि जेयम् । तथाहि अकर्मणि स्पन्दद्यन्ये कूटस्थे वस्तुनि कर्म सस्पन्दं बाह्यं वियदादि आभ्यन्तरं भ्रमा्ा- 

४ सशुखदनीग्याख्या । 

सद्रूपेण स्फुरणरूपेण चानुस्यूतं सर्वैभ्रमाधिष्ठानमकमीवेयं॑सप्रकारवैतन्यं परमार्थद्या यः पद्येद् । तथा अकर्मणि 
च खपरकारो हगवस्ुनि कल्पितं कर्म दयं मायामयं न परमार्थसत्, इण्ट्ययोः संबन्धानुपपतेः यस्त॒ स्वणि भूतान्यात्म- 

ध अआष्योत्कषदयीपिका । 

बुद्धिमान् स युक्तः योगी त्लकर्मङ्ृत्. ससस्तकर्मकृच स इति कमोक्मेणोस्त्तदशौ स्तूयते । यत्तुं परमेश्वराराधनलक्षणे कर्मणि 
& श्रीधरीव्याख्या । 

न पोनरुक्लदोषः। अनेनैव योगारूढावस्थायां “यस्नात्मरतिरेव खात् इत्यादिना यः वमीजुपयोग उक्तसस्याप्यथीत्मपन्चः कृतो वेदि- 
७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । 

मान । देदेग्द्रियादिष्वपि कतैत्वद् शंनादात्मनि निषिक्रयत्दर्शनाच सएव छत्तरकरमङृत् । कर्वन्तरेषु स्वरूपद्टयध्यवसायाव् “पूजनान्चासित भे 
` रश्रीषररः 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदी पिका-्रीधरी-अमिनवगुपतव्यास्यायुता । २०५ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यस् । 

मेवंज्ञानादद्युभान्मोक्षाचपपत्तेयेजक्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्युभादिति भगवतोक्तं वचनं बाध्येत 1 कर्थं, 
नित्यानामयुष्ठानादश्चुभात्स्यान्नाम मोक्षणे नतु तेषां फराभावक्ञानात् । नहि नित्यानां करामा- 
वक्षानमश्युभसुक्तिफलत्वेन चोदितं नित्यकर्मज्ञानं वा । नच भगवतैवेदोक्तम् । पतेनाक्मणि क्द्चनं 
प्रत्युक्तम् । नद्यकर्मेणि कमति दशनं कतेव्यतयेह चोद्यते, नित्यस्य तु कतेव्यतामा्रम् । नचाक- 
रणान्निल्यस्य प्रत्यवायो भवतीति विज्ञानािकचित्फकं स्यात् । नापि नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम् । 
नापि कमौकर्मति मिथ्यादशेनादृद्युमान्मोश्चणं बुद्धिमच्ं युक्तता छत्खकर्मङृचवादि च फटसुपप- 
यते स्तुतिवां । मिथ्याज्ञानमेव हि साश्चादद्युभरूपं कतोऽन्यसादश्चुभान्मोक्षणम् । नहि तमस्तमसो 
४१988. क कककन्कककककककक 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

दृत्तिकारमते बाधितं स्यादिल्यथैः । “धर्मेण पापमपनुदतिः इति श्चतेर्नि्ानुष्ठानादू दुरितनिवर्हणप्रसिद्धेसदनु नसय 
फरान्तराभावात्तदकरमति ज्ञात्वानुष्ठाने क्रियमाणे कथमञ्युभश्षयो नेति शङ्कते--कथमिति । " ् े्र्सयेश्वरक्षानादि- 
छद्धिः परमा मताः इति सरणाक्कर्मणालन्तिकाञ्चमक्षयाभावेऽप्यङ्गीकृलय प्रिहरति--निव्यानासिति । निदलया- 
बुष्ठानादश्चभक्षयेऽपि नासिन्रकरणे तद्विवक्षितं यज्जञासवा मोक्षयसेऽद्छभादिति क्तानादज्यभक्षयसख प्रतिक्षावस्वात्, नच 
तज्ज्ानफङाभावविषयसेषितव्यमिलयाह- नत्विति । अछ्ुभस्य फला भावाक्तानक्ार्यत्वाभावान्न एला मावक्ताना- 
ष्षयः सिध्यतीय्थः । किंचातीन्द्रियोऽथैः श्ाख्राचिश्वीयते, नच निदयक्मणां फराभावनज्ञानाद्ञ्भनिनच्रततिरित्यत्र शाख- 
मस्तीव्याह-- नदीति । निल्याूरणं कर्मेति ज्ञानमपि नाञ्चभनिडत्तिफरत्वेन चोदितमसीयाह--नित्यकमति। 
भगवद्वचनमेवात्र भ्रमाणमिलयाचङ्खयाह-न चेति । साधारणमेव यजञ्ज्ञालवेदादि भगवतो वचनं नतु निलयानां 
फराभावं ज्ञात्वेति विशोषविपयमिलय्थः । अश्ुममोश्षणासंमवप्रदर्शनेन कर्मण्यकर्मददौननिराकरणन्यायेनाकर्मणि 
कमेददनं निराकरोति--पतेनेति । नामादिषु पराय बह्यद्टिवदकर्मण्यपि फरारथ कर्मदश्टिविधानान्रा्ममोक्ष- 
णाचुप्पत्तिरिदयाशङ्खयाह--नहीति । अत्र हि शोके निय कर्ैव्यतामात्नं परमते बिवक्षितमवश्चाक्मणि कर्मद्ैनं 
निधीयते तत्फरायेति कट्पना परस सिद्धान्ताविष्ूडेयाह-- नित्यस्य रिविति । परमतेऽपि निलसख कसव्यतामा- 
त्रमत्र शोके न विवक्षितं किंतु निलानुष्ठने अदरृतिसिच्यथं निदयाकरणास्रल्यवायो भवतीति ज्ञानमपि कवेव्यसखेनान्र 
विवक्षितमेवेल्याशङ्खाह- नचेति । न तावस्मृत्तिरसख विज्ञान एरु नियोगादेव तदुपपत्तेनापि फरान्तरम- 
नुपरूम्भादतोऽफरूत्वाद्करणास्मलयवायो भवतीति ज्ञानं नात्र कतेव्यत्वेन बिवक्ितमिल्य्थः । क्रिंचाकरणे कमै. 
इष्टिनिधावकरणस्यारुम्बनत्वेन प्रधानस्वाञ्जञेयत्वं वक्तव्यं तच्च तुच्छत्वादनुपपन्नमिल्याह- नापीति । अकरणययासतो 
नमादिवदाश्रयत्वेन दश्नासं भवेऽपि सामानाधिकरण्येनेद् रजतमितवदशनं भविष्यतीलयाशङ्खयह--नापि कम॑ति। 
आदिशब्देन सर्वोस्कषोदि गद्यते, फरुवस्वं स्तुतिवां सम्यग्क्ञानख युक्तं न मिध्याक्ञानखानुपपततेरिलयथः । खमे 
मिथ्याक्तानमपि फरुवहुपलन्धमिलयाद्राङ्य मिभ्या्ञानस्या य माविरेषित्वान्न तसात्तन्निदृत्तिरियाह--मेथ्याक्ञान- 
मेवेति । ञ्युभादेवाञ्चभानेदन्ती दटन्तमाह--नदी ति । अनिवेकपूर्वकमिदं रजतमिति सदसतोः सामानाविकरण्या- 

ड नीरकण्टव्याख्या ( चदुधरी ) । 

दिकं चाधाराघेयभावेन वा, उपादानोपादेयमावेन वा, अविष्ठानाध्यस्तमावेन वा पद्यन्तः शाखविद्; कर्माणि कुर्वन्त । 
तत्राचः सास्येऽसङ्गे मयि संघातकर्म एव सन्कर्वादिरविवेकातस्कटिके छौहित्यमिव मातीति मन्यते । द्वितीयस्तु 
कनकङुण्डलवद्ल्ोद्धवं सथै ब्रहेवेति कर्म तत्साधनादिकमहं च ब्रहयवेति मावयन्करोति । एतौ युक्तावप्यतिधुद्धि- 
मानप्ययुक्तः करोति तख सर्वमसदेव भवति नत्वञ्चममोक्षाय । यो वा एतदक्षरं गाग्धविदित्वासिंोके यजति 

 सशुसूदनीव्याख्या । 

न्येवानुपरयति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजणुप्सते" इति श्रुतेः ! एवं परस्पराभ्यासेऽपि शधं वस्तु यः प्यति मनुष्येषु 
मध्ये स एवे उुद्धिमान्नान्यः । असख परमार्थदरदिलादन्यसख चापरमा्थदरिलात् । सच युद्धिसाधनयोगयुक्तोऽन्तःकरणद्युग्या 

५ माप्योत्कर्पदीपिका । 

विषयेऽकर्मं कर्मद न भवति इति यः पद्येत्तख ज्ञानहेदुचेन बन्धकल्राभावात् । अकमणि च िहिताकरणे कम्रं यः पद्येत्मय- 
वायोत्पाद्कलेन बन्धदेतुलात् स बुद्धिमानिलयादि तदसंगतम् । एषं ज्ञावादछ्यभान्मोक्षखालुपपत्त्या यज्कालेलयादि भगवदुक्तिवाध- 

६ भरीधरीव्याख्या ! 
तन्वः । यदवा आरुरुक्लोरपि कम बन्धकं न भवति तदाऽऽरूढस्य कुतो बन्धकं स्यादित्यत्रापि शोको योञयते। यदा कर्मि देहेन्द्रिमादि" 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
ठटिनासि खेदो पूजनात् ! पूजकेरथि भेदेन सदा पूजति पूजनम् ॥' इति सोमानन्द्पाद्ाः । भयु परते कर्मणि कथं स्वकी्कर्म शानम् । 



२०६. आनन्दगिरिग्याख्यासंवलित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-थीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः 9 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

निवतं भवति। नज कर्मणि यदकर्मददौनमकर्सणि वा कर्मदशेनं न तन्मिथ्याज्ञानं किं तर्हिं गोणं 
फटभावाभावनिमित्तम् । न कमाोक्मविन्ञानादपि गोणात्फर्स्याश्चवणात् । नापि श्च तदान्यश्चुतपरिक- 
दपनया कशिद्धिश्चेषो भ्यते । स्वराब्देनापि रक्य वक्तु नित्यकर्मणां फर नास्त्यकरणाच्च तेषां नरक- 
पातः स्यादिति । तज व्याज्ञेन परव्यामोहरूपेण कर्मण्यकर्म यः पष्येदित्यादिना किं, तजेवव्याचक्षाणेन 
भगवतोक्तं वाक्यं लोकव्यामोहार्थसिति व्यक्तं कटिपतं स्यात् । नचेतच्छदयरूपेण वाक्येन रक्षणीयं 
वस्तुः नापि हाब्दान्तरेण पुनः पुनरुच्यमान सुबोघं स्यादिव्येवं वक्तं युक्तम् । कर्मण्येवाधिकारस्त 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

न्मिथ्याक्तानं युक्तं कर्माकर्मणोस्तु बनिवेकेन भासमानयोः सामानाधिकरण्याधीनं ज्ञानं सिंहदेवदत्तयोरिव गौणं 
न मिथ्याज्ञानमिति शङ्कते---नन्विति । कर्माकर्मेति दशने फराभावो गणोऽकर्म कर्मेति दीने तु फलाभावो गुण- 
स्तन्निमित्तमिदं कनं गोणमिल्याह--फलेति । यथोक्तल्लानस् गौणत्वेऽपि प्रामाणिकषराभावान्न तद्धौणतो चितेति 
वूषयति--नेत्यादिना । कमाकर्मेखादिगोणनिज्ञानोपन्यासन्याजेन नियकर्मणः करतव्यतया बिवक्षितत्वादवौणक्ञानस्या- 
फरुत्वमवृषणमित्याशङ्खयाह--ना पीति । ज्ञानादञ्भमोश्चणस श्रुत हानिरश्चुतस्य नेलयानुष्टानसख कल्पनेलयनेन 
व्यापारगौरवेण न कश्चिद्िरोषः सिध्यतीलय्थः । उक्तमेव प्रपञ्चयति --खशब्देनेति । नरकपातः स्यादतो निधेरेवा- 
लुष्टेयानि तानीति रोषः । यथोक्तवाचकरब्दप्रयोगादेवापेक्चितार्थसिद्धि संभवे भगवतो व्याजवचनकरपनमनुचित- 
मिल्याह- तन्न ति । भ्रङृते छोके छृत्तिकृतां व्याख्यानेन परमाव भगवतो विप्ररर्भकत्वमापादितमिति तदीयं 
व्याख्यानसुपेक्षितव्यमिति फङितमाद--तच्रैवसिति । नियकमानुष्ठानसिश्य्थ॑व्याजरूपमिति भगवद्रचनसुचित- 
मिया सखशब्देनापीलादिपरागुक्तपरिपाव्या तद्ुष्टानबोधनसं भवन्मेवमिल्याह- नैतदिति । वस्तुशब्देन 
निलयकमायुषानञुच्यते । यथास्मग्रतिपादनं खुबोधत्वसि्यर्थं पौनःपुन्येन क्रियते तथा निद्यानामपि कर्मणामनुष्ठानं 

कमैण्यकर्मेलयादिशब्दान्तरेणोच्यमानं सुबोधं खादिति भगवतः शब्दान्वरं युक्तमि्यारशङ्कय तस ॒निव्याुष्टानवा- 
चकस्वाभावान्मेवमिलयाह--ना पीति । किंच पूर्ेनेव नियाजु्टानसख स्पष्टसुपदिष्टत्वान्न तस्य॒ सुबोधना्थं शब्दान्तर- 
सपेशक्षितमिलयाह- कर्मण्येवेति । कमौकमौदिविक्तानव्याजेन निल्यकर्मायुष्टानकरैव्यताथां तास्प्यमिलेतन्निराङ्ल- 

३ नीखकण्डल्याख्या ( चलतुर्धरी ) । 

ददाति तपलतप्यतेऽपि बहूनि बर्षसहसराण्यन्तवदेवाख तद्भवति? इति श्रुतेः । यस्तु युक्तोऽपि निर्बुद्धितवादकार्यमपि 
करोति स प्रत्यवैति । पापाश्चेषनिमित्तखापरोक्षज्ञानखामावात् । अनयोश्वाविधयाविघादष्दितयो; कर्मपरोक्षज्ानयोः 
ससुचयः श्रुयते ध्वेद्या चाविद्या च इति मत्रे । यद्रा द्विविधं कर्मणि करदर्शनं परोक्षमपयेक्षं च । तत्रायवान् ज्ञान- 
क्मसस॒श्नयानुष्टाता बुद्धिमादुच्यते । अपरोक्षमपि हिविधम् । उपाखसाक्षात्काररूपं तखसाक्ात्काररूपं च । तत्रायमपि 
व्या्रताव्याकृतरूपोपाखमेदेन द्विविधम् । तत्रापि व्याक्रतं सुच कायम् । तदर्शी विगतदेद्याहकारत्वायोगशास् विदेह 
उच्यते । अव्याकृतं कारणं तदर्शी प्रकृतिलय उच्यते । अनयोरूपासनयोः संभव(संभवसंज्ञयोः समुच्रयो विधीयते 

£ मशुसुदनीष्याख्या । 

एकाभ्चित्तः । अतः स एवान्तःकरणश्युद्धिसाधनङृत्लकरमृदिति वासव्मैरेव स्तूयते । यस्मदेवं तस्मत्वमपि परमार्थदर्शी 
भव, तावतैव हृत्ल्कर्मकारिलोपपत्तेरियभिभायः । अतो यदुक्त यज्ज्ञाला मोक्षयसेऽद्यभादिति, यचोक्त कर्मादीना त्वं 
बोद्धव्यमस्तीति, स बुद्धिमानिद्यादिखतिश्व, तत्सनै परमार्थदशने संगच्छते । अन्यज्ज्ञानादद्युभात्ससारान्मोक्षायुपपत्तेः । 
अतलं चान्यन्न बोद्धव्यं न वा तज्ज्ञाने अुद्धिमतत्वमिति युक्तैव परमाथदर्धिनां व्याङ्या ! यत्तु व्याख्यानं कर्मणि निये परमे- 

५ माष्योत्कषद्यीपिक्छा + 

भसङ्गात् । नहि निखयानामनुष्टानपेक्षाणां कर्मणां फलभावन्ञानान्मोक्षणं भवति । नापि कर्माकर्माकम केति मिथ्यान्ञानादश्चु- 
भखरूपादन्यतोऽद्चमान्मोक्ष उपपद्यते । अकर्मणश्चाभावरूपतयां भावरूपस्य प्रद्वायस्योव्यत्तवैणेनम् कथमसतः सज्जायत इति 
श्ुतिबिशूढमिति संक्षेपः । विस्तरस्तु भाष्ये द्रष्टव्यः । यदपि कर्मणि ज्ञानकर्मणि इर्ये जडे सद्गण स्फुरणरूपेण चानुस्यूतं सर्थ- 
रमाधिष्ठानमक्रमो वेद्यं खभरकास्ाचेतन्यं परमार्थद्याः यः पदयेत्तथाऽकर्मणि च खम्काे इ्बस्ुनि कल्पितं कस दर्यं मायामयं 

& ओीघरीन्याख्या । 
व्यापारे वतैमानोऽप्वात्मनो देदादिव्यतिरेकानुमवेनाकसै खाभाविकं नेष्कम्यमेव यः पद्येत्, तथा कर्मणि च जानरहिते दुःखबुष्या 

७ अभिनवरसराश्रार्यभ्यास्या । 
नहमन्यज्त भोजनेन स्वकृत मोजनादपगमः । तस्म्ाद्कमेणि च कमं यः पदयेदिति नहत स्त जनादमन । त सादकन णि च कतः पदयदिति कमिति चेत् शानिन द्दिधाडसंथानादिति अमः! यलो ज्ञानिन एवंबिधाडसंधानादिति रमः! यक्ते 

१ मधुसूदनः. + 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-माष्योत्क्षदीपिका-धीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । २५७ 

१ भीमण्छांकरभाष्यम् । 

इत्य्ञ हि स्फुटतर उक्तोऽथो न पुनर्व्तव्यो भवति । स्वैर च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कर्तव्यत्तेव न 
निष्प्रयोजनं बोद्धव्यमित्युच्यते । नच मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तत्पत्युपस्थापितं चावस्थाभासम् । 
नापि नित्यानामकरणादभावास्प्रयवायोत्पत्तिनांसतो विद्यते भाव इति वचनात् कथमसतः साये 
इति च दद्ितम् । असतः सञ्ञन्मप्रतिषेधादतः सदुत्पत्ति त्रुवना ऽसदेव सद्धतेत्सचासद्धवेदित्यु कं 
स्यात् । तच्वाप्यथुक्तं सवैप्रमाणविरो धात् । नच निष्फलं विदध्यात्कभेदाखं दुःखरूपत्वाद् दुःखस्य 
च बुद्धिपूवैकतया का्येर्वाजुपपत्तेः। तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमेऽनथीयेवोभयथापि करणे- 
[दि 1, । 

२ आनन्द्भिरिभ्याख्या । 

कर्माकमौदिददीनं गौणमिति पक्षे दूषणान्तरमाह-सर्वैन्न येति । रोके वेदे च यथा प्रशस्तं देवतादितस्व 
यच्च कतेव्यमनुष्टानाहमभिहोन्नादि तदेव बोद्धव्यमिव्युच्यते न निष्फरं काकदन्तादि कर्मण्यकर्मदक्ीनमक्मणि च 
कर्मदर्शनं गोणत्वादेवाप्रशस्तमकतैव्यं च नातस्तदोद्धव्यमिति वचनमर्हतीदयर्थ; । किंच क्मादेमौयामत्रत्वादरौण- 
सपि तद्विषयं ज्ञानं मिभ्याज्ञानमिति न तस्य बोद्धव्यत्वसिद्धिरिवाह-नचेति । पिभ्याज्ञानख बोद्धव्यत्वाभावेऽपि 
तद्विषयस्य योद्धव्यता सिथ्येदिल्याशङ्ख वस्त्वाभासत्वान्मेवमित्याह--तत्स्युपस्थापितं चेति । यस्पुनरकरणस्य 
प्र्यवायहेतुस्वमकरणे गोण्या वरच्या कर्मैशब्दभ्रयोगे निमित्तमिति तदहृषयति-ना पीति । भकरणा्रलयवायो 
भवतीलयत्र शरुतिर््रतिबिरोधमभिधाय युक्तिविरोधममिद्धाति--असत इति । असतः सद्रूपेण भवनमभवनं च 
निःखरूपत्वाद नुपपन्न निरस्तसमस्ततन्वसय किंचित्तच्वाभ्युपगमे सर्वभ्रमाणानामप्रामाण्यप्रसङ्गदिल्याह-तश्चेति । 
यत्तु निलयानां फरराहिटयं तत्राक्मशब्दप्रयोगे निमित्तमिति तभरिरस्यति -नचेतिं । न केवरं निध्युदेरो खकफला- 
भावाच्चिल्यानां बिध्यनुपपत्तिरपितु धात्व्थस्य दश्षात्मकत्वात्तत्र श्ुतफराभावेनैव विधिरवकाशमासादयेदिल्याह-- 
दुःखेति । दुःखरूपस्मापि धात्वर्थस्य साध्यत्वेन कायस्वात्तद्विषयो बिधिः स्मादिति चेनरेत्याह--दुःखस्य चेति । 

३ नीर्कण्टव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

८अभ्यदे वाहकः संभवात्, इत्यादिना । सोऽयं युक्तं इत्युच्यते । असखाप्यमरे कर्तैव्यमवशिष्टमस्ीति नायमपि कृत्लकमंकृत् 
कितु यख कर्मनाधेनाकर्मदरनं सुख्यमसि स एव कृतृत्यत्वान्मुख्यः कृत्लकर्मकृदिति । एतेष्वायो मनुष्येषु देहा- 
भिमानिष्वेव बुद्धिमानित्यक्रान्तदर्धित्वादकविरेवे । मध्यमौ कान्तद्रषिनावपि तत्वविषये मूढत्वात्कवयोऽप्यत्र 
मोहिता इव्युक्तौ । एतयो्व्यवधानेनाञ्चभान्ुक्तिः । उत्तमस्तु जीवन्नेवाञ्युभान्सुक्त इति शछोकार्थः प्रतिमाति । 
ध्याख्यातुरपि मे नासि भाष्यकारेण तुल्यता । गुहावच्योतिनोऽप्यस्ि कि दीपसार्कतुल्यता ॥› यद्वा कर्मीकर्मणी 
वक्तव्यत्वेन बोद्धघ्यत्वेन चोपक्षिप्याच तयोर्क्षणग्रदशेनसुचितम् । अतो यद्केमणा विरोषितं तदेव कर्म नान्यदिति 
कर्मलक्षणम् । यच्च कर्मणा विषितं तदेवाकर्मेलयकर्मटक्षणमिति व्याख्येयम् । अक्षरार्थस्तु करम यज्ञादिकं ससा- 

% मधुसूदनीन्यास्या । 

शवरारथऽनुष्ठीयमाने बन्धहेत॒लाभावादकदमिति यः पद्येत् तथा अकर्मणि च॒ निदखयकमांकरणे प्रलवायदेदुचेन कर्मँदमिति 
यः पर्येत् स बुद्धिमानिलयादि तदसन्नतमेव । निद्यकमेष्यकर्मेदमिति ज्ञान याञ्चभमोक्षदेवुलाभावात्, मिथ्याज्ञानेन तसखे- 
वाञ्चुभवाच्च । नचेताददयं मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं तत्तवं नाप्येतादरा्ञाने युद्धिमत्त्वादिस्तुत्युपपत्तिश्रौन्तखात् । निखयकमानु्ठानं हि 
खरूपतोऽन्तःकरणशचद्धिद्रारोपयुज्यते न त्राकर्मबुद्धिः कुत्राप्युपयुज्यते शाच्रेण नामादिषु ब्रह्मदृशटिवदविहितलात् । नापी- 

५ आष्योत्कषदयीपिका । 

न परमार्थसत् दण्दरययोः संबन्धायुपपत्तेः । एवं परस्पराध्यासेऽपि शुद्धं बस्त य. पयति स परमार्थदरिलादभद्धिमानिद्यादिवास्तवेरेन 
गुण. स्तूयत इति कैथिद्याख्यातं तदप्युपेक्ष्यम् । ज्ञानकर्मण. घटादिरूपस्प्रस्दुतलात् । एवं ज्ञातेखयादिनोपक्तम्य फं कमनेन 
तत्र वैषम्यं प्रदक््यं तख कर्मणो वोडय्यं तत्तवतमस्तीति निरूप्यानेन श्छोकेन तत्वकथनस्योचितवेन ज्ञानकर्मणोऽकर्दव्यस वर्णनम- 
संगतमिति दिक् । यैदपि कमाकर्मेणी वक्तव्येन बोदधन्यलेन चोपक्षिप्यात तयोरंक्षणदशनमुचितम् । अतो यदकमेणा विशेषितं 

& भीधरीव्याख्या । 

कमणां ल्या कमै यः पद्येद् , तस्य प्रतिबन्धकत्वेन मिथ्याचारत्वात् । तदुक्तं "कर्मन्दरियाणि संयम्य य भाते मनसा सरन् शति । य 
७ असिनवगृत्ताचार्यव्याख्या । 

निष्यन्रनिष्कम्पिक्षानकश्षारिनः प्रमेयान्तरथमाच्रन्तर्जातं बहविधमलसंघानसस्ति \ यया य एवाहं धटादीन्धेपनि स एव परटादीन्। एवं वेश. 

१ तीक्कृण्डः, 

[# '॥ +#) 0 0 षिका तिने 



२०८  आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । ( अध्यायः 9 

१ भीमच्छांशरभाष्यम् । „ र. 

ऽकरणे च शाखं निष्फलं कटिपतं स्यात् । ख्याभ्युपगमविरोघश्च नित्यं निष्फल कमव्यभ्युपगस्थ 
मोश्चवफलायेति ब्रुवतः । तस्मा्यथाश्चुव एवार्थः कर्मण्यकमेल्यदेः । तथाच व्याख्यातोऽस्मामिः च्छोकः 

पात कन, जण भोिजभकिन 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

सखरगादिफराभावेऽपि नित्यानामकरणनिमित्तनिरयनिरासा्थ दुःखरूपाणामपि सखादयुष्टेयत्वमिलशङ्खवाह---तदक- 
रणे चेति । फलान्तराभावेऽपि मोश्चसाधनत्वान्सुुश्चुणा निद्यानि कर्माण्यनुष्ठेयानीलयाशङ्खयाह--खाभ्युपग- 
मेति । इत्तिकारव्याख्यानासद्धावे फटितसुपसंहरति--तस्मा दिति । कोऽसौ यथाश्चुतोऽथैः शोकखेल्याशङ्याह- 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुधरी >) । 

धनम् । तत्राकर्म सन्दशयुन्यं कूटं ब्रह्म यः पद्येत् कमेतदज्ञेषु ब्रह्मदष्टिमध्य येत् “अहं कतुरहं यज्ञः खधाहमह- 
मौषधम् । मच्रोऽहमहमेवाज्यमहमभिरहं इतम्” इत्युक्तमकारेण । अन्यथा यत्कृतं तद्भुथा वे्टरूपमेवातो गहना 
कर्मणो गतिः । फं तदकर्म यत्कर्मण्यध्यखत इत्याकाह्वायां यत्रेतत्कम पुण्यपापात्मकं दृस्यते प्पुण्यो वे पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः पपेनः इति तत्फठं च सुखदुःखादिकं अहं सुखी अहं दुःखीति स प्रत्यक्चेतनोऽक्म तच्ेवेद् 
कर्म असन्दे खन्दात्मकमसर्पे सर्पं इवाध्यस्तमिति यः पदयेदिति । अयं भावः-यथा रज््वामध्यस्तं सपं पदयन्नार्यं 
सर्प रल्नुरियमिति वाक्यात्तख रुत्वं विक्षेपप्रानल्याद्रतिप्मानो नरः सर्पमिमं रलुृष्टयोपास्खेति नियोज्यते सचो- 
पासनादा्व्यै सपं विस्मृत्य रलुतत्वमेव विन्दति । यस्तु वाक्यादेव रजतत्वं विन्दति न तख प्रत्ययादृत्तिलक्षणया 
उपास्त्या प्रयोजनमस्ति । एवमकरमण्यध्यसते कत्रीदितच्वमसीतिवाक्याद्भाधित्वाऽकर्मप्रतिपत्तिर्मवति श्ुद्धसस्वख । 
अन्यख तु कीदीनेवाकर्मदृ्या उपासीनखय मावनादाव्वीत्कत्नीदिरूपतिरोधानेनाकर्मतच्वप्रतिपत्तिरिति । यद्ध 

कर्मणीवाकर्मण्यपि विकर्मसदहितेऽकर्मदषटिमीभूदित्याशङ्कबाह--कमेणीति । विहिताकरणे प्रतिषिद्धाचरणे च कर्मद 
रिव भवेत् । अकर्मतो निभ्यत्कमे जह्यदृ्टया कुयोन्न त्वकमौपि तादृशद्टया कुर्यादित्यर्थः ॥ १८ ॥ अविदुषां 

४५ मघुखद्नीभ्याख्या । 

दमेव वाक्यं तद्विधायकम् ! उपक्रमादिविरोधस्थोक्तेः ! एवं निदखकमोकरणमपि खरूपतो निदयकमैविरद्धकर्मलक्षकतयोपयुज्यते 
नतु तत्र कर्महि, ्ाप्युपयुज्यते । नापि निखकमौकरणात्पलयवायः, अभावाद्धावोत्पत्त्ययोगात् । अन्यथा तदविरोषेण सर्वदा 

कार्योत्पत्तिप्रसङ्गात् भावाथोः कर्मशब्दासेभ्य- क्रिया प्रतीयेतैष ह्यथ विधीयत इति न्यायेन भावार्थस्यैवापूर्यजनकलात् । 
अतिरात्रे षोडरिनं न गरहाती "यादावपि संकल्पविशेषस्येवापूर्वजनकलभ्युपगमात् नेक्षेतोयन्तमादियम्ः इत्यादि प्रजापति- 
तवत् ! अतो निलखयकमोनुष्ठानाहँ काठे तद्विरुदतया यदुपवेशनादिकम तदेव ॒नित्यकमौकरणोपरुक्चितं भयवायदेतुरिति 
वैदिकानां सिद्धान्तः । अतएवाङु्बैन्विितं कर्मैदयत्र लक्षणार्थे शता व्याख्यातः ! “लक्षणहेलोः क्रियायाः इदयनिशेषस्मर- 
णेऽप्यत्र हेतुलायुपपत्तः । तस्मान्मिथ्याददौनापनोदे अस्तुते मिथ्यादर्शनव्याख्यानं न शओोभतेतरां, नापि निदयाुष्ठानपरमे- 
वेतद्माक्यम् । निदानि इयोदिदयर्थे कर्मण्यकर्म यः पर्येदिव्यादि तदबोधकं वाक्यं अयुज्ञानख भगवतः प्रतारकलोपपत्तरिदादि 
भाष्य एव विस्तरेण व्याख्यातमित्युपरम्यते ॥ १८ ॥ तदेतत्परमार्थदरदिनः कवैखाभिमानाभावेन कर्माटिप्तलं प्रपश्यते-- 

५ माष्योत्कपदीपिका । 

तदेव कर्म नान्यदिति कमैलक्षणम् ! यच कर्मणा विशेषितं तदेवाकर्म इयकर्मलक्षणमिति व्याख्येयम् । अक्षरार्थस्तु क्म यज्ञादिकं 
ससाधनं तदकर्म स्पन्दशचल्यं कूटस्थं ब्रह्म यः पदयेत्कर्मं तदङ्गेषु ब्र्मडधिमध्यसेत्। "अहं ऋतुरहं यज्ञः खधादमहमोषधम् । मन््रो- 
ऽहमहमेवाज्यमहमभिरदं हुतम् इत्युक्तेः । अन्यथा यत्कृतं तद्भुथाचेष्यरूपमेवातो गहना कर्मणो गविः । कि तदकर्म यत्कर्मण्य- 
ध्यस्यते इ्याकाह्वायां यत्रैतत्करम पुण्यपापात्मकं ददयते (पुण्य. पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन इति तत्फरं च सुखदुःखादिकं 
खष्यदं दुःखीति स प्रलयक्चेतनोऽकर्म तत्रेवेदं कमे अस्पन्द स्पन्दात्मकं सर्पः असर्पं इव अध्यसलमिति यः पदयेदिति तदप्यसं- 
गतमेव प्रकरणनिरोधस्यात्रापि तुल्यलात् । स्तुतस्य तूष्णी भावात्मकस्याकर्मैणः ्रयक्चैतन्यपरलवणने प्रस्तुतविरोधः स्फुटः । 
तथा करमण्यकर्मेलत्रापि कमे्रवियोगिकमेवाकमापेक्षितं नापि यज्ञरूपे कर्मणि ब्रह्मदध्यभ्यासात्फलाभिसंधिक्दलभिनिवेखल्यामं 

६ ओधरीव्याख्या । 

पवंभूतः स तु सर्वेषु मलुष्येषु जुद्धिमान्पण्डितः । तव हेतुः कृत्लानि सवौणि यदृच्छया भा्तन्यादारादीनि कमौणि छु्वज्ञपि स युक्तं 
एवाक्ौत्मक्ञानेन समाधिख प्वेत्यथैः । अनेनैव छानिनः स्वभावादापन्नं करल्लमक्षणादिकं न दोषाय, अश्गख तु रागतः छत दोषायेति 
विकर्मैणोऽपि तच्ं निरूपितं द्रष्टव्यम्. ॥ १८ ॥ “कसैण्यकृसै यः पदयेव? इति श्॒लर्थाथापत्तिभ्यां यदुक्तमधद्धयं तदेव रपृष्टयति--- 

| ७ अभिनवगुसावार्यव्याख्या । 
मेत्राठिभमात्नन्तरविषयमलनुसंधानं जेयम् । अतएव वसिष्ठपादैरपि पूजक्षेरचिमेद् इत्युपदिष्टम् । तस्पार्युशटतं अकर्मणि चेति ॥ १८ ॥ अतएव 
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थस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकट्पवनजिताः । 
ज्ञानाथिदग्धकमांणं तमाहः पण्डितं कुधाः ॥ १९॥ 
त्यक्त्वा कमेफलासङ् निव्यतश्रो निराश्चनयः 
कमण्यभिप्रव्त्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥ 

१ भीमण्छांकरभाष्यम् । 

॥ १८ ॥ तदेतत्कर्मण्यकमोदिः यथोक्तददित्षं स्तुयते-यस्येति । यस्य यथोक्तद्दिनः; स्वं यावन्त 
समारम्भाः सवाणि कर्माणि समारभ्यन्त इति समारम्भाः कामसंकद्पवाजताः कामेस्तत्कारणेश्च 
संकस्पेवैजिताः सुधेव चेष्टामावा यचुषएठीयन्ते परबत्तेन वचेलोकसंभ्रहा्थं निचुत्तेन चेजीवनमाच्राथ तं 
ज्ञानाचिदग्यकमाणं कमोदावकमादिदशेनं लानं तदेवािस्तेन ज्ञानाथिना दग्धानि श्ुभाद्यभटक्ष- 
णानि कर्माणि यस्य तमाहुः परमार्थतः पण्डितं वुधा ब्रह्मविदः ॥ १९ ॥ यस्त्वकमादिद्शीं सोऽक- 
मौ दिदक्षनादेव निष्कमो संन्यासी जीवनमाचरा्थैचेषएः सन्कर्मणि न प्रवर्तते, यद्यपि प्राग्विवेकतः 

पिकेन निद किन -किप क 

२ आनन्द्भिरिव्यार्या । 

तथाचेति ॥ ८ ॥ कर्मण्यकर्मदर्शनं पूवक्तिं स्तोतुयुत्तरश्छोकं प्रस्तोति--तदेतदिति । यथोक्तद्ित्वं धर्वोक्त 
` दद्रीनसंपन्नत्वम् । समारम्भसब्दस्य कमैविपयव्वं न द्व्या किंतु ग्युष्पश्येयाह--समार्थ्यन्त इतीति । काम- 
संकद्पवर्जितत्वे कथ क्मेणामयुष्टानमियायङ्खयाह--मुधेवेति । उदेशणराभावे तेषासचष्टानं यादर्छिकं स्यादि- 
त्याशङ्खय प्रवृत्तेन निच्रत्तेन वा तेषामनुष्ठानं याददिछकं स्यादिति विककप्य कमेण निरसखति--प्रचुसेनेत्यादिना । 
ज्तानाञ्मील्यादि विभजते--कमादाविति यथोक्तत्तानं योग्यसेव दहति नायोग्यमिति विवश्षितस्वात्तसिन्नभिपदम् । 
यथोक्तषिन्ञानविरदिणामपि वैदोषिकादीनां पण्डितव्वप्रसिद्धिमशङ्य तेषां पण्डिताभासस्वं विवक्िखवा निरिनष्ि- 
परमार्थत इति ॥ १९॥ भिवेकासपूर्वं कर्मणि अवरृत्तावपि सति बिचेके तत्र न मरदृत्तिरिलयाराङ्खयाङ्गीकरोति- 

३ नी खकण्टव्याख्या ( चतुधरी ) । 

कर्मण्यकर्मभावनां दयितं विदुषां कर्मद्शनं साति- यस्य सव समारस्था इलयादिभिः षडमिः । यख विदुषः 
सर्वे समारभ्यन्त इति समारम्भाः कमाणि । कामेन फटेच्छया, संकस्पेनाहमिदं कयोमीत्यभिमानेन च वर्जिता 
तं ज्ञानाभिना कमादावकमादिद्शनेन दग्धायङ्करीभावाञ्यावितानि कमाणि छुभाश्युमानि येन तं पण्डितं बुघा 
आहुः ॥ १९ ॥ नञ प्रायश्चित्तनेव क्ञानान्निना पूर्वकर्मेदाहेऽपि क्रियमाणं तत्फलाय भवेदित्यत आह~--द्यक्त्वेति। 

#% मधुसृदनीध्यारूया । 

यस्येति ब्रह्मकर्मसमाधिनेखन्तेन । यस पूर्वोक्तपरमार्थद्भीन स्वै यावन्तो वैदिका लौकिका वा समारम्भाः समार 
भ्यन्त इति ग्युत्पत्त्या कमणि कामसंकस्पवर्जिता-, कामः फरतृष्णा, संकल्पोऽह करोमीति कनलाभिमानस्ताभ्यां वर्जिताः 
रोकसंमहार्थं वा जीवनमाचार्थं वा आ्रब्धकर्मवेगाद्थाचेषरूपा भवन्ति । त कमौदावकर्मादिददानं ज्ञानं तदेवाननिस्तेन दग्धानि 
शुभाङ्धमसक्षणानि कर्माणि यख, (तदधिगम उ्तरपूर्वाघयोरश्षविनाशौ तव्यपदेश्ात्ः इति न्यायात् । ज्ञानाभिदग्धकमांणं 
तं बुधा बह्मविदः परमार्थतः पण्डितमाहुः । सम्यग्दर्शी हि पण्डित उच्यते नतु भ्रान्त इयथः ॥ १९ ॥ भवतु ज्ञानाभिना 

भ्राक्तनानामप्रारन्धकर्मणां दाहः, आगामिमां चायुत्पत्ति., ज्ञानोतत्तिकाठे क्रियमाणं तु पूर्वोत्तिरयोरनन्तभांवात्फखय भवेदिति 
५ भाष्योक्कर्पदीपिका । 

विनाऽद्यभान्मोक्षण भवति । तस्मात्मरवजञेभाष्य्ृद्धि खत व्याख्यानमेव समीचीनमिति दि ॥ १८ ॥ तदेतस्सौति--यस्थेति । 
यथोक्तदर्दिनः सम समारभ्यन्त इति समारम्भाः कर्माणि कामैः फलतृप्णाभि संकलमैस्तचतत्र कतेलाभिनिवेशैस्तत्कारणीभमैः 
यद्रा काम्यन्त इति कामाः फलानि तैः तत्कारणीभृतेसत्सकल्पैश्च वर्यिताः सुधैव चेष्मात्रा अनुष्ठीयन्ते । कमौदावकमांदिदशनं 
ज्ञानं तदेवाभिसेन दर्धानि छुभाद्धभलक्षणानि कमणि यस्य तं परमार्थत. पण्डितं बुधाः तत्वद्चिन आहुः ॥ १९ ॥ ज्ञानाभि- 
दग्धक्र्मलात्तदीयं ज्ञामोत्तरं क्रियमाणमपि कर्माक्ीब संपत इयेतमर्थं दराथन्नाद~"~व्यक्स्वेस्यादिना । यत्तुं भवतु ज्ञानाभिना 

ई भ्रीधरीष्याख्या । 

भस्येल्यादिपश्चभिः । सम्यगारमभ्यन्त दति समारम्भाः कर्माणि । काम्यत इति कामो बलं ततसंकट्पेन वलिता यस्य भवन्ति तं पृण्डित- 
माहुः । तत्न हेतुः । यत्तस्तेः समारम्भः शुद्धचित्ते सति जासन शानाक्चिना दग्धान्यकरसैतां नीतानि कमीणि यस्य तम्. । आरूढावखायां 

तु कामः फठविषयस्तदथैमिदं कमै पतैग्यमिति कमैनिषयः संकस्पश्च ताभ्या वजितः । दपं स्पष्टम् ॥ १९॥ रकिंच~-ल्यक्त्वेति । 
७ अभिनवगुप्ताचा्यन्याख्या ! 

कामेषु काभ्यमानेषु फरेषु संकष्पं विद्दाय कियमाणानि कर्माणि कथितकथयिप्यम।णस्वरूपे ज्ञानाग्मावयुध्रविक्ष्य वेद्यन्ते ५ १९॥ यक्रवेति। 

9 मधुसूदन. ` 
भ० गी० २७ 
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१ भीमण्छांकरमान्यम् । | 

परघृ्तो यस्तु प्रारन्धकमी सचुत्तरकारमुत्पन्नातमसस्यग्वदौनः स्थात् स कर्मणि प्रयोजनमपदयन् 
ससाधनं कर्म परित्यजयव, स कुतथिन्निसित्तात्कर्मपरित्यागासंभवे सति कर्मणि तःफले च सङ्कर- 
हिततया खप्रयोज्नाभावाह्छोकसं ग्रहा पृचैवत्कर्मणि प्रव्त्तोऽपि नैव किंचित्करोति । ज्ञानाभिद्म्ध- 
कर्मत्वात् । तदीयं कमीकर्मैव संपद्यत दयेत दशैयिष्यन्नाह--व्यकत्वेति । त्यक्त्वा कर्मसखभिमानं 
फखासङ्ग च यथोक्ते ज्ञाने निव्यठततो निराकाङ्को विषयेष्वित्यर्थः । निसश्चय आश्चयरहितः । आश्चयो 
नाम यदाभिलय पुदषार्थ सिसाधयिषति । दष्टादषटे्टफरसाधनाश्चयरहित इत्यथैः । विदुषा क्रियमाणं 
कशं परमार्थतोऽकर्मैव तस्य निष्कियात्मद्शैनसंपन्नत्वात् । तेनैवभूतेन खप्रयोजनाभावात्ससा घनं 
कसं परिव्यक्तव्यमेवेति प्राते ततो निगमासंभवाह्ोकसंच्रद चिकीर्षया रिएविगह णापरिजिदीषेया वा 

१# + 

२ आसन्द्गिरिव्याख्या । 

यस्त्विति । बिवेकस्पू्व॑मभिनिवेहोन प्रदत्तस्य विवेकानन्तरमभिनियेश्ाभावाग्ह्रस्यसंमवेऽपि जीवनसमानच्रसु- 
दिदय प्रदृ्याभ्यासः संभवतीलय्थः । सलखपि विवेके तत्तरसाक्षाक्कारानुदयाव्क्मणि प्रघ्त्तस्य कथं त्यागः खादि- 
त्याश्ङ्ाह-यस्तु प्रारब्धेति । यक्तेयादि समनन्तरछोकमवतारयितुं भूमिकां क्त्वा वद्वतारणप्रकारं दरयति-- 
स कुतश्चिदिति । रोकसंग्रहादिनिमित्तं विवक्षितं कम परित्यागासं भवे सति तसिन्प्रहृत्तोऽपि नैव करोति किंविदिति 
संबन्धः । कर्मणि प्रवृत्तो न करोति कर्मेति कथसुच्यते तत्राह--ष्व प्रयोजनाभावादिति । कर्थं तहिं कर्मणि प्रवसते. 
तत्राह- छोकेति । भदृत्तेरथेक्रियाकारिस्वाभावं “पश्वादिभिश्वाविज्ञेपात्ः इति न्यायेन व्याववैयति--पूवैवदिति । 
कथं तर्हिं विवेकिनामनिवेकिनां च विरोषः स्यादिल्याशङ्य कमदौ सङ्गासङ्गाभ्यामिव्याह-कर्य णीति । उक्तेऽर्थे सम- 
नन्तरश्छोकमवतारयति--ज्ञानास्नीति । एतम दर्शयिष्यन्निमं शछोकमाहेति योजना । यथोक्तं ज्ञानं दटस्थास्मदशेनं 
तेन खरूपभूतं सुख साक्षादनुमूय कर्मणि तत्के च सङ्गमपाख् बिषयेषु निरपेश्चशचेष्ते विद्र निलयाह--त्यक्त्वेव्या- 
दिना इष्टसाधनसपेक्षस्य कुतो निरपेक्षत्वमिदयाशङ््य धििनषशि- निराश्रय इति । यदृभ्रियेति यच्छब्देन 
फलटसाधनमुच्यते । आश्रयरहितमिल्यस्मार्थ खश्ट्यति--्टेति । तेन ज्ञानवता पुरुषेणेवं भूतेन । यक्सवा कर्मफरासङ्ग- 
भिल्यादिनिा विरोषितेनेलर्थः । ततः; ससाधनात्करममैणः सकाद्यादिति यावत् । निभमासतंभवे हतमाद-लोकेदया- 
दिना । पूर्ववञ्क्ानोदयास्रागवस्थायामिचेल्यर्थः । अभिप्रवृत्तोऽपि लोकदृष्टयेति रोषः । नेव करोति किंचिदिति 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी > । 

आत्मलाभेन नित्यतृसत्वारफएलसङ्खं त्यक्त्वा निराश्रयत्वात् । अहुकारा्याश्रयेण हि कर्म क्रियते । निराश्रयो निरह- 

काये यात् ततः कर्थसङ्गमहकरोमीत्यभिमाने च त्यक्त्वा कर्मणि छोकिके वेदिके वा अभितः सवीङ्गोपसंहारेण 
 मधुस्दनीव्यार्या । 

भवेकरखचिदाशद्का तामपनुदति- करमणि फे चासङ्कं कतूलाभिमानं भोगामिलाषं च॒ लयक्ला अक्रैमोक्त्रात्म- 
सम्यग्दरोनेन बाधिला निलतृप्त परमानन्दखरूपलमेन सर्वत्र निराकाह्घुः । निराश्रयः आश्रयो देहेन्दियादिरद्रैतदशेनेन, 
निगेतो यस्मत्स निराश्रयो देहेन्ियायभिमानद्यन्य । फल्कामनायाः कठल्लाभिमानस्य च निषत्तो कमेण हेतुगर्म॑विरोषण- 
द्वयम् । एवंभूतो जीवन्मुक्तो व्युत्थानदद्लायां करमणि वैदिके लोकिके वा अभिशरहृत्तोऽपि भारब्धकर्मवराष्टोकृदध्याऽभितः 

४ भाष्योक्कषेदीपिका । 

आक्तनानामप्रारन्धक्मेणां दाह. । आगापिनां चानुत्पत्ति. । ज्ञानोत्पत्तिकारे क्रियमाणं तु पूर्वोत्तसयोरमन्त्भावात् फलाय 
भवेदिति भवेत्कखविदाशङ्का तामपनुदतीति तच्रिन्त्यम् । मूलत्तद्धाप्यादेभूतो जीवन्मुक्तो व्युत्थानदश्षायां कर्मणि वेदिके लौकिके 
अदृत्तोऽपील्यादिखग्रन्थाच ज्ञानोत्तरक्रियमाणकमांश्टेषख प्रतीतेः स्फ़टलेनैवसुत्थानानौ चित्यात् । ज्ञानोत्पत्तिकाल इत्यसय कि 

ज्ञानोत्पत्तिक्षण इलयर्थं उत ज्ञानसाधनानामनुष्ठानकार इति । अये पापदेरसंभवः । दितीये तत्कर्मणः पूरवैकर्मण्यन्तभाव इति 
द्राङ्गया अप्यनुत्थानाश्च ! अतएव तख नारो वा विशेषो वा व्यासेन प्रथक् न सूत्रितः । कर्मखभिमानं फलसक्त च सयक्लां 
यथोक्तेन ज्ञानेन निद्यतप्त- \ विषयेषु निराकाह्व. । अतएव दष्टष्छष्टफलसाधनाश्रयरहितः । योगंप्षेमाथाश्रयणीयरहित इति व्याख्या 
तु भाष्यान्तभूता । यैत्त्वाश्रयो देहेन्दरियादिरदैतद॑नेन निगैतो यस्मात्स निराश्रयः देहेन्द्रियादयभिमानशन्य. । फलकामनायाः 
कलैलाभिनिवेशस्य च निकृत्तौ कमेण विरोषणद्वयमिति व्याख्यानं तदपि दृटष्ेष्टफकसाधनानि देहेन्द्रियादीनि तद्वेवाश्रयसद्रहितः 
देहायभिमानसन्य इति भाष्यं व्याष्टयाय तदनत्रिरोधेनादेयं तेनै्वभूतेन भ्रयोजनाभावात्समयरं क्म ययपि साज्यं तथापि आरन्ध्-+ 

२ भीधरीष्याख्या । 

कर्मणि तत्फठे चासक्तिः यक्रत्वा नलेन निजानन्देन तृप्तः अतएव योगक्षेमाथेमाश्रयणीयरदितः एवभूतो यः खाभाविके विहिते व्व 
~~~ 

न्ना 
ना 

० 

"गिर्, > मधुभूद्नः 



नीरुकण्डो-मधुसूदनी-भाप्योत्कषंदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । २११ 

निरादीयेतचित्तात्मा यक्तसर्वपरिम्रहः। 
शारीरं (द ६. ॥ © न ९ किस्वि रारीरं केवलं कमे ऊुवेन्नाभोति किल्विषम् ॥ २१॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

ूर्ववत्कर्मण्यमिभ्रदृत्तोऽपि निष्कियारमवृशोनसंपन्नत्वान्नेर किंचित्करोति सः ॥ २०॥ यः पुनः पूर्वो. 
त्विपरीनः प्रागेव कमारम्भाद्द्यणि सवोन्तरे पत्यगातमनि निष्किये संजातात्मदशनः स दण्ट 
छएविषयाशीविवलजिततया । दष्टारणए्ाथे कर्मणि प्रयोजनमपदयन्लसाघने कर्म संन्यस्य हारीस्याजामा- 
जचे्ठो यतिज्ञाननिष्टो मुच्यत दत्येतमथ दश्ौयितुमाह-निरिति । निराशीनिमता भाहिषो यस्मात्स 
निराशीः, यतचित्तात्मा चित्तमन्तःकरणमात्मा बाह्यः का्यकरणसंघधावस्ताघ्चभावपि यतौ संयतौ 
येन स यतचित्तात्मा, व्यक्तस्वैपरिग्रहस्व्य्तः सर्वः परिभ्रहो येन ख त्यक्तस्बेपरिग्रहः, शारीरं हाशी- 
रस्थितिमात्र्रयोजनं केवकं कर्म तज्राप्यभिमानवजितं कर्म कु्वैन्नाोति न पाभोति किदिविषमनिगप्र- 
रूपं पापं धमे च । धमोऽपि सुमुश्चोरनिष्टरूपत्वात्किल्वि पमेव वन्धापादकत्वात् । फिंच रारीरं वं 
कमेत्यत्न किं दारीरनि्वैं शारीरं कमांभिप्रतमादोखिच्छरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कर्मेति । 
किंचातो यदि दारीरनिर्वैदयं शारीरं कम यदि वा शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं श्ारीरमित्यच्यते । यदा 

२ आनन्दभिरिव्याख्या 1 

खदध्येति दृष्टव्यम् ॥ २० ॥ सलयपि विकेपके कर्मणि कूटस्थात्माजुखंधानख सिद्धे केवस्यहेतुत्वे विक्षेपाभावे सुतरां 
त॑स्य वद्धेतुत्वसिद्धिरिलयभिप्रयाह--यः पुनरिति । पूर्वोक्तविपरीतत्वं रोकसंगहादिनिरपेश्षत्वम् । तदेव वेपरी्ं 
स्फोरयति--प्रागेषेति । ससाधनसर्वकर्म संन्यासे शरीरस्थितिरपि कथमिलयाशङ्खयाह--दारीरे ति' । तर्हि तथातिधचे- 
्ानिविष्टचेतस्तया सम्यग्तानबहि्ुखसयय कुतो सुक्तिरिदयाशङ्य यथोपदिषटचेष्टायामनाद्रानैवमितयाह--क्नानमिध 
इति । इति दशेयितेमिमं शोकं प्राहेति पूर्ववत् । आरिपः प्रा्थनामेदास्तृप्णाविरोपाः । आशिषां विदुषो निगैतत्वे 

हेतमाह--यतेति । चित्तवदात्मनः संयमनं कथमिदयाशद्खयाह--ात्मा बाह्य इति । इयोः संयमने सलय्थसि- 
डमथेमाह--स्यक्तेति । सर्वेपरिय्हपरित्यागे देदस्थितिरपि दु.स्था स्यादिलयाशङ्याह--शरीरमिति । माचरशब्देन 
पोनरुक्तयादनथेकं केवरं पद॑मितयाशद्खयाह--तच्ा पीति । शरीरं केवरूमिलयादो शरीरपदार्थ स्फुटीकतैुभयथा 
संभावनया विकस्पयति--दारीरसिति । शरीरनिर्व्य दारीरमिवयस्िन्पक्षे किं दूषणं श्रीरस्थितिमात्रं क्षारीरमि- 
लयस्िन्वा पक्षे किं फरमिति पूर्व॑त्रादी परच्छति--किंचात इति । श्रीरनिर्वैय शारीरमभिलयसिन्पक्षे सिद्धान्ती 
दूषणमाह--उच्यत इति । श्ररीरेण यग्विय तकि प्रतिषिद्धं विहितं वा, परथमे विरोधः स्यादिल्याह--यदेति । 

३ नीरुकण्टयव्यार्या ( चतुधरी ) 1 

रचत्तोऽपि स नेव किंचित्करोति । अतोऽख क्रियमाणमपि क्र न फलाय प्रभवतीत्यर्थः ॥ २० ॥ नन्वेतसाद्वौणातक- 
“सकरणादकरण मुख्यमेव तद्वरमित्याशङ्कय गृहस्थम्य तत्प्रत्यवायावहमिति व्यतिरकयुखेनाह-नियाक्षीरिति । 

यो निष्परिग्रहः ख्य(दिपरिग्रहरहितः संन्यासी स चेचधिरासीः योगेश्व्भमप्यनिच्छन् यत चित्तं बुद्धिरात्मा च देहे 
८ सधुमूटनीष्याख्या । 

साह्ोपाद्वानुष्रानाय प्रदृत्तोऽपि खटण्या भव किंचित्करोति स" । निष्कियात्मददनेन वाधितल्ादिदयर्थः ॥ २० ॥ यदायन्त. 
विक्षेपहेतोरपि ञ्योतिष्टोमादेः सम्यण््ञानवदशानन तत्फर्जनकलं तदा शारीरस्थितिमात्रहेतोरविक्षेपकस्य भिक्षाटनिनास्सिव 
बन्धहेतुलमिति कमुखन्यायेनाह--निराशीगततृष्णः यतचित्तात्मा वचिन्तमन्त करणं आत्मा ब्यिन्द्रियसदहिनो देहस्तं 
संयतो अ्रयादहारेण निग्रहीता येन सः । यतो भितेन्द्रिथोऽतो विगतवृप्णलात् दयक्तसर्वपरिमहः लयक्ताः स्वै परिग्रहा 

४५ माष्योत्फषदीपिका । 

प्राबस्यात् खोकसंप्रहार्थं लोकदथ्या पूरवैवत्कर्मण्यभित. साद्गोपाद्वानुष्नाय म्रद्रत्तोऽपि निष्कियात्मदशनसंपन्नलास्खदध्या तवं 
किचित्करोति सः । तत्वविदः करियमाणकर्मसंबन्धो न भवतीदयर्थ- ॥ २० ॥ सदपि विक्षेपरके दशपूर्णमाप्तादिकर्मणि निष्किय(- 
त्मवित् निठैप एवं भवति कि पुनवैक्तव्यं यो विक्चेपरहित. शरीरमात्रचेषे यतिजाननिष्ठो नाप्नोति किल्विपमितीदयारायेनादह 1 
निराक्षीः निता आसिषस्तृष्णा यस्मात्सः ! यतं निगरदीतौ चित्तार्मानावन्तःकरणवाद्यकार्यक्ररणसंघालौ येन सः । सक्तः सर्व. 
परिग्रहो येन सः केव शारीरं दारीरस्थितिमात्रश्रयोजनं भिक्षाशनादिकं क्म, तत्रापि अभिमानवर्जितं लोकदया कु्वैरिकिस्थिपं 

^ ६ श्रीधरीव्याख्या । 

कमण्यभितः भ्रवृत्तोऽपिं करिंचिदपि नैव करोति । तख क्माकमतामापथत श्लथैः ॥ २० ॥ किच---निराश्चीरिति । नियता भाक्षिषः 
- ७ सभिनवगुक्चाचायंव्याख्या । 

निरा्चीरीति। अभितरह्तोऽप्याभिमुख्येन प्रदृत्तोऽपि दायीरोपयोगीन्वरियष्यापारात्मफं क्म शारीर यन्मनोञुद्धिभ्यां नतथाटुरन्ितं ॥२०।२१॥ 



२१२ आनेन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवदीता । [ अध्यायः 9 

१ ्रीमनच्छाकरभाव्यम् । 

शरीरनिवीरत्यं क्म शारीरममिपरेतं श्याष्ठदा दष्टादष्प्रयोजनं कर्म परतिषिद्धमपि शारीरेण ङर्घ॑न्नाभोवि 
किद्बिषयिति ब्रुवतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत, शाख्ीयं च कर्म दष्टाषप्रयोजनं शारीरेण कुर्वैन्नाभोति 

किल्विषसित्यपि श्रवतोऽप्रा्तप्रतिषेधप्रसङ्गः शारीरं क्म कुर्वन्निति विदेषणात् केवटशब्द्धरयोगाञ्च 
वाड्रनसनि्व्यं कर्म विधिप्रतिषेधविषयं धमोधर्मशाब्दवाच्यं कु्वन्नाभोति किरलिबिषमित्युक्तं स्यात् 1 
तज्ञापि वाड्यनो्भ्यां विहिताचुष्ठानपश्चे किंद्विषभ्रासिवचनं विरुदधमापद्यत, प्रतिषिद्धसेबापश्चऽपि 
भूतथीदुवादमाज्रमनथैकं स्यात्, यदातु शारीरस्थितिमाच्रयोजनं शारीरं कमोभिप्रेत भवेत्तदा 
दण्ादष्टप्रयोजनं क्म विधिप्रतिषेधदराखगस्यं रारीरवाच्छनोनिर्धत्यमन्यदकुर्वस्तेरेव दारीयादिभिः 

रारीरस्थितिभात्रपरयोजनं केवलद्ाब्दभरयोगादहं करोमीत्यभिमानवर्जितः शरीरादिचेष्टामात्रं खोक- 
दशया क्वन्नामोति किल्विषम् । एवंभूतस्य पापरब्दवाच्यकिलिविषध्रास्यसंभवात् किल्विषे संसारं 
नाभोति । क्षानाचिदग्यस्वैकमत्वादप्रतिबन्धेन मुच्यत एवेति पृर्वोक्तखम्यग्द्हौनफटाञुवाद प्वेषः। 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

धरतिषिद्धाचरणेऽपि नानिष्टपासिरिष्युक्ते प्रतिषेधकशाश्चविरोधः स्यादिय्थः । द्वितीये विहितकरणे सल्यनिष्टप्राह्यभावाद्- 

धाप्रतिषेधः खादिव(द- शास्य चेति । टष्टप्रयोजनं कारी्यादिकं कर्म, अदृटपरयोजनं स्वगेसा धनं ऽयोतिष्टोमादिकं 

कर्मेति विभागः । शरीरनिर्षर्य कभ श्ारीरमसिमतमिति पक्षे दूषणान्तरमाह-दारीरमिति । वाचा मनसा चाक- 
मणोऽनुष्ठाने संम्यासिनो भवेव किल्बिषप्राधिरिलयाशङ्याह-तज्नापीति । वाच्छनोभ्यां विहितानुष्टाने वा भरति- 

षिद्धकरणे वा किडिवषप्राक्षिः संन्यासिनः स्यादिति विकर्याये जपध्यानविधिचिरोधः स्यादित्युक्त्वा द्वितीयं दुषयति- 

प्रतिषिद्धेति । शरीरनिर्व्य क्म शरीरमिति पक्षमेवं प्रतिक्षिप्य द्वितीयपक्षे लाभं दर्यति-यदा त्विति । 
जन्यदेहस्थितिप्रयोजनात्कर्मणः सकाशादिति शेषः । तत्रापि विदुषः स्वदश्या न॒ भ्रवृत्तिरिति सूचयति- लोकेति । 
विद्वानुक्तया रीत्या वतमानो नामोत किटिबिषमियत्न विवक्षितवम्थमाद--पवभूनस्येति । विधिनिषेधगस्य कमे 
देहस्थितिहेतुव्यतिरिक्रमङुर्बत इत्यथः । शारीरं केवरं क्म ऊुर््नासोति क्रिटिविषमिदययस्योक्तेन प्रकारेण परिभ्रहे 

इ नीलकण्डव्याख्या ( चतुरी > । 

न्द्ियसंधातो येन स यतचित्तात्मा । समाधिकाले निरुद्धबाद्याभ्यन्तरघ्रत्तिरित्यर्थः । स ग्युत्थानकाले शारीरं शरीर 
सितिमात्नप्रयोजनं भिक्षाटनादि । तदपि केवरं कत्वाभिमानसून्यं पराध्यारोपितकर्त्मेन कुर्वन्नपि किटिविषं ।याब- 
जीवमभिहोत्र जुह्यात् इति यावजीवाधिकारचोदिताभिहोत्रायकरणजं प्रत्यवाय नामोति । विधितस्तषां त्यागात् । 
यस्तु सपरिरहः स निरारीरपि यतचित्तात्मापि केवरूमपि शारीरं क्म॑कुर्वन् विहिताकरणाक्किलिनिषं प्राभोल्येबे- 

 मधुसूदनीत्र्याख्या । 

भोगोपकरणानि येन सः एतादशोऽपि ारब्धकरसवशात्. शारीरं दारीरस्थितिमात्रप्रयोजनं कोपीनाच्छादनादिय्रहणभिक्षारना- 
दिहूपं यति अति शाल्नाभ्यनुज्ञातं क्म कायिकं वाचिकं मानस च तदपि केवरं कलंलाभिमानश्चुन्यं पराध्यारोपितकतेतन कुर्बन्प- 
रमार्थतोऽकनौत्मददनान्नप्रोति न प्राप्रोति किल्विषं धर्माधर्मफलभूतमनिष्टं संसारम्! पापवत्युण्यसाप्यनिष्टफलखन किस्विषलात् । 
ये तु रारीरनिरवैदय शारीरमिति व्याचक्षते तन्मते केवरं कमे कुरवैननिखतोऽधिकाथोखभादव्यावर्तकलेन रारीरपदख वैय्यैम् । 
अथ वाचिकमानसिकव्यावर्तनार्थमिति ब्रूयात् तदा कर्मपदस्य विहितमान्नपरलेन शारीरं विदित करम कुर्वत्ाप्रोति किल्बिषमिदयप्र- 
सक्तप्रतिषेधोऽनर्थकः, वाचिकं मानसं च विहितं कमे कुर्वन्न प्रोति किदिबिषमिति च शाख्रविरुदधसुक्त स्यात् , विहितग्रतिषिद्धसाधारण्य. 

५ माष्योत्कषदधीपिका । 

धमाधमांख्यं संसारं नापरोति । सुसु ् रति बन्धोदकत्वेन ध्मखयापि किल्बिषरूपलात् । यत्तु नन्वेतसा्रौणात्करणाद्करणं मुख्यमेव 
तद्वरमिलयाशङ्खय ग्रदस्थस तत्मयवायावहमिति व्यतिरेकमुखेनाह । यस्त॒ लयक्तसर्वैपरिहः स निराशीरपि यतवचित्तात्मापि 
केवलमपि शारीर क्म कुर्वन् विहिताकरणाक्किल्विषं प्रपरोेवेयर्थं इति तदुपेक्ष्यम् । निरारीरियादिविशेषणानयुरूपया कुकत्प- 
नया व्यतिरेकमुखेन नैव किचित्करोति सः ! छृलापि न निबध्यते ! हतलरापि स इमेशटिकान्न हन्ति न निबध्यत इयादिबिरुदधा- 
्थप्रदशोनानोचिद्यात् कथमसतः सजायेत' इति श्रुत्या अकरणादभावशूपात्किर्बिषस्य भावस उत्पत्तिं जायतेऽपितु प्रतिषिद्धा 
चरणादिलययसङ्कद्धाम्यकारेरत्तलेन च शारीरं केवलमिति विरोषणात् किस्बिषसाभ्तिः ्रप्नोखेवेखस्यासंगतवाव् अरलयवायेन निब 

& भ्रीधरीव्याख्या 1 

कामना यसत् । यतं नियतं चित्ते आत्मा च शरीरं यस्य ! क्ताः सवे प्रियया येन सः । शारीर ररीरमात्रनिर्वलयं करवृलाभि- 
~~~ 

9 सीढकाण्ठःऽ 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुपतव्याख्यायुता । २१२ 

यदच्छालाभसतुष्टो इन्द्रातीतो विस्त्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२९॥ 

१ श्रीमच्छांकरमाव्यभ् । 

एव शारीरं केवर कमेलयस्यार्थस्य परिप्रहे निरव भवति ॥ २१॥ द्यक्तसर्षपरिप्रहस्य यतेर्नादः 
शरीरस्थितिहेतोः परिग्रदस्याभावाधयाचनादिना रारीरस्थितो कतैव्यतायां प्राप्तायाम् 'अयाचित- 
मसङ्धत्मुपपन्नं यडच्खछयाः इत्यादिना कवचनेनायुज्ञातं यतेः शरीरसितिहेतोर क्रादेः भािद्धारमावि- 
'कुवेन्नाद--यरच्छेति । यद्च्छालाभसंतुष्र अप्रार्थितोपनतो खाभो यडच्छाखाभस्तेन संत॒ष्टः संजा- 
तारुंषद्ययः। उन्द्वातीतः उन्दः शीतोष्णादि भिरहन्यमानोऽबिषण्णचित्तो उन्द्ातीत उच्यते । विमस्लसे 
विगतमत्ससो निर्वैरबुद्धिः समस्तुस्यो यदच्छया लाभस्यापि सिद्धावसिद्धौ च य पएवभूतो यतिर्नादेः 
दरारीरस्थितिहेतोखोभाखाभयोः समो हषविषाद्वर्जितः कमीदावकमीदिदरी यथाभतात्मदरननिषठः 

० ८१९०१-५१०११२.०य (र्न ह + 

शारीरं केवरमिति विरोषणद्वयं निरदोपं सिध्यतीति फलितमाह--एवसिति ॥ २१ ॥ पू्वश्ोकेन संगति दशेयजञ- 
तरश्टोकमुस्थापयति-- व्यक्तेति 1 अन्रादेरिलयादिशब्देन पादुकाच्छादनादि गद्यते, याचनादिनेलयादिपदेन सेवाकृष्या- 
दुपादीयते, भिक्षाटनार्थसुयो गास्याक्ाङे केनापि योग्येन निवेदितं भैक्ष्यमयाचितमभिशचस्तं प्रतितं च वर्जयित्वा 
संकस्पमन्तरेण पञ्चभ्यः सक्तभ्यो वा गृहेभ्यः समानीतं भक्ष्यमसंह्कुतसिद्धमन्ने भक्तजनैः सखसमीपञुपानीतसुपपन्नं 
यदृच्छया । स्रकीयग्रयलव्यतिरेकेणेति यावत् । आदिशब्देन “माधूकरमसंङ्कसं भ्राक्प्रणीतमयाचितम् । तन्तत्कारोपपन्नं 
च भक्ष्यं पञ्चविधं सुषटतमू? इत्यादि गह्यते । आविष्डुरवन्निदं वाक्यमाहेति योजनीयम् । परोरकर्षामषैपूर्विका ख्स्यो- 
त्कषाभिवान्छा विगता यस्मादिति व्युत्पत्तिमाश्निय बविवक्षितम्थमाह-निर्चैरेति । संक्षेपतो दर्षितम्थ विर- 
द्यति-य प्वभूत इति । तथापि प्रकृतस्य यतेरभिक्षारनादौ कवस्वं परतिभाति तदभावे भिक्षाटनाद्यमभावेन 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चदुधरी )1 

त्यर्थः ॥ २१॥ ननु सपरियहः कुटुम्बभरणन्यग्रतया कथं वित्तव्ययायाससाध्यान्यभिहो्ादीन्यनुतिेदित्यादा- 
ङ्याह-- यच्छेति । यदच्छया अप्रार्थितोपनतो छाम यद्च्छाराभस्तेन संतुष्टः । तथाहि ऋतामृताभ्यां जीवनं 
ब्राह्मणख विधाय व्याख्यातं (ऋतसुच्छरिरं गरोक्तममृतं खादयाचितम् इति । न्द्रातीतो बहृछामेऽामे बा सुखदुः- 
खाचतीतः । विमत्सरः परख छाम दृषा संतापहीनः । समो यदच्छाकामेनेषेष्िपश्यचातु्मायदेरनित्यकर्मणः सिद्धाव- 

४ मश्रुसूदनीष्याख्या । 

परचेऽप्येवमेव व्याघात इति भाग्य एव विस्तर ॥ २१ ॥ दयक्तसवैपरिप्रहस्य यते शरीरस्थितिमात्रपयोजनंः कर्माभ्यन्ञातं 
तत्राज्नाच्छादनादिग्यतिरेकेण श्चरीरस्थितेरसंभवायव्यदिनापि खप्रयलेना्ादिकं संपाद्यमिति प्राप्ते नियमायाद-दाल्लाननुमतपरय- 
नव्यतिरेको यद्च्छ तथैव यो खमोऽनाच्छादनादः शाखराचमतख स यदच्छलभस्तेन संतु्टसदधिकतृष्णारहितः । तथाच 
शाल्लं “भैक्षं चरेत्" इति प्रक “अयाचितमसंह्प्तयुपपन्नं यदच्छयाः इति याजासकल्पादिप्रयल्नं वारयति । मनुरपि "नचोसा- 
तनिषित्ताभ्यां न नक्ष्राद्विद्यया । नानुशासनवादाभ्यां भिक्षा लिप्सेत कर्दिचित् ॥> इति । यतयो भिक्षाथं भामं वि्चन्ती- 
त्यादिरशाख्रञ्मतस्तु मयलेः कर्तव्य एव । एवं रन्धव्यमपि शाल्नियतमेव कौपीनयुगलं वास. कन्थां सीतनिवारिणीम् । 
पादुके चापि गृहीयत्कुयाननान्यसख संग्रहम् ॥ इद्यादि । एवमन्यदपि विधिनिषेधरूपं शाख्रमूष्यम् । ननु खप्रयलमन्तरेणारमे 
शीतोष्णादिपीडितः कथं जीवेदतभह--दन्द्वातीतः इन्द्रानि श्रुतिपासाद्चीतोष्णबषीदीनि अतीतोऽतिक्छन्तः समाधि- 

प भाप्योत्कवदीपिका । 

भ्यत् इति खपरग्रन्थविरोधानति दिक् ॥ २१॥ नयु यक्तसर्चैपरिप्रहस यतेः अन्नादे शरीरस्थिति्ेतोः परियदाभावात् याचना- 
दिना शरीरस्थितिः कर्तन्यल्याराङ्क “अयाचितमसंह्यप्तसुपपनं यद्च्छया' इति वचनानुरोधेनोत्तरमाद- यच्छेति । अप्राथतो- 
ऽग्रयल्लो समो यदच्छलभः तेन संतुष्टः संजातादग्रययः। इन्दः शीतोष्णादिभिः खप्रयलमन्तरेण वन्नादयत्ममे पीज्यमानोऽप्यखि- 

चित्तः न्द्रातीतः अतएव परस्य कौपीन च्छादनखमेन परोत्कषोसहनरूपमत्सरद्न्य. । निवर इद्यथेः। सम स्तुल्यो यदनच्छल- 
भख सिद्धावसिद्धौ च हषविषादरदहित इयर्थः । यतयो भिक्ाथं मामं ्रवि्न्ति “निधूमे सन्नमुसडे व्यदारे भुक्तवनने । अतीत- 

६ श्रीधरीव्याख्या । 

निवेश्षर्ितं कस कुर्वशरपि किरिनिपं बम्धन न प्राप्नोति । योगारूढपक्षे श्चरीरनिवीौहमात्ोपयोगि स्वाभानिकं भिक्षायनादि कम कुर्वन्नपि 
किस्विधं विहिताकरणनिमित्तं दोषं न प्रामोवीति ॥ २१॥ किच~-यद्छेति । अप्राथित्तोपशितो छाभो यद्रच्छलभः । तेन संतुष्टः ॥ 

७ अभिनवगुप्ताचायेव्याख्या । 
यदच्ठेति । छत्मापि न निबध्यते । कर्मकफर्वरिप्रयोग। स्वयमेव द्यारमानं बश्राति! फएरमासनाकादुष््सुपादद्ानो गृङ्धान श्यः अन्यभा जडानां 



२१४ आनन्दगिर्व्याख्यासंवलित-भीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवदीता | [ अध्यायः ¢ 

गतसङस्य स्तस्य ज्ञानावस्ितचेतखः । 
धज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविटीयते ॥ २६॥ 

१ भ्रीमश्टांकरम्थम् । 

हारीरखितिमानरप्रयोजने भिश्चारनादिकर्मणि शरीरादिनिवैत्य नेव किंचित्कसेम्यदहं 'गुणा गणेषु 
चरन्ते, इत्येवं सदा संपरिचक्षाण अत्मनः कतूत्वाभावं पदयन्नेव किं चिद्धिश्नाडनादिकं कर्म करोति, 
लोकव्यवहारसलामान्यदशनेन तु लौकिकेरारोपितकटैत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि कती भवति, भिश्चा- 
उनादिचे एखप्यकरृन्वाचनुं धानमेव विदुषः खानुभवेन त॒ राख प्रमाणादिजनितेनाकतव, स पर्वं 
पराध्यारोपितकर्दत्वं रारीरस्थितिमात्ररयोजनं भिक्षाटनादिक क्स कृत्वापि न निबध्यते बन्धहेतोः 
कर्मणः सहेतुकस्य ज्ञानाचिना दृग्धत्वादित्यचुवाद पवैषः ॥ २२॥ दयक्त्वा कर्मफलासङ्मित्यनेन 
|) कि + ̂ ^) क चेत = किः भि जि भ, जकर, = निज 7 न् भे वणे शि शिन स न न = [मि न [+ ^ ° + ^ ति 9 1 0) ^ ^ 

र आनन्टगिरिव्वाख्या 1 

जीवनाभावप्रसङ्गादिव्याशङ्खयाह-- लोकेति । रोकरिकैरविवेकिभिः सह व्यवहारस्य स्लनाचमनभोजनादिरुक्षणस्य 
बिदुषापि सामान्येन ददौनात्तदनुसख्ारेण रोकरिकैरभ्यारोपितकर्वैत्वभोक्तृ्वाद्िद्वानपि रोकदश्या भिक्षाटनादौ कर्ृस्व- 
मञुभवतीलय्थः । कथं तहिं तखाकतृत्वं तत्राह-खासुभवने ति । यड्च्छेस्यादिपादन्नरय व्याख्याय कृत्वापीलादि- 
चतुर्थपादं व्याचष्टे---स एवसिति । भिक्षारनादिना प्रात्तिभासिकेन कर्मणा विदुषो बद्धत्वा भावेऽपि कमौन्तरेण | 
निबद्धत्वे भविष्यतील्याशङ्खयाह--वन्धेति । न्तानाभिद्ग्धस्वादिष्येवं शारीरं केवरूमिलयादाबुक्तस्यायमनुवाद इति 
योजना । यथोक्तस मर्मणो युक्त्या महाविरोधाम्युपगमसू चनार्थोऽपिशब्दः ॥ २२ ॥ गतसङ्गखेलयादिश्छेकस्य व्यवदहि- 
तेन संबन्धं वक्तु इतं कीतेयति--त्यक्वेति । अनेन शोकेन ^नैव किंचित्करोति सः इदन्न कमीभावः प्रदर्शित 
ते ३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुर्धंरी ) 1 

सिद्धां वा समो निर्विकार एवंमूत इश्यादीनि छत्वापि तक्फटेन खगादिना न निबध्यते । अपिराब्दात्तजेन प्रत्यवा- 
येन न निबध्यते । बन्धहेतोः कर्मणस्त्न्ञानेनेव दाहात् । तथाच स्पतिः “न्यायागतधनस्तचज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । 

श्राद्धकृत्सत्यगादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥ इति । भाष्ये त्वर्थं शोकः संन्यासिपरत्वेनैव व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्, इत्यादिना शछोकत्रयेण विद्वान्कर्मणि कुर्वन्नपि न करोति अतो न ठिष्यते लेपामावाच् 
न बध्यत इत्युक्त; तत्कि कर्मणां फङ्दानशक्तिप्रतिबन्धो वा ज्ञनेन क्रियते उत निरन्धयेच्छेद् एषेत्याशङ्धयाये 

४ मघुसूटनीव्याख्या । 

दशायां तेपामस्फुरणात् । व्युत्थानदशायां स्फुरणेऽपि परमानन्दाद्वितीयाकत्रैमोकत्रात्मप्रययेन बाधात् तै्रन्ेरपहन्यमा- 
नोऽप्यश्चुभितचित्त । अतएव परस समे खस्णालमे च विमत्सर. । परोत्कषासहनपूर्विका खोत्कषवाज्छा मत्सरसद्रहितो- 
ऽद्धितीयात्मदरनेन निवैरघुद्धिः । अतएव समस्ुल्यो यदच्छालभस्य सिद्धावसिद्धौ च सिद्धौ न हृष्टः नाप्यसिद्धौ विषण्णः 
स॒ खानुभवेनाकतैव परैरारोपितकर्तृल रारीरस्थितिमा्रप्रमोजनं भिक्षाटनादिरूपं कमं छलापि न निबध्यते बन्धहेतोः 
सहेतुकस कर्मणो ज्ञानाभ्निना दग्धलादिति पूर्वोक्ताजुवादः ॥ २२ ॥ लयक्तसर्वपरिप्रहस यद्च्छलभसंतुष्टसय यतेर्यच्छरी- 
रस्थितिमात्रप्रयोजनं भिक्षायनादिषूपं कमै तकल न निबध्यत इत्यक्तेगहस्थस्य ब्रह्मविदो जनकदेयैन्ञादिशपरं यत्कमै तद् 

५ आष्योत्कषदीपिका । 
पालचसंचारे भिक्षां टिम्तेत वै मुनिः॥ कौपीनयुगलं वास. कन्थां शी तनिवारिणीम् । पादुके चापि गृह्णीयाक्कु्ान्नान्यस संग्रहम् 1 
इ्यादिशाच्रष्टोकटध्या मिक्नारनाद्कं रारीरस्थितिमाघ्प्रयोजनं कर्म कृलापि कमादावकमादि दना यथा भूतात्मन्ञाननिष्ठः ृापि 
न निबध्यते जन्धहेतो. सहेतुकख कर्मेण. ज्ञानाभिनः दग्धलादिल्युक्तानुवादः । ्॑त्त्वन्ये नयु सपरिमह $ुटुम्बभरणव्यप्रचित्ततया 
कथं व्ययायाससा्याभिहोत्रारीन्ययुतिषठिदिवयादङ्खयाह । यदच्छलमसंतुष्ट दन्द्रातीतो बहुखामेऽलमे वा सुखडु"खायतीत परख 
लम दृष्टा संतापन सम. यदच्छलामेनेव इष्टिपडचलुमाखदिनिलात्क्मणः सिद्धावसिद्धौ च सम" निविंकारः एवंभूत इष्या- 
दीनि छलपि तन्मूङेन सरगोदिना न निबध्यते । अपिशब्दात्तजेन अल्यवायेन न निबध्यते । बन्धहेतो. क्मेणसत्तवज्चनेनेव 
दाहात् । तथाच स्मृति; “न्यायागतधनसत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिग्रियः । श्राद्धकृत्सलययवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥° इति व्याचद्यु 
तदसंगतम्। उक्तरीद्या यक्तसर्यपरिगह् यतेः पूर्ैश्ोकेन वणैनौ चित्येनैवसुत्थापनस्यानौ चित्यात् ) शङ्काुरूपस छोकाक्षरैरत्तरस्या- 
भतीवेश्व । तस्मादनेन शोकेन परिपरहरदितसेव वर्णनं न्याय्यमिति दिक् ॥ २२॥ यस्तु परारज्धवदादूर्व कमेण्यभिप्रदृत्तोऽपि नैव 

६ श्रीघरीव्याख्या । 
इन्द्रानि शीतोष्णादीन्यतीतोऽतिक्रान्तः । तत्सहनक्ीक शत्य. । विमत्सरो निरः । यद्न्छालामसखयापि सिद्धावसिद्धौ च समो दर्विं 
बाद्रहितः । य यर्वेभूतः स पूर्वोत्तरभूमिकयोयेथायथ विहितं खामाविकं वा कयैः कृत्वापि न बन्धं प्ाोति ॥ २२ !॥ किंच 
` कण्ठ, 11 



नीरुकेण्ठी-मघुसूढदनी-माष्योत्कषंदीपिका-ध्रीधरी-भभिनवगु्ठव्याख्यायुता । २१५ 

१ श्रीमन्छांकर्भाव्यम् । 

श्छोकेन यः धारन्धकमा सन् यदा निष्करियन्रह्मात्मदशौनसंपन्नः स्यात्तदा तम्यात्मनः कर्वकर्म॑प्रयो- 
जनाभावदद्दिनः कर्मपरिव्यागे भाप कतच्िन्निमित्तात्तदसंभवे सति पृवैवत्तसिन्कर्सण्यभिप्रचत्तोऽपि 
नैव किंचित्करोति स इति च कमोभावः प्रद्दितः, यस्यैव कमीभावो दरिीतस्तस्येव गतसङ्गस्य सवै- 
तोऽनिदत्तासक्तेुक्तस्य निच्त्तधमाधमोदिबन्धस्य ज्ञानावस्ितचेतसो ज्ञाने एवावस्ितं चेतो यस्य 
सोऽयं ज्ञानावस्थितचेतास्तस्य यज्ञाय यज्ञनिश्य्थमाचरतो निर्वैतयतः कम समग्रं सहा्रेण क॑. 

॥ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
इति संबन्धः । कस्य कमा भावप्रदशनमिलयाशङ्खवाद--यः प्रारब्येति । प्रारग्धक्रमां सन् योऽवतिष्ते वस कर्माभावः 
परदरितश्वेद्धिरोधः स्यादिलयादाङ्खयावस्थाविशेषे तसप्रददौनान्मैवमित्याह--यदेति । नयु ज्ञानवतः कियाकारकफटा- 
भावदक्चिनः कमैपरिलयागधरोव्यात्कमा भाववचनमग्रास्षपरतिषेधः सखादिवत्याशङ्खाह-- आत्मन इति । लोकसंयहादि. 
निमित्तं भ्रायेवोक्तमविद्यावस्थायामिव पूर्ववदिस्युक्तम् । एवं बृत्तमनू्योत्तरश्छोकमवतारयति-- यस्येति } यथोक्तस्यापिं 
विद्यावतो सुक्तसख भगवत्परीलयर्थं कमौनुष्टानोपकर्मात्ततो बन्धारम्भः संमाच्यतेयाशङ्याह--यक्ञायेति । 
धर्मा धमा दीव्यादिशब्देन रागद्धेषदिसंग्रहः । तसय बन्धनत्वं करणब्युत्पस्या प्रतिपत्तव्यम् । यक्तमिवत्यथं य्षशबिदितस्य 
भगवतोऽविष्णो्नारायणस्य प्रीतिसंपत्यथमिति यावत् । ज्ञानमेव वाज्छतो ज्ञानस्य अरतिवन्धकं कर्मं परिशङ्कितं परि- 
हरति--कमति । सम्रणेलङ्गङ्ल व्याच्े--सहेल्यादिना ॥ २३ ॥ "नाभुक्तं क्षीयते कर्म इति स्शटतिमाश्रिल 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

स॒क्तखापि पुनः संसारप्रसक्तिं पश्यन् द्वितीयमभ्युपगच्छति--गतसङ्गस्येति । यतो विद्वान् गतसङ्गः करवृ्वा- 
भिमानशूल्योऽतो न करोतीत्युक्तम् । यतो सुक्तः फलकामनासुक्तः अतो न रिप्यत इत्युक्तम् । यतो यज्ञामव 
यज्ञेधरप्रीत्य्थमेवाचरति न फलान्तरार्थम् प्राप्यामावात् । अतसमेवोस्पाद्य कृतार्थैः कर्ममिम बध्यत इत्युक्तम् । 
यतोऽयं ज्ञाने सम्यग्व्ानेऽवसितचेताः प्रतिष्ठितग्रज्ञः अत ईश्वरप्रीतिफरुख ज्ञाननिष्ठप्रािरूपसखापि प्रगेव ठामात् 
अख गतसङ्गख सुक्तख यज्ञाय कमाचरतो ज्ञानावसितचित्तय स्वं कर्म॑क्रियमाणादिकं सर्वप्रकारेण निष्प्रयोजनं 
सत्समग्रे अयण फलेन वासनया वा सह समभर प्रकर्षेण निरन्वय विलीयते नयत्यतो न कदाचिदपि प्रादुर्भवति । 
अय च क्रियमाणक्र्मभ्रल्यो विद्रदृष्यैव । खाभाविकख तेषां फठजननसामर्ध्यख वह्वोौषण्यवद् व्याख्येयत्वात् । 
अतएव ज्ञनेन पू्धकर्मणां दाह उत्तरेषामश्टेषश्च श्रूयते नतूततरेषामपि दाहः । (तथयेपीकतूलमभो प्रोतं प्रदूनं 
हाख सर्वे पामानः प्रदूयन्तेः इति । (ततं विदित्वा न कर्थणा छिप्यते पापकेन? इति च । तख पुत्रा दायमुपयन्ति 
षुदृदः साधुकरत्यां द्विषन्तः पापृक्र्याम् इति । विदुषो धनखेव कर्मणामप्यन्यत्र गमनदर्शनान्न तेषां वस्तुबरच्या 

५ सधुसुदनीव्यार्या । 

बन्धहेतु स्यादिति भवेत्कसख्चिदागद्व, तामपनेतुं लक्खा कर्मफलासद्नमिदयादिनोक्तं विश्रणोति--गतसद्गसय फलासङ्ग- 
शल्य सक्तस्य कतरृचमोक्तुचाद्य्यामश्रन्यख ज्ञानावस्थितचेतस निर्विकत्पब्रह्मतमैक्ययोध एव स्थितं चित्तं यछ तस्य 
स्थितप्रजञसेदयर्थ. । उत्तरोत्तरविशेपणस् पूर्वपूरवहेतुलेनान्वयो वट्यः । गतसद्गलं कुन. । यतोऽध्यापदीनलम् , तत्कुत. । यतः 
स्थितग्रज्ञलमिति ईटशस्यापि प्रारन्धकर्मवात् यज्ञाय यज्ञसंरक्षणार्थं ॒ज्योतिष्टोभादियज्ञे प्रष्टाचारत्वेन टोक्रप्रवृत्यथ, 
यज्ञाय विप्णवे तसप्रीलर्थमिति वा ¦ आचरतः कर्म यज्ञदानादिकं समरं सदाभेण फटेन विद्यत इति समगं प्रविटीयते प्रस्ेण 
कारणोच्छेदेन तत्त्वदशनाद्विलीयते । विनदयतीदयर्थः ॥ २३ ॥ नु क्रियमाणं कमे फलमजनयिलैव कुतो नयति बरह्यबोधे 

५ भाप्योक्कर्पदीपिक्ा । 

किचित्कयो तीत्युक्तं तदेव वि्रष्वन्नह--गतसङ्गस्येति । गत- सर्वतो निदत्त सद्ग आयक्तिर्ख तस्य सक्तस्य निव्र्तधर्माधर्मा- 
दिवन्धनयति माष्यम् । तव्रादिशब्देन कवलभोक्तुलायभ्यासो रागादिश्च गृह्यत इत्यविरोधः । ज्ञान एवावसितं चेतो यस तख 
यज्ञाया्निष्टोमादियन्ञनिष्र्यथ वि्णुप्रीतिनित्य्थैमिति वा आचरत कयन सदहाग्रेण फठेन वर्षेत इति समरं रकेण कारणो. 
च्छेदेन तत्त्वसाक्षात्काराद्विरीयते नद्रयतील्थः ॥ २३॥ ननु “नायुक्तं क्षीयते कमे कल्पक्रोरिशतौरपि । अवहथमेव भोक्तम्यं कृतं 

& श्रीधरीष्याख्या । 

गतसङ्गस्येति । गतसङ्गसख निष्कामस्य रागादिभिदुक्तसय । ् रानेऽवश्थित चेतो यसय । यज्ञाय परमेश्वरा कमौचरतः सतः समं 
सनासनं कमे प्रविीयते सकर्मभावमाप्ते । आरूढयोगपक्षे ययेति । यक्षसरक्षणारथं रोकपंग्रहाथैमेव करम कुवैत इल्यः ॥ २३ ॥ 

७ अभिनवरुप्ताचायव्याख्या । 
कर्मणां बन्धने स्वातडयं म तथा हृदयंगमम् ॥ २२॥ मतसङ्ग इति \ यज्ञामेति जातामेकवयनम् ! यज्ञा ब्रश्यमाणरक्षणाः॥ २३ ॥ यशयेदुक्तं 



२१६ भानन्दगिरिव्यास्यासंवठित-शभ्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवदरीता । [अध्यायः ४ 

ब्रह्मार्पणं बह्म हविनब्रेह्याम्नौ ह्मणा इतम् । 
ब्रह्मैव तेन गन्लठयं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ २४॥ 

१ भीमनच्छांकरभाष्यम् । 

फटेन वसंतं इति सम्र कर्म तत्तमन्रं प्रविरीयते विनरयतीद्यर्थः ॥ २३॥ ब्रह्मेति । कस्मात्पुनः 

कारणाच्करियमाणं कर्म खकायौरम्ममङु्वैत्समग्रं पविलीयत इट्युख्यते, यतो बह्यापेणं येन करणेन 
प्रकारेण ब्रह्मविद्धविरश्रावपैयति सद्धद्चैषेति पदयति तस्यात्मव्यतिरेकेणाभावं प्यति यथा शक्ति 
कायां रजञताभावं पयति तद्धदुखयते बह्यैवापेणमिति । यथा यद्रजतं तच्छुक्तिकेवेति । ब्रह्म अपण. 
सित्यसमस्त पदे, यदर्पणवबुद्धया गह्यते रोके तदस्य बह्यविदो ब्रहमैवेव्य्थः । ब्रह्य हविस्तथा यद्धबि- 
वद्या शरद्यमाणे तद्भ्येवास्य । तथा बह्याञ्चाविति समस्तं पदम् । अधिरपि बह्येव यज हृयते बह्मणा 

२ आनन्दगिरिभ्याख्या । 

शङ्कते--कस्मादिति । समस्तस्य क्रियाकरारक षात्मकसख द्वैतस बह्यमाच्रत्वेन बाधितत्वाह्ह्यविदा बह्ममात्रस्य 
कम श्रविरीयते सर्वमिति युक्तमिव्याह--उच्यत इति । बह्यविदो बद्येव सर्वक्रियाकारकफरुजातं दरैतमिल्यत्र 
हेत्त्वेनानन्तरश्ोकमवतारयति--यत इति । अर्षणदाब्दस्य करणाविषयव्वं दक्षयननर्पणं बरह्येति पदद्रयपक्षे सामाना- 
धिकरण्यं साधयति- येनेति । यद्रजतं सा शुक्तिरितिचद्धाधायामिदं सामानाधिकरण्यमिलाह-- तस्येति । 
तत्र दृष्टान्तमाह-- यश्चेति । उक्तेऽर्थे पदद्रयमवतारयति--तद्धदुख्यत इति । उक्तमेवार्थं स्पषटति-यथा 
यदिति । समास्संल्यां व्यावतेयति ~ ब्रह्यत्ति । पददयपक्षे चिवक्चितमर्थ कथयति--यदर्धणेति । बरह्मह विरिति 
पदद्रयमवता्य॑व्याचष्टे--ब्रह्मव्यादिना । यदर्पणद्ुच्या गृद्यते तदद्यविदौो बह्येवेति यथोक्तं ॑तथेहापीयाह-- 
तथेति । असति पष्ठी बह्मविदमधिकरोति । पर्ववदसमासमाश्ङ्खय व्यावसैयन्पदान्तरमवता्य॑व्याकरोति- 

तथेति । प्रागुक्तसमासवदिति व्यतिरेकः । त्र विवक्षितमर्भमाह-अथिरपीति । बह्यणेति पदस्याभिमतमथ- 
माह--त्रह्यणेति । क्रा, हूयत इति संबन्धः । कती बरह्मणः सकादाद्यतिरिक्तो नसीयेतदभिमतमिलाह- 

३ नीरूकण्डग्याख्या ( व्तुधरी › । 

म्रख्योऽस्तीति ध्येयम् ॥ २३ ॥ कुतो विदुषां कमणि प्रविरीयन्त इत्याराङ्गयाह-- बह्यार्पणमिति । यतस्ते 
विद्रासः सविकल्पसमाधो सर्वं जगत्परत्यक्रितिशक्तिनिर्मितं परयन्ति ! तथाच शतिः “कं कारणम्? इत्युपक्रम्य कारः 
स्वभाव इति काठादीनि रोकदथ्यानेकानि कारणान्युपक्षिप्य कारणं निर्णीय ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्देवात्म- 

= मधुसूदनीन्याख्या । 

तत्कारणे च्छेदादिदयाद--अनेककारकसाध्या हि यज्ञादिक्रिया भवति । देवतोदेशेन हि उव्यल्यागो याग. । स एव 
खज्यमानदरन्यखाभ्नो अक्षेपाद्धोम इत्युच्यते । तत्रोदे्या देवता संप्रदानम् । वनज्यमानं द्रव्यं हवि.राब्दवाच्यं साक्षा- 
द्धालर्थकमे । तत्फलं तु खगोदिव्यवहितं भावनाकमे । एवं धारकत्वेन हविपोऽभरौ प्रक्षेपे साधकतमतया जुह्वादि करणं 
भकाशकतया मच्रादीति करणमपि कारवनज्ञापकमेदेन द्विविधम् । एवं स्ागोऽभौ भरक्षपशच दरे क्रिये । तत्रा्यायां यजमानः कर्ता, 
अक्षेपे ठु यजमानपरिकीतोऽध्वयु-, भक्षेपाधिकरणं चाभिः । एवं देशकालादिकमषययिकरणं सर्यक्रियासाधारणं दरश्व्यम् । 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 

क्म छभाञ्चभम्' इव्यादिवचनेभ्यः कर्मफटस्यावद्यंभाविलकथनात् । कसास्पुन कारणाच्छियमाणं क्म खकायीरम्भं बन्धनम. 
ङ्बैत्समग्रं भरविरीयत इत्याशङ्य स्वक्रियाकारकफकजातं द्वैतं जहयैव ब्रह्मविद इति हेतोसखतस्य समग्रं कमै विनदथतीयाह । बह्म 
अपणमिखसमस्ते पदे । अप्यैतेऽनेन हस्तादिना करणेनेखर्पणम्। करणं कारकम्। अरप्यतेऽसिननिल्षणमधिकरण देशकालादि । भ 
प्येतेऽस्मै इति संप्रदानं देवतारूपं । भाप्यसखोपलक्षणार्थतयाऽबिसेधः । तद्वेति बाधाया सामानाधिकरण्यं यश्चोरः स स्थाणुरिति- 
वत् । एवमग्रेऽपि यद्धविबुब्या गृह्यमाणं ृतादिकं व्यागग्क्षेपश्षिययोः साक्षात्कस॑कारकं तदपि नद्येव तत्त्वविदः, तथा बह्यामाविति 
समसतं पदम्। एतेन ब्रह्मणीति पदमभ्याहतैष्यमिखयपास्तम्। यसिन्दरयते सोऽभिरधिकरणकारकमपि ब्रहैव । तथा येन यजमानेना- 

& श्रीधरीन्याख्या । 
तदेवं प्ररमेश्वराराधनलक्षणं कम शानहेतुस्वेन बन्धकलामावादकर्मैव । आरूढावस्था्यां स्वकक्रौसन्ञानेन बाधितत्वात्सलाभाविकमपि 
कमोकरमैवेति “कमैण्यकसै यः पर्येत्" इलनेनोक्तः वरमभविल्यः प्रपञ्चितः । इदानी कर्मणि तददञेषु च नद्यवानुस्थूतं पर्यतः कर्मभ- 
विरुयमाह -ब्रह्मापणमिति । अप्यतेऽनेनेलपणं श्वादि तदपि बद्धैव 1 अष्य॑माणं हइ निरपि एतादिक गह्यैव । नह्मवा्िस्तसिन््रह्मणा 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
तस्स्वरूपसाभान्यं तावदाह --रह्यारपणमिति । ह्मण्यर्षणं ततश्व षहृ्स्य पुनस्तत्रैवानुभरवेशनं यस्य तद्भय समं विश्वात्मकं यदेतद्ध्विस्तदू 
मह्मणि प्रमनोरे भञान्तेऽभो बरह्मणा भेनकेनचित्कर्मणा इतं तदीप्यभिदद्धये समत इतीदं जह्मकमेव समाधि्यस्य योगिनः तेन भक्ञेव 



नीखकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुपव्याख्यायुता । २१७ 
१ श्रीमच्छांकरमभाष्वम् । 

क्च । जह्लेव कर्तैवयर्थःः । यत्तन इतं हवनक्रियापि तद्भद्यैव, यत्तेन गन्तव्ये फलं तदपि अद्धेव, 
अदह्यक्ससमाधिना ब्ह्येव कर्म ब्रह्मकर्म तस्िन्समाधिर्यस्य स बह्यकर्मसमाचिस्तिन ब्रह्मक्मसमा- 
चिना ब्रह्मेव गन्तव्यम् । पवं खोकसंग्रहं चिकीषणापि क्रियमाणं कर्म परमार्थतो ऽक बह्यबुच्युपञ्च- 
दितत्वात् । तदेवे सति निच्चत्तकर्मणोऽपि सवैकर्मसंन्यासिनः सम्यग्दशेनस्तुत्यथं यन्ञत्वसंपादनं 
ञानस्य खुतरस्नुपपद्यते यदपेणाद्यधियज्ञे प्रसिद्ध तदस्याध्यात्मं ब्रह्मेव परमार्थदर्षिन इति । अन्यथा 
सर्वैस्य बदह्यत्ेऽपंणादीनामेव विरोषतो बह्यत्वामिधानमनर्थक, तस्ाद्हयत्रेदं स्वैमित्यभिजाननो 
विदुषः स्चैकमोभावः कारकनबुद्छयभावाचच । नहि कारकबुद्धिरहितं यक्ञाख्य कर्म दष्ट, सर्वैपेवाि- 
होादिकं कमं शाब्दसमपितदेवताविश्चेषकस्तंपदानादिकारकवुद्धिमत्कत्रेभिमानफलाभिसंचिमच्च द 

> आनन्द्गिरिव्याख्या । 

ब्रह्मैवेति । इतमिल्यस्य बिवक्षितमथैमाह--यत्तनेति । बह्येव तेनेत्यादि भागं विभजते--ब्रह्ेतरेव्यादिना । 
ब्रह्म कर्मैल्यायवतार्य व्याकरोति-बह्येति । कर्मत्वं बह्मणो ज्ञेयत्वास्माप्यस्वाच्च प्रतिपत्तव्यम् । एवं बह्यार्पगमन्न- 
सखाश्चराथैमुक्छवा तास्पयौथमाह--पवसिति । निदृत्तकमोौणं संन्यासिनं प्रति कथमस्य मच्रख प्रद्त्तिरिव्याशङ्याह--- 

-निश्त्तति । यथा बाद्ययज्ञानुष्टानासमधेसयाक्ञस्य संकद्पात्मकयको दृषटस्तथः क्षानस्य यज्तत्वसंपादनं स्तुलर्थं॑सुलरासु. 

पपद्यते तेन स्तुतिखाभाव्कद्पनायाः खाघीनत्वादेय्थः । ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपाद्नमभिनयति--यदपेणादी ति । 
केन प्रमाणेनान्न यक्तस्वसंपादनमवगतमिलयाश्चङ्य अर्षणादीनां बिरोषतो बह्यस्वाभिधानातुपपच्ये याह--अन्यथेदि । 
ज्ञानस्य यज्ञस्वे संपादिते फडितमाह-- तस्मादिति । आत्मेवेदं सर्बमिल्याव्मव्यतिरेकेण सर्वस्यावस्तुत्वं भरत्तिपाद्य- 
मानस्य कमौभावे देष्वन्तरमा्ट--कारङेति । कारकबुदधेस्तेष्वसिमानस्याभावेऽपि किमिति क्म न खादिलयाश्च- 
हयाह- नहीति । उक्तमेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां द्रडयति-स्वैपेवेति । इन्द्रपयेव्यादिना श्न्देन समर्पितो देवता- 
विरोषः संप्रदानं कारकम् । आदिश्चब्दाद् बीद्यादिकरणकारकं वद्धिपयन्ुद्धिमसकतासीद्यसि मान पूर्वकं मोश्चषफरूम येति 

फराभिसंधिमन् कमै दृष्टमिति योजना । अन्वयसुक्ठवा व्यतिरेकमाद~-नेव्यादिना । उपश्दिता क्रियादिभेदनिपया 
‰ नीखुकण्ठव्यार्या ( चतुधरी ) । 

शक्तिं खयणेर्निगूढाम् इति समाधिना दर्बयति । तथाच समाधिना सर्व ब्रह्मणि कित्वं पदयतां तेषां 
यदर्पणमर्पणसाधने मत्रजुह्यादि तत् ब्रह्मेव । एवशब्दः सर्वतरानुषञ्लनीयः । यदर्पणीयं हविसतदपि ब्रह्मेव । यत् हुतं 
हृवनक्रिया हृतं ततं देवज्रा्षणादि वा तदपि ब्रह्येव । यदभ्नौ इतं तद्पि ब्रह्मण्येव हुतम् । अत्र ब्रह्मणीति पद्- 
मध्याहर्तव्यम् । यजमानेन इतं तद्रह्मणेव इतम् । यत्तेन कर्मणा गन्तन्ये प्रसव्यं फट तदपि जह्मव । किं बहुना 

@ मशुसुदनीन्याख्या । 

रें सर्वषां क्रियाकारकादिव्यवदहाराणां ब्रह्मा्ञानकच्पितानां रज्वन्ञानकट्पितानां सपधारादण्डादीनां रजुतत्त्वज्ञानेनेव ब्रह्मत- 
च्वज्ञानेन बाधे बाधितानुत्रत्या क्रियाकारकादिव्यवहाराभासो ददयमानोऽपि दग्धपटन्ययेन न फलाय कल्पत इत्यनेन 
शोकेन प्रविपायते । ब्रहमदिरेव च मर्वयज्ञात्मिकेति स्तूयते । तथाहि ` अप्येतेऽनेनेति करणव्यु्पत्याऽपेणं जुहणादि 
मन््रादि च । एवमप्यैतेऽस्मा इति व्युत्पच्याऽ्पणं देवतारूपं संप्रदानम् । एवमप्यंतेऽसिचिति यव्युत्पत्त्याऽपणमधिकरणं देदका- 
लादि । तत्सर्वं॑ब्रह्मणि कव्पितलद्रह्यैव रल्लुकद्पितभुजद्गवदधिष्टानव्यतिरेकेणासदिल्य्थः । एवं हविस्सयागग्रक्षेपक्रिययोः 
साक्षात्क्मे कारकं तदपि बहव । एवं यत्न ्रक्षिप्यतेऽभौ सोऽपि ब्रह्मैव । ब्रह्मामराविति समस्तं पदम् । तथा येन कत्री 
यजमानेनाष्वर्ुणा च ज्यते क्षिप्यते च तदुभयमपि क्शरकं कर्वैरि विहितया तृतीययानूयय ब्रह्मति बिधीयते बह्म- 
रेति । एवं हुतमिति इवनं द्यागक्रिया भक्षेपक्रिया च तदपि बहव । तथा तेन हवनेन यद्वन्तव्यं खगादिन्यतवदितं करम तदपि 

५ भाष्योत्कपंदीषिका 1 

ध्वयुणा च द्यज्यते क्षिप्यते च तदुभयमपि क्व कारकं ब्रहयवेदर्थः । यत्तेन हुतं हवनक्रियापि वरह्यैव । अघ्रलय एवकारः सर्वच 
संबध्यते । ब्रह्मपदं च काकाश्चिमोखकन्यायेनोभयत्र ब्रह्मैव करम तच समाधियैस्य सः । तेन गन्तव्ये फलमपि ब्रह्मैव । एवं लोकसं- 
महविकीषटुणापि क्रियमाणं कमे परमार्थतोऽकरम बरह्मुद्युपमरदितलात् निष्तकर्मणोऽपि यते. सम्यग्ददिनः सम्यग्दशेनस्वुख्थ 

६ भीधरीन्याख्या । 

को च हुतं ब्रहैव । दौम: अभिश्च कतौ च करिया च ब्रहयवेलय्थैः । एव बह्ण्येव कमौत्मके समाथिश्चित्तेकाय्यं यख तेन बहव 
७ अभिनवगुक्तालायंन्याख्या । 

गन्त्यं जेयं नान्यर्किथित् अन्याभावात् । यदिवा तदर्थेन यदीक्ेपादेव संबन्धः । यत्खलु अद्ास्वस्पेण यमानेन जक्षाप्नौ अदाहशिहंतं 
बरह्मणि नस्तमावदेमरतिमा यस्य तदेवंभूतं यद्रष्षकमे तदेव समाधिरास्मस्वसूपङाभोपायत्वात् तेन अककष्मसमाधिना नान्यद्फद" 

मण यर ६ 



२१८ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । { अध्यायः 9 

१ भीमण्छांकरमाष्यम् 

नोपसदिवक्रियाकारककर्मफरमेदवुद्धिमत् करैत्वाभिमानषटाभिसंचिरहितं च, श्दं ठ बह्मवु्यु- 
पमृदिता्पेणादिकारकक्रियाफलमेदवुद्धिमत् कमौतोऽकर्मैव तत् । तथाच ददतं (कर्मण्यभिगप्रच- 
तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ! गुणा गुणेषु बतेन्ते”, ^नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत वतरववित्ः 
इत्यादिभिः, तथा च ददीयंस्तत्र तत्र क्रिया कारकफलसेदङुच्छयुपमदं करोति, इष्टा च काम्यािहोादौ 
कामोपमर्देन काम्या्चिदोत्रादिद्धानिस्तथा मतिपूवैकामतिपू्वैकत्वादीनां कर्मणां कायविरोषस्यारः- 
स्चत्वं दं तथेहापि ब्रह्मवुद्युप्धदि तापेणादिकारकक्रियाफरमेववुद्धेबोहाचेष्टामाजेणं कमपि विदु- 
षोऽकमे संपद्यतेऽत उक्तं समग्रं भ्रविीयत इति । अत्र केचिदाइय्भह्य तद्पेणादीनि  बह्मैव किला- 
पणादिना पञ्च बिधेन कारकास्मना व्यवसितं सत्तदेव कर्म करोति । तन्न नार्पणादिङ्ुद्धि्निंवतेते 

> आनन्दगिरिव्याख्या । 

बुद्धिर्यस्य तत्कर्म, तथा कर्वत्वाभिमानपूर्वको मोक्षे फएरुमस्येति योऽभिसंधिष्वेन रहितं च न कमं ॒दृ्टमिल्यन्वयः । 
तथापि ब्रह्मचिदो भासमानकमौभावे किमायातमिलशङ्याह--इद्सिति । यदिदं ब्रह्मविदो इदयमानं कम तद्ह- 
मसि अद्येति इुद्या निरादछ्तकारकादिमेदविष्यवुद्धिमदतश्च कर्मेव न भवति, तस्वक्ताने सति व्यापकं कारकादिध्याव- 
समानं व्याप्यं कमौपि व्यावतैयति तस्वविद्ः दारीरादिचेष्टाकमौ भावः कर्म॑व्यापकरदहितत्वास्सुषुषचेष्टावदियथः । 
ज्ञानवतो ददयमानं कमौकमेवेदयत्र भगवदनुमतिमाह-तथाचेति । ब्रह्मविदो इष्टं कम नास्तीप्युक्तेऽपि तत्कारणा 
नुपमर्दासुनर्भविष्यतीदात्ङ्वाह--त थाच दरौयन्निति । अविद्वानिव चिद्वानपि कर्णि भवतमानो दश्यते तथापि 
तस कमोकरमेवेव्यत्र दृष्टान्तमाह --चए्ा चेति । विद्वस्कमौपि करमत्वाविशेषादितरकमै वत्फङारस्मकमिल्यपि शङ्का 
न युक्तेव्याह -तथेति । इदं कर्मैव कतैव्यमसख च फलं भोक्तव्यमिति मतिस्तस्पू्वैकाण्यतस्पू्वैकाणि च कर्माणि तेषा- 
मवान्तरभेदसंरहाथमादिपदम् । दा्टौन्तिकमाह--तथेति । सपस्या विद्रलखकरणं पराश्चष्टम् । षष्यो समानाधिकरणे । 
उक्तेऽ्थ पू्वैवाक्यमनुष्कयति--अत इति । व्रह्मापेणसच्रस्य स्वव्याख्मानसुक््वा स्वयुभ्यव्यास्यानमयुवदति- 
अत्रेति । अतिद्धोदेशेनाभसिद विधानस्य न्यायत्वादप्रसिद्धोदेदोन भसिद्धविधानं कथमिलयारद्याह--ब्रह्यैषेति । 
किङेल्सिन्व्याख्याने सिद्धान्तिनोऽसंभ्रतिपक्ति सूचयति । कर्वैक्मैकरणसंप्रदानाधिकरणरूपेण पञ्चतिधेन ब्रह्मेव 
व्यवस्थितं कमे करोतीलयङ्गीकारात्तदभसिच्यभावात्तदजुवादेनार्पणादिष्वविर्ढधस्तदृषटिविधिरिवर्थः । दष्टिविधिपक्षे 

इ नीरुकण्ठल्याख्या ( चतुधरी > । 

यद्किचित्तख कमै शयनासनादिकं तत्सर्वे ब्रह्मेव । तत्र कारणं समाधिना समाधिजञेनात्मसाक्षात्कारेण । यतः सर्वमख 
जात्मकं ह्म च प्रल्गनन्यत् अतः प्रदेयख फरकखामावात् कमणि प्रविलीयन्ते दाह्याःसावादहन इवेति मावः । 
यत्तु कर्मणि तदङ्क च नामादिष्विव नह्मदष्टिरत्र विधीयत इति ग्याख्यानं तदुपक्रमादिविरोधाट्रह्यविधायाः प्रकृतत्वा- 

४ मधुसदनीष्याख्या । 

ब्रह्मैव । अत्रय एवकार" सर्वत्र संबध्यते । इतमियत्रापीतएव ब्रह्मलुषञ्यते । व्यवधानाभावात्. साकाङ्कलाच्च “चित्प 
तिस्ला पुनातु इ्यादावच्छछिद्रेणेदयादिपरवाक्यदोषवत् । अनेन रूपेण कर्मणि समाधिनब्ह्मज्ञानं यस्यं स कमसमाधिसेन 
ब्रह्मविदा कमोचुष्ात्रापि ब्रह्म पर्मानन्दाद्वयं गन्तव्यमिलयनुषज्यते । साकाह्मलादव्यवधानाच्र “या ते अघने रजाशया" इदयादी 
तनुवै्षिष्ठेखादिपूैवाक्यशेषवत् । अथवाऽप्येतेऽसमै फलायेति व्युतत्त्याऽ्पणपदेनैव खगदिफलमपि ब्राह्मम् । तथाच 
श्र्यव तेन गन्तव्यं ब्रहमक्मसमाधिनेश्यु्तरा ज्ञानफरकथनायैवेति समजसम्। अस्मिन्पक्षे बरह्मकर्मसमाधिनेयेकं बा पदम् । 

भ माष्योत्कर्षदीपिका । 

ज्ञानस्य यज्ञलसंपादनं सतरायुपपदते । यदप॑णादि यज्ञे प्रसिद्धं तदस्याध्यात्मं ब्रहैव अन्यथा स्ख ब्रह्मवेऽ्पणादीनामेव विरयोषतो 
ब्रह्मलाभिधानमनर्थकं स्यात् यत्तु यद्रह्म तद्प॑णादीति ब्रह्मैव खल्वर्पणादिना पचविघेन कारकात्मनावसिथतं सत् चदेव कम करोति 
नात्रापेणादिदुद्धिर्निव्येते किलपणादिष प्रतिमादौ विष्णुबुद्धिरि बह्मुद्धिराधीयत इति तदसत् ज्ञानयज्ञस्वुयथ॑लादस्य प्रकरणस । 
अत्र सम्यग्दशेनं ज्ञानयज्ञशब्दभतिपादितम्! अनेकान्कियाविरेषान्यज्ञरब्दितानुपन्यस्य श्नेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्जञानयज्ञः” इति ज्ञानं 
सतोतीति भाष्ये विस्तरः । एतेन “कर्मण्यकर्म यः पदयेदिणलारभ्यारुर्चुपरतेन दर्यमानर्मपरेषा व्याख्यानमसंगतमिति च्येयम् । यत्त 
अथवाप्ेतेऽसम फलायेति व्युसततयापेणपदेन लर्गादिफखमपि ह्यम् । तथाच बहैवेदा्ुत्तरर्ं जञानफलकथनयैवेति समजसम् । 

७ अभिनवगुपताव्वार्यन्याख्या । 
रुमवाप्यते अपिदु ्रद्ेदेति ये यथा मां प्पन्तेः इति निवोहित्तम् ! मितस्वरूपा कतमदारमकयक्तस्व मावा इति ताददाफरभागिन द्य 
न्त् । अपरिथितपरिषूणेमदारमकयक्षस्वरूपवेदिनस्तु कथं परिभिततफटक्वलांपच्य भागिनो भवेयुरिति तात्प्थम् । इनेन शोकेन ~ (व न भव तासपयम् । इनन -छाकेन 

% शीषर, ग मथुसूदनः, 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-श्ीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । २१९ 
१ भीमच्छांकरभाष्यम्। 

किंत्वपेणादिषु अह्यवुद्धिराधीयते, यथा प्रतिमादौ विष्ण्वादिवुद्धिवथा च नामादौ ह्यवुद्धिरेव, 
सव्यमेवमपि स्याद् यदि ज्ञानयज्ञस्तुत्यथं प्रकरणं न स्यात् , अत्र तु सम्यग्दर्शनं क्ञानयज्ञशाब्दितिमने- 
कान्यक्षदाब्दितान्कियाविश्तेषानुपन्यस्य श्वेयान्द्रव्यमयायन्ञाज्ज्ञानयज्ञः इति ज्ञानं स्तोति । अच्च 
च समर्थसिद् वचनं ब्ह्मापेणमित्यादि ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने ऽन्यथा सरवेस्य बरह्मत्वेऽपणादीनाेव 
विशेषतो बरह्मत्वाभिधानमनर्थकं स्यात् । ये त्व्पेणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृष्टिवद्ह्यदष्िः क्षिप्यते 
नामादिष्विव चेति ब्रुवते न तेषां बह्मविधोक्तेह विवक्षिता स्याद्र्षणादिविषयत्वाञज्ञानस्य । नच 
दष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफकठं प्राप्यते श्रद्धेव तेन गन्तव्यम्” इति चोच्यते । विरुद्ध च सम्यग्दरीन- 
मन्तरेण मोक्षफङं प्राप्यत इति । परकृतविरोधश्च । सम्यग्दशेने च प्रङृतं “कर्मण्यकर्म यः पद्येत्' 
इस्यज्रान्ते च सम्यग्दशैनं तस्यैवोपसंहारात् । अयान्द्रव्यमयायकाञ्ज्ञानयक्लः शक्षानं छब्ध्वा परां 
दरान्तिम् इत्यादिना सस्यग्दशेनस्तुतिमेव इर्वन्चपक्षीणोऽभ्यायः । वन्राकस्मादर्पणादौ बह्मद्िरप- 
करणे प्रतिमायामिव विष्णुृष्टिख्च्यत इत्य्चपपन्नम् । तस्मादययथाव्याख्यातार्थ एवायं च्छोकः ॥ २४ ॥ 
पि 1१८ १५५८००55१११७ क कक ककककककन्ककककष्का 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 
 तिद्धान्तादिरोषं द॑शैयति- तन्नेति । अर्षणादिषु कतेव्यां ह्मडुक्ि दृष्टान्ताभ्यां स्प्टयति--यथेत्यादिना । दि- 
` विधने बिधेयद्े्मानसक्रियास्वेन सम्यग््ानत्वा भावास्रकरणमभङ्कः खयादिलयभिभेल परिहरति-सत्यमेवमिति । 
विधिष्सितदृश्िस्पुतिपरमेवे प्रकरणं न क्ञानस्तुतिपरमिदलयाराद्य भरकरणपर्यारोचनया शानस्तुतिरेवात्र प्रतिभातीति 
भ्रतिपादयति--अश्न शविति । किंच ब्ह्मापणमन्नसखापि सम्यज्ञानस्तुतौ सामर्थ्य प्रतिभातीदयाह-अन्न चेति । 
नन्वर्षणादिषु बह्म कुर्वतामपि बह्मविेवान्न विवक्षितेति पक्षमेदासिद्धिरिति चेत्तत्राह--येत्विति । यथा ब्रह्म 
इष्टया नामादिकञुपाखं तथापणादिषु ब्रह्मदृ्िकरणे सलयपेणादिकमेव प्राधान्येन ज्ञेयमिति ब्रह्यनिध्या यथोक्तेन वाक्येन 
धिवक्षिता न स्यादिल्यथैः । किंच हेव तेन गन्तव्यमिति बहयप्रा्िफएकानभिधानादपि दष्टिविधानमश्िटमियाह-- 
नचेति । नचार्षणाद्याङस्बना दष्टिर्बह्य प्रापयलप्रतीकारुम्बनान्नयतीति न्यायविरोधादिति भावः । टद्टिविधानेऽपि 
नियोगबखादेव स्वर्गवदष्टो मोक्षो भविष्यतीलाश्लङ्याह--विरुद्धं चेति । क्ानादेव कैवल्यमुक््वा सा्गौन्तराप- 
वादिन्या श्चुया विरुद मोश्चस्याविधानिन्त्तिरुक्षणस्य दष्टस्य नेयोगिकत्ववचनमिदर्थः । दष्टिमियोगान्मोक्षो भवती. 
सेतस्परकरणनिर्ड चेलाह--प्रक्रते ति । वदेव प्रपन्चयति--सम्यग्ददोनं चेति । अन्ते च सम्यग्द्ीनं प्रकृतमिति 
संबन्धः । तत्र हेठुः-- तस्यैवेति । सम्यग्ानेनोपक्रम्य तेनैबोपसंहारेऽपि मध्ये किंचिदन्यदुक्तमिति भकरणस्यात- 
दिषयस्वमिदयादाङ्याह-~-श्रेयानिति । मकरणे सम्यग्ानधिषये सलयुपपन्रो दशनविधिरिति फलितमाह-- तन्ति । 
बह्मापणमन्रे परकीयव्यास्यानासंभवे सकीयव्याख्यानं व्यवस्थितमिस्युपसंहरति--तस्मादिति ॥ २४ ॥ ज्ञनख 
र ३ नीटकष्टब्याख्या ८ चुर्धरी >) । 

श्रासंगतमिति भष्ये एव निरस्तम् । या हि ब्रह्मविदां कमीङ्घेषु ताचिकी जद्यदृष्टिः कीर्तिता सा स्थितप्र्तरक्षण- 
वदुत्रहमविदामुष्टानायेवं फलतो भवतीति न॒ तत्र॒ तखासतात्पयै वर्णनीयमिति दिक् ॥ २४ ॥ एवं सम्यण्द्दनख 

८ सधुसुदमीष्याख्या । 

पू ब्रह्मपदं हतमिलनेन संबध्यते चर॑ गन्तव्यपदेनेति भिन्नं वा पदम् ! एवंच नायुषङनद्यङेशा इति वन्यम् । बरह्म गन्त. 
व्यमिलयमेदेनैव तत्ापिरुपचारात् । अतएव न खगादिः त॒च्छफटं तेन गन्तव्यं विद्यया आविद्यककारकव्यवदहारोच्छेदात् । 
तदुक्तं वार्तिककृद्धिः "कारकव्यवहारे हि शद्धं वसु न वीक्ष्यते । श्चुदधे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्याप्तिः कुतः ॥' इति ! 
अपंणादिकारकखरूपायुपमरदेभैव तत्र नामादाविव ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते संपन्मात्रेण फलविशेषायेति केषांचिव्याख्यानं भाष्यङ्र- 
द्विरेव निराक्ृतसुपक्रमादिविरोध्रह्मविवाश्रकरणे संपन्मात्राप्रसक्तलादिलादियुक्तिभिः ॥ २४ ॥ अधुना सम्यर्द्॒चनख 

५६ ओष्योक्कषदीपिका । 

भसिन्पक्षे त्रह्मकर्मसमाधिनेदेकं वा पदम् । पूरव ब्रह्मपदं हुतमिखनेन संबध्यते चरमं गन्तव्यमिखनेनेति भिन्नं वा पदम् । एवंचं 
नानुषङ्गद्यज्केर इति तबिन्द्यम् ।श्चुतं गन्तव्यपदं विहाय ह्ि्टग्युत्पतत्या तदानयनख्यान्याय्यलात् । ज्ञान प्रभावमुक्लां “जञानं लब्ध्वा 
परां शन्तिमचिरेणाधिगच्छती"ति ज्ञानय्नफलख वक्ष्यमाणलरात् । भाष्ये तु ब्रह्मकर्मस्माधिना ब्रह्मैव गन्तव्यमिति तेन गन्तग्यं 
(फलमपि नहयैवेयस्यायुवादो ब्रहयेदयादिपदस्यान्वयमद्चना थैः नतु ब्रह्मैव गन्तव्यमिति पदद्वयानुषद्रेण ज्ञानफलम्रददीनम् । एतेन 

७ अभिनवगुपताचा्ेभ्याख्या । 

वक्ष्यमाणेश्च शोकैः परमं रदस्यञुपनिनद्धम् । तश्वासासिर्भतजुद्धिभिरपि यथाबुद्धि यथागवौज्चायं च विदतम् । सस्यसंभदायकसमन्त. 
रेण नेतन्नमश्चित्रमित् नितचयुपारोहतीति नं त्रमदुपारम्भनीयाः । अनर कैश्चिद्धमिपोऽ्मेः करणानां च श्गादीनां कियायाश्च अर्षनिग्रोषणतव- 



४२०५ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुताशश्रीमद्कगवद्रीता। [ अध्यायः 

देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते 
ब्रह्माभ्ावपरे यज्ञं यन्ञेनैबोपञहति ॥ २५ ॥ 

१ भीसच्छांकरभाष्यम् । 

तच्नाधुना सम्यग्दशेनस्य यक्त्वं संपाद्य तत्स्तुव्य्थमन्येऽपि यक्षा उपश्चिण्यन्ते-देवमेवेव्यादिना । 
दैवमेव देवा इज्यन्ते येन यक्ञनासौ दैवो यज्ञस्तमेवापरे यक्गं योगिनः कर्मणः पयुपा्षते कवैन्ती- 
त्यथः । बह्माञ्नौ "सद्यं ज्ञानमनन्तं बह्म, "विज्ञानमानन्दं जह्य", "यत्छाश्चादपरोश्चाद्रह्य" य आत्मा 
सर्वान्तरः" इत्यादिवचनोकतमश्ानायादिसर्वसंसार्धर्मवर्जितं नेति नेतिः इति निरस्ताश्चेषविशोषं 
ब्ह्मश्लञ्देनोच्यते । बरह्म च तदञ्चिश्च स होमाधिकरणत्वविवश्चया ब्रह्मा्िस्तसिन्बरह्याग्नावपरेऽन्ये जद्य- 
विदो यन्ञं यज्ञरब्दवाच्य आत्मा मात्मनामसु यज्ञराब्दस्य पाठान्तमात्मानं यज्ञ परमार्थतः परमेव ब्रह्य 
सन्तं बुद्खयाद्युपाधिसंयुक्तमध्यस्तसर्वो पाचिधर्मकमाहुतिरूपं यज्ञेनैवात्मनेवोक्तरक्षणेनोपजुद्ति क्षि 

> आनम्दगिरिन्यासख्या । 

क्ञ्वं संपा पूर्वश्छोके स्थिते सलयधुना तस्येव क्तानसख स्तुत्यर्थं यत्तान्तरनिर्देशार्थसुत्तरथन्थप्रचत्तिरिवयाहं- ततरे ति । 
सर्वस्य ॒शरेथःसाधनस्य सुख्थगोणवृत्तिभ्यां यज्ञत्वं ॑द्ैयन्नादौ यत्तद्रयमादसैयति--दैवमेवेत्यादिना । भरती- 
कमादाय देवयज्ञं व्याचषटे- दवा इति । सम्यग्तानाख्य यक्तं विमजते--ब्रह्माञ्नाविति । तत्र ब्रह्मशब्दाभ् 
श्ुलवष्टम्मेन सपश्टयति-सत्यमिति । यदजमनूवं निपरीतमपरिच्छिन्नं बह्म तस्य परमानन्दस्वेन परमपुरूषाथरव- 
माह--विक्षानसिति । तस्य ज्ञानाधिकरणस्वेन ज्ानत्वमोपचारिकमिलयाशङ्खयाह--यत्साक्षादिति । जीवबद्य 
विभागे कथमपरिच्छिन्नस्वमियादाद्य बिरिनष्टि-य आत्मेति । परसेवास्मत्वं सर्वसदहादेरब्याङृतान्तादान्त - 
रस्वेन साधयति-सबान्तर इति । निधिसुखं सर्वमेवोपनिषद्राक्यं बह्यविषयमादिशब्दा्थः । निषेधसुखं बहमविष- 
यसुपनिषद्ाक्यमरोषमेवाथेतो निबघ्ति--अदानायेति । जद्यण्यचचिशनब्दभयोगे निमित्तमाह-स होमेति । बुश्या- 
रूढतया सर्व॑स्य दाहकत्वाद्विर्यस्य वा हेतुस्वादिति द्ष्व्यम् । यक्तशब्दस्यात्मनि स्वपदार्थे भयोगे देवुमाह- 
आत्मनामख्िति । आधाराधेयभावेन वास्तवभेदं बरह्मास्मनो््यीवसयति- परमार्थत इति । कथं तर्हिं होमो 
नहि तस्यैव तश्र होमः मंभवतीव्याङ्ाह--वु्य।दीति । उपाधिसंयोगफं कथयति--अध्यस्तेति । उपाध्य- 
थ्यासद्वारा तद्धमौभ्यासेः प्रार्थ निर्दिंशति--आहतीति । इ्थंभूवरश्चणां ठृतीयानेव व्याकरोति--उक्तेति । 

४ नीटकण्ठव्याख्या ( चतुधंरी > । 

यज्ञत्वं संपा तत्सतुत्यथं यकतान्तराण्युपक्षिपति- दैवमेवेत्यादिना । दैवं॑देवताप्रधानमेव दरीपूर्णमासादियजञं 
नान्य एके योगिनः कर्मयोगिनः पर्युपासते । अपरे तु ब्रह्मेव सत्यज्ञानानन्तानन्दालकमखण्डैकरसं वस्त॒तदेव जातं 

४ भषुसुरदनीव्याख्या । 

यज्ञरूपलेन स्तावेकतया ब्रह्मापणमन््रे स्थिते पुनरपि तख स्वुय्थमितरान्यज्ञानुपन्यसयति- देवा इन्द्रा्यादय इज्यन्ते येन स् 
देवस्तमेव यज्ञं ददपू्णमासज्योविधोमादिरूपमपरे योगिनः कर्मिणः पर्युपासते सर्वदा कुर्वन्ति न ज्ञानयज्ञम्। एवं कर्मयज्ञमुक्ला- 
ऽन्तःकरणञ्द्धिद्वारेण तत्फलभूतं ज्ञानयज्ञमाह- बह्यामो सलयज्ञानानन्तानन्दरूपं निरस्तसमस्तविरोषं बह्म तत्पदा्थससि्ौ 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 
पूनैमिलयादि परास्तम् । काऊक्षिगोरुकन्यायस्य मदरितलादिति दिक् ॥ २४॥ सम्यण्ददौनसय यज्ञवं सपाय तस्स्ुयर्थमन्येऽपि यज्ञा 
उपक्षिप्यन्ते - दे वमेवेत्यादिना । देवा एवेव्यन्तेऽनेनाभिष्टोमादिनासौ देवो यज्ञसखमपरे कर्मयोगिनः पयुपासते कुन्ति ् ह्ममौ 
(सयं ज्ञानमनन्तं नह्य" इयादिश्चुत्युक्तमसंसारिखरूपं ब्रह्म तदेव दोमाधिकरणविवक्षयाऽभिः तस्िन्नपरे ब्रह्मविदः । आत्मनाभघु 
यज्ञदाब्दस्य पाठात् । यज्ञमात्मानं जीवमाहुतिरूपं यज्ञेन सदयादिलक्षणेनोपजुहति सोपाधिकस्यात्मनो निर्पाधिकेन परनह्यरूपेणेव । 

६ आधरीग्याख्या । 
गन्तव्यं प्राप्यं नतु फलान्तरमिलर्थः ॥ २४ ॥ पतदेव यरेत्वेन संपादितं सर्वत्र जह्यदरीनलक्षणं शानं सर्वयन्ञोपायप्राप्यत्वात्सरवयज्ेभ्यः 
अष्ठमित्यवं स्तोतुं अभिकारिमेदेन शानोपायभूनान्वहून्यज्ञानाद--दैवमिलयष्टमिः । देवा इन्द्रवरुणादय इज्यन्ते यस्िन् । एवकारेणे- 
्रादिषु बरहमबुद्धिराहित्यं दरितम् । तं देवं यशं अपरे कर्मयोगिनः प्ुपासते शद्धयानुतिष्न्ति ! अपरे तु क्ानयोगिनो जह्मरूपेऽयौ 

७ अभिनवरप्ताचार्यब्याख्या । 
मिस्युक्तं सदुपेक्षयभेव तेषां रहस्यसभ्रदायक्रमेऽद्चण्णत्वात् ॥ २४ ॥ दैवमवेति 1 योघाद्ीनीति । आत्मसंयम अपरे शैवानि कीडनसी- 
कानीन्द्रियाण्याभ्रिय यः स्थित्तो यत्तो निजविषयय्महणलक्षणस्तमेष परित उपाससे । आमूलाद्विमश्चन्तः स्वात्मलाभं ठभन्तं । अत्तएव 
ते योगिनः सावस्था सततमेव योगयुक्तस्वात् । नित्ययोगे इतराय मस्वरथीयः । एनमेव च यिषययहणात्मफं यक्तं य्तेनैव तेनेव 
रुकषणेनापरे भूरथितुमशक्ये अह्यापनौ जह्लतीति केशचिद्याख्यातम् । छनेस्त॒ पौवापय विरुद्धस्वायोऽथं इदि स्थितस्तं भकान्चयामः । केचि 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योककर्षदी पिका-घीधरी-जमिनवगुप्तग्यास्यायुता । २१२१ 

्रोचादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभ्चिषु जहति । 
राब्दादरीन्विषयानन्य इन्द्रियाधिषु जहति ॥ २९६ ॥ 

१२ भीमच्छांकर माष्यम् 1 | 

पन्ति । सोपाधिकस्यात्मनो निरपाधिकेन पर्ह्मखरूपेणेव यह रीनं स॒ तस्िन्होमस्त कर्वन्ति । 
बरह्मात्मेकत्वद्शौननिष्ठाः संन्यासिन इत्यथैः । सोऽयं सम्यग्दैनर मणो यज्ञो दैवयज्ञादिषु यञेषुपक्षि- 
प्यते ब्रह्मापेणमिव्यादिन्छोकैः श्चयान्दव्यमयान्ञाञ्ज्ञानयक्ञः परंतप इव्यादिस्तुत्य्थंम् ॥ २५ ॥ 
रोजरादीनीति । ् रोघादीनीन्द्ियाण्यन्ये योगिनः संयमा्चिषु । पतीन्दरिवं संयमो भिद्यत इति वहुवच- 
नम् । संयमा पएवाच्चयस्तेषु जुह्ति । इन्द्रियसंयममेव छुवैन्तील्य्थः। (शाष्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाश्चिषु 
भ म सप पपि पणीत मे ७0 कण से छो प मत ६0 ५ १००१५. नभत १५१९. ८०६.११. +. ९.॥ ६ ६. पो पोते त= श "5 क +, ५४ 

> आनन्द्भिरिन्याख्या । 

भदानायादि्बैसंसारधर्मेवर्जितेन निर्विशेषेण स्वरूपेणेति यावत् । आतमनो बरह्मणि होममेव प्रकटयति-सोपाधि- 
कस्येति । अपर इत्यस्यार्थ ॒स्फोरयति-- ब्रह्मेति । उक्तस्य क्लानयसस्य देवयत्तादिषु बह्यार्पणमिल्यादिश्छोकैरुपक्चिप्य- 
माणत्वं दृश्षयति-सोऽयमिति । उपक्षेपप्रयोजनम्ह--घ्रेयानिति ॥ २५ ॥ संप्रति यज्ञद्वथसुपन्यस्ति-- 
श्रोजादीनीति । बाह्यानां करणानां मनसि संयमस्येकल्वास्कथं संयमाभ्िष्विति बहुवचनमियाशङ्कयाह---प्रतीन्दि- 
यमिति । संयमानां प्रलाहाराधिकरणत्वेन व्यवस्थितानां मनोरूपाणां होमाधारत्वादभ्निषवं व्यपदिशति---संयमा- 

2 नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

सत्सर्वकर्मद्ग्धृत्वादभिरिवाभिव्रह्याभिसत् यज्ञे जीवम् । यक्तराब्दसात्मनामसु पाठात् । सोपाधि यज्ेनैवात्मयैव 
निरुपाधिकेन रूपेण जुहति घटाकाशमिव महाका उपाधिप्रहाणिन प्रविछापयन्ति सोऽयं ज्ञानयज्ञो सुस्यः ॥ २५॥ 
यज्ञान्तरमाह--श्रोजाद्ीनीति । तत कैचिद्भाह्यमाम्यन्तरं बा विदोषसुपादाय तत्र चेतसो नियमने क्रियते । 
तेच संयमा अनेकविषयत्वाद्नेके परथक्फलाश्च । तथाच योगसुच्रकृता प्रोक्तम् ुवनज्ञानं सूर्ये संयमाचन्द्रे तारा- 

 मघुसूदनीष्याख्या । 

यज्ञं प्रयगत्मानं लंपदाथं यज्ञेनैव ! यक्ञशब्द् आत्मनाम यास्केन पठितः। इ्थभूतलक्षणे तृतीया । एवकारे सेदामेदन्यावत्य्थ. । 
लंपदाथामेदेनेवोपजुहृति तत्खरूपतया परदयन्तीलयर्थः । अपरे पूरवैविलक्षणास्तत्वदशेननिष्ठाः संन्यासिन इय्थ- । जीवन्ह्यामे- 
ददशेनं यज्घत्वेन संपाद्य तत्साधनयज्ञमध्ये पवयते शरयान्द्रव्यमयायज्ञाजज्ञानयज्ञ' इयादिना सोतुम् ॥ २५॥ तदनेन सुख्यगो- 
णौ द्धौ य॒ज्ञो दितौ, यावद्धि करंचिद्वैदिकं श्रेय.साधनं तत्सर्व यज्ञेन संपायते--तत्र धोत्रादीनि ज्ञनेन्दियाणि तानि शब्दा. 
दिविषयेभ्यः प्रयाह््यान्ये भयाहारपरा" संयमाभिषठु, धारणा ध्यानं समाधिरिति अयमेकविषयं संयमश्देनोच्यते । तथाचाह 
भगवान्पतक्ञलिः श्रयमेकव संयमः- इति । तत्र हत्पुण्डरीकादौ मनसश्िरकारस्थापन धारणा ।! एवमेकव्र धृतस चित्तस 
भगवंदकारद््तिप्रवाहोऽन्तराऽन्याकारग्रययव्यवेहितो ध्यानम् । सर्वथा विजातीयम्रलययानन्तरित" सजातीयप्रययप्रवाहः समाधि । 
सतु वचित्तभूमिमेदेन द्विविधः संप्रज्ञातोऽसंम्रज्ञातश्च ¦ चित्तय हि प्च भूमयो भवन्ति क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निसद्धमिति 1 
तत्र॒ रागद्वेषादिवशद्धिषयेष्वभिनिविष्ट क्षिपत, तन्द्रादिभ्रसतं मृढं, सर्वदा विषयासक्तमपि कदाचिद्याननिष्ठं॒क्षिप्तादिशिष्टतया 

४ माष्योत्कर्षदीपिका 1 

यदवलोकनं स तसिन्होमसत ऊर्वन्तीयर्थः । ब्रहमैरूपेऽभौ यज्ञनैवोपायेन ब्रह्मापणमिव्युक्त प्रकारेण यज्ञमुपजुह्वति । यज्ञादिसर्वकमं 
भविल्मपयन्तीदयर्थं इति वा । अस्मिन्पक्षे यज्ञं यज्ञेनेयनयो. खारखं श्रोत्रादीनीयादिनोक्तयज्ञानुयुण्यं चिन्यम् ॥ २५ ॥ 
्नोत्रादीनि ज्ञनेनन्द्ियाण्यन्ये योगिनः प्रयाहारपराः ्रतीन्द्ियं संयम्यप्रयाहारख सत्वाद्रहुवचनम् । संयमा एवामयस्तेषु जहति । 
इन्दरियसंयमनमेव ङरवन्तीयथः । यन्तु धारणाध्यानसमाधिननितयमेकविषयं संयमशब्देनोच्यते तत्र हदुण्डरीकादौ मनसश्चिरकाल- 
स्थापनं धारणा ! एवमेक धूतस्य चित्तख भगवदाकारछत्तिप्रवाहोऽन्तरान्तराऽन्याकारम्रद्ययध्यवहितो ध्यानम् ! सर्वथा बिजातीय- 

४ भ्रीघरीव्याख्या । 

यजेनैवोपायभूतेन ज्ा्पणमिव्युक्तप्रकारेण यज्चमुपञचुहति । यज्ञादिसर्वकमौणि मविकापयन्तीलथैः । सोऽयं क्ानयश्चः ॥ २५ ॥ 
्रोज्नादीनीति । अन्ये नेषिकनह्यचारिणस्तत्तदिन्द्रयसंयमरूपेष्वधिषु भोघ्रादीनि जुहति भ्रविङापयन्ति । इन्द्रियाणि निरुष्य संयम- 

७ अभिनवगुप्राचायेव्याख्या । 

द्योगयुक्तः सन्तो दैवं नानास्येन्द्राधिदेवतोदेरोनैव बाह्यद्रव्यमयं यज्ञसुपा चरन्ति । तं च क्रियसमाणमेच यज्ञं कर्तव्यमिदमियेव बुध्या फला- 
न्पेक्षतया दुष्पूरे ब्रह्माद्मावपेयन्तीति उव्ययत्ता अपि परं बह्म याश्ति । यतो यक्ष्यते “सर्वेऽप्येते यत्षविद्;" इति ! श्ुत्तिर्पि "यज्ञेन यक्त 

१ नीलकेण्डः, > सशरुसूदन^“ 



२२२ अनन्दगिरिव्यास्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [अध्यायः 9 

१ अ्रीमनच्छांकरभाष्यम् । 

जडति इन्द्रियाण्येवाञ्चयस्तेष्विन्द्रियान्चिषु जहति श्रोज्रादिभिरविरुडधबिषयश्रहणं ढोमं मन्यन्ते ॥२द॥ 

२ अनिन्दगिरिव्याख्या । 

इति । विषयेभ्योऽन्तवौद्चानीन्दियाणि प्रलयाहरन्तीति संयमयक्तं संक्षिप्य ददीयति---दन्द्रियेति । ओोत्रावीन्वि- 
याभिषु शाब्दादिनिषयहोमस्य तत्तदिन्द्रिथेस्तत्तद्विषयो पभो गरक्षणसख सर्वसाधारणत्वमाश्ङ्य॒प्रतिषिद्धान्वजैयित्वा 
रागद्धेषरहितो भूष्वा ्ाक्तान्विषयानुपञुञ्जते तेसेरिन्द्रिथेरिति विवश्चितं होमं विश्षदयति--श्रोज्ादिभिरिति ॥ २६॥ 

ड नीरुकण्डव्याख्या ( चदुधरी ) 1 

वयहज्ञान कण्ठकूपे श्वुतिपासानिदृत्तिःरित्यादि । त एवाभय इन्दरिथेन्धनसंहारदेतत्वात् तेषु संयमाभिषु श्रोत्रादीनिं 

जुहति प्रक्षिपन्ति । तत्र श्रोत्रमनाहते ध्वनौ संनियम्य हंसोपनिषदु-्तरीत्या घण्टानादादीन्दश नादानजुभवन्ति । 
नहि तत्र सन्नियते चेतसि शब्दान्तरमरहणं तदा मवति सोऽयं ओत्रखय संयमाभ्नौ होमो बोध्यः । एवमन्यत्रापि 
तदट्रारा च निष्करु तत्वं मतिपद्न्ते । तथन्यि विषयेभ्यः प्रत्याहतकरणाः धारणाध्यानसमाध्यात्मके मनसः संयमं 

एकन मूराधाराघन्यतमचकरे कतैमशक्ताः समनरकेन्दरियेषु विषयवियोगाहग्चेन्धनानलवसत्खयं विठीनेषु येषां समा- 
धिदुद्धिसतेरिन्दरियेषु विषया एवोपसंहृता न चिविन्द्रियादीनि मनञआदिषु पूर्वोक्तरीत्या उपसंहतानि । तानेतानिन्द्रिय-- 
चिन्तकान्प्रकृत्योक्तं वायवीये "ददामन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्दियचिन्तकाःः इति ॥ २६॥ इतो विशिष्टं योगान्तरमाह- 

 मधुसूदनीन्याख्या । 

विक्षिप्त, तवर क्षिपतमूढयोः समाधिदाङ्कैव नासि ! विक्षिपने तु चेतसि कादाचित्कः समाधिरविक्ेपप्राधान्याद्योगयक्षे न वर्तते, कितु 
तीत्रपवन विक्षिप्त्रदीपवत्छयमेव नरयति । एकाग्रं तु एकविषयकधारावाहिकव्रत्तिसमथं सत्तवोदेकेण तभोगुणङ्कततन्द्रदिरूपल- 
याभावादात्माकारृत्तिः । साच रजोगणकृतचश्चस्यरूप विकषेपाभावदेकविषयैषेति शुदे सत्त्वे भवति वचित्तमेकापर॑म् असां 
भूमौ संरज्ञातः समाधिः । तत्र ध्येयाकारा इत्तिरपि भासते तस्या अपि निरोधे निरद्ं चित्तमरसंभरज्ञातसमाधिभूमिः । तदुक्त 
"तस्या अपि निरोधे सर्वइत्तिनिरोधाभिर्बजः समाधिः" इति । अयमेव सर्वतो विरक्त समाधिषफक्मपि सुखमनपेक्षमाणस 
योगिनो दृढभूमिः सन् धर्ममेघ इत्युच्यते । तदुक्तं श्र्संख्यनेऽप्यकुसीदस् सर्वथा निवेकख्यातेधे्ममेघः समाधिः, ततः 
ह्वेशकर्मनिवृत्तिःः इति । अनेन सरूपेण संयमानां मेदादभिष्निति बहुवचनम् । तेषु इन्द्रियाणि जहति धारणाध्यानसमाधिसि- 
घ्य्थं सवांणीन््ियाणि खखविषयेभ्यः प्रत्याहरन्तीदयर्थः। तदुक्तं--“खसखविषयासंप्रयोगे चित्तरूपायुकार एवेन्दियाणां भलयाहारः 
इति । विषयेभ्यो निगृहीतानीच्ियाणि चित्तरूपाण्येव भवन्ति । ततश्च विक्षेपाभावाचित्तं धारणादिकं निवैहतीयर्थः । तदनेन 
रयाहारधारणाध्यानसमाधिरूपं योगाहचतुष्टययुनक्तम् । तदेवं समाध्यवस्थायां सर्वेच्ध्यषसिनिरोधो यज्ञत्वेनोक्तः । श्दानीं 
व्युत्थानावस्थायां राग्ेषराषियेन विषयमोगो यः सोऽप्यपरो यज्ञ इ्याह-राष्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाभिषुं जुह्ृति ! 
अन्ये ग्युत्थितावस्थाः भोत्रादिभिरविखुदढ विषयमहणं स्प्रहाद्यन्यत्वेनान्यसाधारणं कुर्वन्ति स एवं तेषां होमः ॥ २६ ॥ 

५ आष्योत्कषदीपिक्छा । 

भ्र्ययानन्तरितः सजातीयप्रययप्रवाहः समाधि" अनेन रूपेण संयमानां मेदात् अभिषििति बहुवचनं तेजिन्द्ियाणि जुहति धारणा. 
ध्यानसमाधिसिथ्यथं सवोणीन्द्ियाणि खखविषयेभ्यः प्रयाहरन्तीदर्थं इत्यादि तचिन्यम् । अलाहाररूपेष्वभिषु श्रोतरादीन्दियाणां 
होमस्यात्र बिवक्षितखादन्यथा होमाधिकरणस्यालभात् ध्यानादीनां ठं मनोदोमाधिकरणलादिति दिक् । एतेन तदनेन प्रलयाहार- 
ध्यानधारणासमाधिरूपं योगाङ्गचवुष्टयमुक्तमिति प्रत्युक्तम् । प्रयाहारसेवात्राक्षरखारस्यास्रतीतेः ! अतंएव तत्र कचित् बाह्यमाभ्य- 
न्तरं बा विदेषमुपादाय तेत्र चेतसो नियमनं क्रियते । ते च संयमा अनेकविषयलादनेके प्रथकफसखथ ! तथाच योगसूत्रकरृता भरोक्ती 
श्ुवनक्ञानं सूये संयमात् चन्द्रे ताराग्यूदज्ञानं कण्ठचूपे श्चुतिपासानिदृत्तिः" इत्यादीति परास्तम् । अन्ये तस्वविद्. भारञ्धवसाहुपल- 
ज्धान् शब्दादीन् राचखािशुद्रान्विषयान् इन्दियाभिषु जहति ्नोत्रादिमिरविंरुद्धविषयम्रहणं होमं मन्यन्त इयर्थः । यदनु तथान्ये 
विषयेभ्यः प्रद्याहुतकरणाः धारणाध्यानसमाध्यात्मकं मनसः सेयममेकच्र मूखधारायन्यतमन्क्रे कठम्चक्ताः समनस्केन्दियेषु विषय- 
वियोगादग्धेन्धनानलवत्खयं विीनेषु येषां समाधिदुद्धिसैः समनस्केन्द्रियेषरु विषया एवोपसंहूता इ्यायन्ये वर्णयन्ति तदसत् । 
दन्दियभ्रयाहाररूपल यज्ञस श्रोच्रादी नीदयादिनोन्ततेन य्ञान्तरयामावप्रसङ्गात् ।उन्तरीदया विषथासभन्निकर्षामो इन्द्रियाणि जहतीति 

& भीधरीभ्यार्या। 

भधानास्िषटन्तील्थैः । दन्दिथाण्येवा्यन्तेषु दब्दादीनन्ये गृहस्या जहति निषयाधू । मोगसमयेऽप्यनासक्ताः सभ्तोऽभित्वेन भाविपै- 
७ अभिमवगृक्ताचार्यव्यार्या 1 

मयजन्त देषा इति ॥ २५॥ अन्ये तु सयमान्भिष्विन्दरियाणीति । संयमं मनस्तस्य येऽद्मयः प्रतिपन्तभावभावनास्पा अगिखाषष्लोषकां 
~~~ ककय 

-धुसूदनः, म नीरकण्ठ., 2 नीलकण्ठः, 
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सवाणीन्द्रिथकमीणि प्राणकमाणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाय्मौ ज॑हति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 

१ भीभच्छांकरभान्यम्। 

किच~ सर्वाणीति । सवोणीन्द्रियकमोणीन्द्रियाणां कमोणीन्द्रियकमीणि तथा पाणक्माणि प्राणो 
वायुसध्यासिमिकस्तत्कमोण्याङ्ञनधरसारणादीनि तानि चापर आत्मसंयमयोगाञ्चावात्मनि संयम 
म्रात्मसंयमः स एव योगा्चिस्तसिन्नात्मसंयमयोगाभ्नौ जहति प्रक्षिपन्ति ज्ञानदीपिते सेहेनेव भरदीपिते 
ती पि 0101 ^ 8 9 080) कि 

२ आनन्डभिरिव्याख्या । 

यज्ञाम्तरं कथयति--किचेति । इन्द्रियाणां कर्माणि श्रवणवद्नादीन्यात्मनि संयमो धारणाध्यानसमाधिलक्षणः । 
३ नीरुकण्डग्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

सवीणीति । इन्द्रियाणां कमीणि शब्दादिग्रहणानि, प्राणकमोण्याकुश्चनपसारणधासप्रश्वासादीनि । अपरे योगिनः 
आत्मनि बुद्धो संयमः स एव योगोऽभिश्च तखिन् जनेन देदेन्द्रियप्राणमनोव्यतिरिक्तात्मक्ञानेन दीपिते प्रकारिते 
जहति प्रविलापयन्ति । इन्द्िययोगिनां हि सुप्राविव प्राणोऽ्युपसंहृत एवास्ते । तत्सह चरख मनसोऽयुपसंहारात् । 

४ मशुसूदनीव्याख्या । 

तदेवं प्रातज्लमताञुसारेण खयपूर्वैकं समाधि ततो व्युत्थानं च यन्दयसुक्ा ब्रह्मवादिमतायुसारेण बाधपूर्व॑क समाध कारणो- 
च्छेदेन व्युत्थानद्यल्यं सर्वफलभूतं यज्ञान्तरमाह--द्विविधो हि समाधिभेवति कयपूर्वैको बाधपूर्वकश्च । तत्र ^तदनन्यलमार- 
म्मणशब्दादिभ्यःः इति न्यायेन कारणन्यतिरेकेण कायस्यासत्तवात्पश्चीकृतपन्चभूतका्यं॒व्यष्टिरूपं समश्टिरूपविराद्कार्यला- 
ततद्यतिरेकेण नासि । तथा समषिरूपमपि पश्चीकरतपश्चभूतात्मकं कायैमपश्वीकृतपश्चमहाभूतकायं बत्तद्य तिरेकेण नासि । 
त्रापि पृथिवी शब्दस्पदरूपरसगन्धाख्यपश्चगुणा गन्धेतरचतुरयणापकायलात्तव्यतविरेकेण नासि । ताश्वयणा आपो गन्ध्- 
रसेतरन्रियुणात्मकतेजःका्ैलात्तव्यतिरेकेण न सन्ति । तदपि त्रिगुणात्मकं तेजो गन्धरसरूपेतरद्ियणवायुकायंलात्तव्यति- 
रेकेण नासि । सोऽपि द्वियुणात्मको वायु. शब्दमात्रगुणाकाराक्रायेलत्तव्यतिरेकेण नासि । सच शब्दगुण आक्राश्यो बहु 
स्यामिति पमेरश्वरसंकत्पातमकार्हकारकार्थलात्तद्यतिरेकेण नासि । सोऽपि संकल्पात्मकोऽदंकासे मायेक्षणरूपमदततत्तवकार्य- 
लत्तद्यतिरेकेण नासि । तदपीक्षणकरूपं महत्तत्वं मायापरिणामलात्तद्यतिरेकेण नासि । तदपि मायाख्यं कारणं जडत्वेन 
चेतन्येऽभ्यसलत्तव्यतिरेकेण नासीदयनुसंधानेन वि्मनेऽपि कायैकारणात्मके मपे चेतन्यमा्रगोचरो यः समाधिः स 

लयपूर्वकं उच्यते । तत्र तच्वमस्यादिवेदान्तमहावाक्याथंज्ञानाभवेनाविथातत्कायेख्याक्षीणलाव् । एवं चिन्तनेऽपि कारणस- 

स्येन पुनः छत्लग्रपश्चोत्थानादयं स॒धुप्िवत्सबीजः समाधिने सुद्यः । युख्यस्ु तक्तमस्यादिमहाषाकयार्थसाक्चात्कारेणाविवायां 

निवृत्तौ सर्मक्रमेण तत्का्यनिक्त्तरनायवियायाश्च पुनरुत्थानाभावेन तत्कायंस्यापि पुनस्त्थानामावालिनींजो बाधपूर्वकः समाधिः । 

सएवानेन शोकेन अद्यते । तथादि--सवौणि निखिलानि स्थूलरूपाणि संस्काररूपामि चेन्दरियकमणीन्दरियाण्- 
भ्रोनलक्चक्षुरसनघ्राणाख्यानां पञ्चानां वाक्पाणिपादपायुपस्था्यानां च पच्चानां बह्यानामान्तस्योश्च मनोबुच्योः कमाभि 

शब्दश्नवणस्परीगहणरूपदशनरसम्रहणगन्धयहणानि वचनादानबिहरणोत्सगानन्दाख्यानि च॒ संकत्पाभ्यवसायो च, एवं 

प्राणकर्माणि च आणानां प्राणापानन्यानोदानसमाना्यानां पश्वानां कमौणि बहिनेयनमधोनयनमाकुब्नप्रसारणादि अश्चि- 

तपीतसमनयनमूष्यैनयनमिलयादीनि । अनेन पश ज्ञानेन्द्रियाणि पच कर्मेन्द्रियाणि पच घराणा मनो बुद्धिश्चेति सप्तदशा- 
त्मकं॑लिज्गसुक्तम । तच सुक्ष्मभूतसमशटिरूप हिरण्यगभौख्यमिह विवक्षितमिति वदिं सवौणीति विशेषणम् । आत्मसंय- 
मयोगाभनो, आत्मविषयकः संयमो धारणाध्यानसभज्ञातस्षमाविरूप स्त्परिपाके सति योगो निरोधसमाधिः । यं पतज्ञलिः 

५ माष्योत्कर्पदी पिका । 

वक्तव्यल्ापत्तेश्वेति दिक् ॥२६॥ किच सवाणीन्दियकमाणि इन्दिया्णां श्रोच्रलकचक्षूर्सनप्राणाख्यनां ज्ञनेल्ियाणां वाक्पाणि 
पादपायूपस्थाभि धानां कर्मेन्द्रियाणां कर्माणि राब्दस्सश्रूपरसगन्धग्रहणात्मकानि वचनादानविदरणोत्सगौनन्दा्यानि च तथा 
आणाना ्राणापानव्यानोदानसमानाभिधाना कमणि वदहिर्नैयनमधोनयनमाङुबनप्रसारणादि अरितपीतसमनयनमष्वैनयनमि- 

लादीनि “उद्रारे नाग आख्यातः कूम उन्मीलने स्फतः। छकरः शचुत्करो चचेयो देवदत्तो विजृम्भणे । न जाति तं चापि सर्वैन्यापी 
धनंजयः" इत्युत्तानि नागादिपचप्राणकमौगि चापरे आत्मनि संयम. ्रविखापनं सएव योगाध्रिससिन् तेन दीप इव ज्ञानेन 

६ श्रीधरीन्याख्या । 

विन्द्ियेषु इविद्केन मावितान्शब्दादीन्धक्षिपन्तील्थैः ।॥ २६ ॥ सर्वाणीति । अपरे ध्याननिष्ठः बुद्धीन्द्ियाणां श्रोत्रादीनां कमीणि 

श्रवणददनादीनि । करमैन्दरियाणा वाक्पाण्यादीना कमौणि वचनोरादानादीनि च प्राणानां ददाना कमणि । भ्राणख बहिगीमनम् । 

७ अभिनवगुप्ठाचार्थव्यास्या । 

भिस्फुलिङ्गासिनिन्दरियाप्यर्पयन्ति जतएष ते तपोयजाः । इतरे श्वानपरिदीपितेु फलद्ादकेषिन्द्ियास्िणु विष्रयानरप॑यम्ति मेदुवासन्ता- 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयनज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितत्रता; ॥ २८ ॥ 

२ भीमच्छंकर माष्यम् 1 

विेकविन्ञाने नोडबखभावमापादिते भ्रविखापयन्तीव्यर्थः ॥ २७ ॥ द्रव्येति । द्रव्ययज्ञास्तीर्थषु द्रव्यवि- 
नियोगं य्ञवुद्या कवैन्ति ये ते दरव्ययन्ञाः, तपोयज्ञास्तपो यज्ञो येषां तपखिनां ते तपोयज्ञाः, योग 
यज्ञाः प्राणायामग्रलयादहासदिकश्चणे योगो यज्ञो येषां ते योगयज्ञास्तथापरे खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च 

सखाध्यायो यथाविधि ऋगःचभ्यासो यज्ञो येषां ते खाध्याययन्ञाः, क्ञानयन्ना लानं लाखरार्थपरिक्षानं यज्ञो 
+ 1090 [9 8९, ५ + त + ^ 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

सर्वमपि व्यापारं निरध्याव्मनि चित्तसमाधानं कुर्वन्तीवयाह--विघे्ेति ॥ २७ ॥ यक्ञषट्धमवतारयति--द्रव्येति । 

तन्न द्व्ययक्तान्पुरषालुपादाय बिभजते--ती्थष्विति । तपसिनां यज्ञबुद्या तपोऽलुति्ठन्तो नियमवन्व इलः । 

६ गीरकण्डग्याख्या ( चतुधंरी >) । 

बुद्धियोगिनां तु मनसोऽप्युपसंहारात्तदायत्तख प्राणखाष्डुपसंहारो भवतीति विदोषः । एतेषामपि बुद्धो बोद्धव्यामावा- 

ूर्ववहीनायां समाधिदुद्धिरस्ति नतयतैवदधेरनयतवेन नात्मा ज्ञातो नापि तखिन्बुद्धिरुपसंहता । अतएवेतानमृतयोक्त 
वायवीये बद्धा द्शसदह्ाणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः, इति । बोद्धा बुद्धो रीनाः दशसहस्राणि मन्वन्तराणीत्यदुष- 

ङ्गात् ॥ २७ ॥ एवे यज्ञपश्चकं छोकचयेणोक्तम् । अथेकेनेव शोकेन पञ्चयज्ञानाह ~ दव्येति । दरन्यसाध्याः वापी- 

कूपारामाः तीर्थे बहिरवेदिकादान श्रोतयज्ञानां प्रागेव ग्रहणात् त एव यज्ञा येषां ते द्रन्ययज्ञाः । तथा तपः कृच्छ्र 
® सधुसूदनीग्याख्या । 

सू्चयामास “्युश्थाननिरोधसंस्कास्योरभिभवग्रादुभोवो निरोधलक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः" इति । व्युत्थानं क्षिप्तमूढ- 

विक्षिषा्यं भूमित्रथ॑तत्वंस्काराः समाधिविरोधिनस्ते योगिना प्रयजल्ेन अरतिदिनं अतिक्षणं चाभिभूयन्ते । तद्विरोधिनश्च 

निरोधसंस्काराः श्रदु्भवन्ति । ततश्व निसोधमा्रक्षणेन चित्तान्वयो निरोधपरिणाम इति । तस फलमाह ततः भ्रशान्त- 

वाहितासंस्कारादिति ! तमोरजसोः क्षयाछ्यविक्षेपशचल्यत्वेन शुद्धसत्वखरूपं चित्तं प्रशान्तमित्युच्यते । पूरवपूर्ैप्ररामसंस्कार- 

पाटवेन तदाधिक््यं भ्रदान्तवाहितेति ! तत्कारणं च सूत्रयामास “विरामभ्रययाभ्यासपूर्वैः संस्कारसोषोऽन्यः" इति । विरामो 

वृत्युपरमस्तस प्रयः कारणं द्र्युपरमार्थ. पुरषप्रयलस्तस्याभ्यासः पोनःपुन्येन संपादनं ततपूवैकखजन्योऽन्यः संभ्ज्ञाताद्विल* 

क्वणोऽसंप्ज्ञात इयर्थः । एतादृशो य अत्मसंयमयोगः स एवाभ्निस्तस्िज्ज्ञान दीपिते ज्ञानं वेदान्तवाक्यजन्यो ब्रह्मलेक्यसाक्चा- 

त्कारस्तनाविद्यातत्कार्थनाशद्वारा दीपिते अलन्तोज्वछिते बाधपूर्ैके समाधौ समषश्टिटिङ्गशरीरमपरे जहृति । अविलपयन्तीयर्थः । 

अन्न च सर्वाणीति आत्मेति ज्ञानदीपित इति विरोषणेरमानियेकवचनेन च पूर्वैवैलक्षण्यं सूचितमिति न पौनस्क्लयम् 
॥ २७ ॥ एवं तरिभिः शोकः परधयन्ञानुक्लाऽधुनैकेन छोकेन षच्यज्ञानाह--द्रव्ययाग एव यथाशान्नं यज्ञो येषां 

ते द्रव्ययज्ञाः पूर्तदत्ताद्यरूपस्मार्तकर्मपरराः । तथाच स्तिः "वापीकुपतङागदि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः 

पूमिखयमिधीयते ॥ जञरणागतसंत्राणं भूतानां चाप्यर्हिं्नम् । बदिरवैदि च यदूनं दत्तमिद्भिधीयते ॥ इति । इयं 

श्रोतं कम तु दैवमेवापरे यज्ञमि"यत्रोक्तम् । अन्तदि दानमपि तत्रैवान्तभूतम् । तथा कृच्छरवन्द्रायणादि तप एव यज्ञो 

येषां वे तपोयज्ञासपखिनः । तथा योगश्ित्तइत्तिनिरोधोऽदछङ्गो यज्ञो येषां ते योगयज्ञा यमनियमासनादियोगाद्ासुष्टानपराः । 

५ भाष्योत्कपदीपिका । 

विवेकेन स्वोपाधिनिरासेनोच्वलतामापादिते जुहति । प्रविलपयन्तीयर्थः । अत्र भाष्य समानरूपतया न तेन व्याख्यान्तराणां 

विरोध इति ्येयम् ॥ २७ ॥ एवं त्रिभिः श्ोकैर्य्ञपश्चकसुक्लाथेकेन पश्च यज्ञानाह-द्व्ययज्ञा इति । तीर्थेषु द्रन्यविनियोगं 

यज्ञबुच्या ये कर्वन्ति ते इ्ययज्ञा इति भाष्यम् । तसैव विवरणं उव्ययज्ञाः पूर्तदत्ताख्यस्मातयज्ञपराः। तथाच स्मृतिः “वापीकूप- 
६ भीधरीव्याख्या । 

अपानस्याधोनयनम् ! ब्यानेख व्यानयनाङ्घुन्ननप्रसारणादि । समानस्याश्चितपीतादीनां सम्यगुन्नयनम् । उदानस्योध्वेनयनम् । 

८इद्वारे नाग आख्यातः कमै उन्मीरने स्मृतः ! ककरः छतङ्ृज्डेयो देवदत्तो बिजम्भणे । न जद्वाति सृतं चापि सर्वैभ्यापी धनजयः 

इयेवरूपाणि जुहति । क । आत्मनि संयमो ध्यानेकाभ्य स एव योगः स एवाध्चिस्तसिन् शानेन भ्येयबिषयेण दीपिते प्रज्वलिते ध्येयं 

सम्यग्ात्वा तसिन्मनः संयम्य तानि स्वौणि कमौण्युपरमयन्तीलथैः ॥ २७ ॥ किंन द्रव्येति । द्रव्यदानमेव यशो येषां ते द्रन्य- 
७ अभिनवयुत्ताचार्यव्याख्या १ 

निरास्ायैव भोगानेभिरषन्तीत्युपनिषंत् ॥ २६ ॥ २७ ॥ तथाच मयेव कुष्व्या अक्रियायायुक्तं “न भोग्यं व्यतिरिक्त हि भोकतुस्त्वत्तो 

विभाग्यते। एष एवं हि ओगो यत्तादात्म्यं मोक्तुमोग्ययोः ४" इति । स्पन्देपि “भोक्तैव भोग्यमावेन सदा सर्वत्र सस्थितः" इति । ते चच 
सर्वानिन्दिथव्यापारान्भानसान्युखनासिक्नानिर्भमनमूत्रायधोनयनादीत्पायत्रीयांश्रात्मनो भनसश्च - संयमहेतो . योगनाद्येकाभयवद्धौ. सम्यः 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-शीधरी-भमिनवगुक्षन्याख्यायुता । २२५ 

१ ओम्छांकरभाष्यम् ; 

येषां ते ज्ञानयज्ञाश्च यतयो यतनशीखाः संशितनताः सम्यक् शितानि तनुृतानि तीक्ष्णीकृतानि 
मीन गी 

२ अनन्द गिरिव्याख्या ॥ 

प्रयाहारादीत्यादिश्षब्देन यमनियमासनध्यानधारणासमाघयो गृह्यन्ते, यथानिधि प्राद्युखध्वपनिन्रपाणिस्वायङ्गविधि- 
३ भीलकण्टव्याख्या ( चतुधरी >) । 

चान्द्रायणमासोपवासादि तदेव यज्ञस्थानीयं येषां ते तपोयज्ञाः । तथा योगयज्ञाः सङ्गफर्त्यागपूरवकं संध्योपास- 
नादिनिर्विकलपसमाध्यन्तानां कर्मणामयुष्ठानं तृतीयाध्यायोक्तं योगः सं एव यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः । यद्रा यम- 
नियमासनप्राणायाममप्रत्याहारघारणाध्यानसमाधिरूपोऽशङ्गोपेतो “योगशित्तवृ्तिनिरोधःः इति सुत्रितो योग॒ एव यत्नो 
येषां त इति । तथा खाध्याययज्ञाः नित्यं वेदाध्ययनरतास्ञ खाध्याययज्ञाः । ज्ञानं खाध्यायार्थख पूर्वोत्तरमीमांसा- 
विचारः सर एव यज्ञो येषाम् । खाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञाश्चति खाध्यायज्ञानयन्ञा इति समासः । यतयो यतनदीटाः 

छ मघुसूदनीत्याख्या । 

यमनियमासनश्राणायामप्रल्याहारधारणाभ्यानसमाधयो हि योगसया्वद्धानि । तच प्रयादार. श्रोत्रदीनीन्छियाण्यन्य इय- 
त्रोक्त. । धारणाध्यानसमाधय आत्मसंयमयोगाभाविदन्रोक्ताः । प्रणायामोऽपने जहति प्राणमिदलयनन्तरश्छोके वक्ष्यते । 

- यमनियमासनान्यत्रोच्यन्ते । अहिंसासव्यासेयव्रह्मयया परिग्रहा यमाः प्च । रोचसन्तोषतपःखाध्ययेश्वरप्रणिधानानि नियमा 
पश्च । स्थिरञुखमासन पद्मकसखस्तिकायनेकविधम् । अराच्लीयः प्राणिवधो हिंसा । सा च कृतकारिताघ्चुमोदितमेदेन त्रिषिधा 
एवमयथार्थभाषणमवध्यहिंसानुबन्धि यथार्थभाषरण चातम् , सेयमशाल्लीयमारगेण परदन्यखीकरणम्, अराल्नीयः ल्ीपुंस- 
व्यतिक्ररो मथनम्, शाघ्ननिषिद्धम्गेण देहयाच्ानिवाहकाधिकभोगसाधनखीकार- परिग्रहः ! एतश्निद्रत्तिरक्षणा उपरमा यमाः । 
धयम उपरमे" इति सरणात् । तथा शओोचं द्िविधं बाह्यमाभ्यन्तरं च । खनलादिभिः कायादिश्चालनं हितमितमेध्याश्चनादि च 
बाह्यम् । मेत्रीयुदितादिभिर्मदमानादिचित्तमलक्षालनमान्तरम् । संतोषो वियमानभोगोपकरणादधिक्रस्यानुपादित्सारूपा चित्त 
छरत्तिः । तपः छतिपासारीतोष्णादिहन्द्सहनं काष्ठमौनाकारमोनार्दित्रतानि च । इ्धितेनापि खाभिप्रायाप्रकाश्लनं काष्ुमोनम् , 
अवचनमत्रमाकारमोनमिति मेदः । खाध्यायो मोक्षराख्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा । ईश्वरप्रणिधानं सर्वकर्मणां तस्मिन्पर- 
मगुरौ फठनिरपेक्षतयाऽयेणम् । एते विधिरूपा नियमा । पुराणेषु येऽधिका उक्तास एष्येव यमनियमेष्वन्तर्माव्याः । एताददा- 
यसमतियमाद्यभ्यासपरा योगयज्ञाः । खाध्यायन्नानयन्ञाश्च यथाविधि वेदाम्यासपराः खाध्याययक्चाः । न्यायेन वेदार्थनिश्वयपरा 

ज्ञानयज्ञाः । यज्ञान्तरमाह--यतयो यन्नरीलः संशितव्रताः सम्यक् शितानि वीक्ष्णीङ्रतान्यतिदृढानि तरतामिं येषां ते 
संदितत्रतयज्ञा इयथः । तथाच भगवान्पतज्ञलिः ति जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महानतम्' इति । ये पूवैम- 
हिंसाद्माः पश्च यमा उनक्तास्त एव जावयायनवच्छेदेन दढभूमयो मात्रतद्न्दवाच्याः । तत्राहिंसा जादवच्छिन्ना यथा अगयो- 

सृगातिरि्तान्च हनिष्यामीति । देशावच्छिन्ना न तीर्थं हनिष्यामीति । सत कालवच्छिजा यथा न चतुरददयां न पुण्येऽहनीति । 
सेव अयोजनविदेषरूपसमयावच्छिज्ना यथा क्षत्रियस्य देवन्राह्मणभ्रयोजनव्यतिरेकेण न हनिष्यामि, युद्धं निना न हनिष्यामीति 

- च । एवं विवाह्यदिमयोजनव्यतिरेकेणाखतं न विष्यामीति, एवमापत्काख्व्यतिरेकेण इुद्धयायतिरिकरसतेयं न करिष्यामीति 
च । एवष्ूतुव्यतिरिककाले परली न गमिष्यामीति, एवं गुवादिप्रयोजनमन्तरेण न परियहीष्यामीति यथायोग्यमवच्छेदो 
द्रष्न्यः । एतादगवच्छेदपरिहरिण यदा सर्वेजातिसर्वदेशसर्वकाटसर्वप्रयोजनेषु भवाः सार्वभौमा अहिसादयो भवन्ति 
महता ्रयन्नेन परिपाल्यमानल्रात्, तदा ते मदात्रतसब्देनोच्यन्वे । एवं काष्टमोनादिन्रतमपि द्रव्यम् । एताटशनतदा्व्यै च 

५ माष्योत्कर्षदीपिका । 

तडागादिदेवतायतनानि च । अ्चप्रदानमारामः पूर्तमिलयभिधीयते ॥ शरणागतसंत्राण भूतानां चाप्यषिसनम् । बषिरवेदि च यदूनं 
दत्तमिलभिधीयते ॥* इवयादीति बोध्यम् । तथा पन्ाम्निसेवनादि तप एव यज्ञो येषां ते तपोयज्ञाः । तथा यमनियमासनप्राणायामप्रद्या- 
हारधारणाभ्यानसमाधिलक्षणो योग एव यज्ञे येषां ते योगयज्ञाः। तथा परे खाध्यायो विधिवदवेदाभ्यासो यज्ञो येषां ते खाध्याययज्ञाः। 
ज्ञान पूर्वोत्तरमीमां साविचरेण शास्रार्थपरि ञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाश्च यतयो यल्लशीकः, सम्यक् शितानि सूक्ष्माणि तीक्ष्णीङ््. 
तानि च तानि येघ्रां ते । इति सर्वषां विरोषणमन्यानां वा । केचित््वंनेन विशेषणेन यज्ञान्तरं ब्णयन्ति नतयज्ञा इदयर्थं इति वेषां 

& भरीधरीश्याख्या । 
याः । ङच्छचन्द्रायणादितप एव यशो येषा ते तपोयज्ञाः । योगश्चित्तदृत्तिनिरोधलक्षणः समाधिः स एव यदो येषां वे योगयज्ञाः 

७ अभिनवगुप्ाचायग्यास्या 
'ानपरि(गोधि) गीषिते पूरथिवभ्ये निवे शयम्ति । युद्यमाणं विषयं संकर्प्यमाने वा तदेकोग्रतयब तत्परिखक्तान्यत्यापास्या युदया गृहधन्तीति 

थम् । तदुक्तं 1 काबोपनिषदि “भागे ल्यक्ते निरुद्धा चेन्नव मावान्तर अजेव् । तदा तन्नध्यमातेन विकास याति मादना ॥* रति । वं योग" ~~~ 
9 नडचूद्नं, 

भ? सी २९ 
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अपने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
पाणापानगती रद्भूा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 

१ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

बतानि येषां ते संशितवताः ॥ २८ ॥ किंच--अपान इति । अपानेऽपानचृत्तो जहति प्रक्षिपन्ति प्राणं 
प्राणचृत्तिम् । पूरकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्तीत्यर्थः । प्राणेऽपानं तथापरे जहति रेचक्राख्य च पाणा- 

यामं कु्वैन्तीदतत् , प्राणापानगती मुखनासिकाभ्यां वायोर्निरौमनं प्राणस्य गतिस्तद्धि पयं प्ेणाधो- 

ममनमपानस्य ते प्राणापानगती प्ते सद्धा निरुध्य प्राणायामपरायणाः पाणायामत्त्परः कुम्मकाख्य 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

मनतिक्रम्येति यावत्, अतानां तीक्ष्णीकरणमतिददस्वम् ॥ २८ ॥ भाणायामाख्ये यज्युदाहरति--किंचेति । भरणा. 

यामपरायणाः सन्तो रेचकं पूरकं च हरस्व कुम्भकं कुर्वन्तीत्याह--प्राणेति ॥ २९ ॥ प्राणापानयोगेती श्वासप्रश्वासौ 

३ नीरूकण्टव्याख्या < चतुधंरी >) । 

संरितत्रताः सम्यक् रितं तीक्ष्णे त्रतमहिंसादिकं येषां ते इति सर्वेषां विशेषणम् ॥ २८ ॥ एकाद यज्ञमाह-- 

अपान इति । अपरे अपानेऽपानवृत्तो जहति प्रक्षिपन्ति प्रणे प्राणडृत्तिम् । पूरकाख्यं प्राणायामं कुवेन्तीव्यर्थः | 

तथा प्राणे च अपानं प्रक्षिपन्ति । रेचकास्यं प्राणायाम कुर्वन्तीत्यर्थः । प्राणापानगती सद्धा युखनासिकाभ्यां बायो-- 

निर्ममं प्राणख गतिः तद्विपययेणाधोगमनमपानश्च गतिः ते प्राणापानगती एते निरुध्य प्राणायामपरायणाः प्राणायाम- 

© सशुसूदनीन्याख्या । 

कामक्रोध ममोहानां चतुणौमपि नरकद्वारभूतानां निवृत्तिः । तत्राहिंसा क्षमया क्रोध, ब्रह्मचर्येण वस्तुविचारेण कामस, 

अस्तेयापरिप्रहख्पेण संतोषेण रोभख, सत्येन यथार्थज्ञानरूपेण विवेकेन मोहस्य, तन्मूल्ानां च सर्वेषा निवृत्तिरिति द्रव्यम् । 

इतराणि च फलानि सक्रामानां योगाने कथितानि ॥ ‡८ ॥ प्राणायामयन्ञ माह साधैन--अपनेऽपानव्रत्तौ जहति प्रक्षिपन्ति 

भाणगरत्तिम् । बाह्यवायोः शरीराभ्यन्तरमवेशेन पूरकाख्यं प्राणायामं कु्वन्तीलयर्थः । प्राणेऽपानं तथाऽपरे जहति दरारीरवायोबेहि- 

िभमनेन रेचकख्यं आणायामं कुर्वन्तील्थः । पूरकरेचककथनेन च तदविनाभूतो द्विविध कम्भकोऽपि कथित एव । 

यथादाक्ति वायुमापू्ौनन्तरं श्वासभरश्वासनिरोधः कियमाणोऽन्त-कुम्भकः । यथाशक्ति सर्वं वायं विरिच्यानन्तरं क्रियमाणो 

बहि.कम्मकः । एतत्माणायामत्रयाटुवादपूैकं चतुथ छम्भकमाह-- ाणापानगती सुखनासिकाभ्यामान्तरख वायोबेदिनिंगेमः 

श्वासः आणस्य गतिः । वहििर्मतस्यान्त.प्रवेः अश्वासोऽपानख गति" । तत्र पूरके प्राणगतिनिरोधः, रेचकेऽपानगतिनिरो धः, 

कुम्भके तूभयगतिनिरोध इति क्रमेण युगपच्च श्वासप्रश्वा साख्य प्राणापानगती रुद्धा आणायामपरायणाः सन्तोऽपरे पू्वैबिलक्षणा 

नियताहाराः आदारनियमादियोगस्ताधनविरिष्यः रणेषु बाह्याभ्यन्तरकुम्भकाभ्यासनिगहीतेष् आणान् ज्ञनेन्द्रियकर्मन्दियरूपा- 

न्लहति, चुथकुम्भकाभ्यासेन विलापयन्तीलयर्थः । तदेतत्सर्वं भगवता पतज्ञछिना संक्षेपविसरराभ्यां सूत्रितम् । तत्र संक्षेपसून्न 

"तस्मिन्सति श्वासपरश्वासथोरीतिविच्छेदलक्षणः ्राणायाम. इति । तसिन्नासने स्थिरे सति प्राणायामोऽनुेयः । कीशः, शास-~- 

अश्वासयो्गतिविच्छेदरक्षणः श्वासश्रश्वासयोः आणापानधर्मयोर्या गतिः पुरषश्रयलमन्तरेण खाभाविकप्रवहणं कमेण युगपच 

पुरुषभरयज्ञविरेषेण तस्या विच्छेदो निरोध एव लक्षणं खरूपं यस स॒ तथेति । एतदेव विदरृणोति 'बह्याभ्यन्तरसतम्भड्त्ति- 

दैचकालसंख्याभिः परिदशे दीधसृकष्मः* इति । बह्यगतिनिरोधरूपलाद्राह्यदृत्तिः पूरकः । आन्तरगतिनिरोधरूपलादान्तरघृरत्ती 

रेच; कैधित्तु बाह्यशब्देन रेचकः अन्तरब्देन च पूरको व्याख्यातः । युगपदुभयगतिनिरोधसम्भसद्ृत्तिः कुम्भकः । 
५ भाष्योत्क्दीपिदा । 

कृच्छ्चान्द्रायणादि तप एव यज्ञो येषामिति तपोयज्ञा इयस्य व्याख्यानकवणां मते पौनरूकत्यं यज्ञानां च त्रयोदशं चापतति । 

अपान इलयादिसाधैश्टोकेनैकयज्ञवर्णनं तु आमादिकं अपर इयस्य वारद्रयसुपरुभ्धेरिति ज्ञेयम् ॥ २८ ॥ एकाद्चयन्ञमाद । अपा- 

नेऽपानदृत्तौ प्राणदृत्तिमपरे जहति । पूर्य प्राणायामं कुरवन्तीदयर्थः । तथा भ्रणिऽपानं जहति रेचकाख्य प्राणायामं कुैन्ति 

आणापानयो्ुखनासिकाभ्यां वायोनि्ममनाधोगमनरूपे गती दद्ध निरुध्य प्राणायामपरायणाः आणायामतलराः कुम्भकाख्यं 
& ओधरीभ्याख्या । 

साध्यायेन वेदेन अवणमननादिना यत्तदथश्ानं तदैव यज्ञो येषा ते । अथना वैदपाढयज्चास्तदर्थज्ञानयज्चाश्वेति द्विविधा यतयः भ्रयल- 

शीलाः । सम्यक् शितं निशितं वीक्णीकृतं जतं येषां तै ॥ २८ ॥ किंच--अपान इति । अपाने अधोदृततो प्राणमूर्ववत्ति पूरकेण 
जुष्ठति पूरककाे प्राणमपानेनेकीकुवेन्ति । तथा कुम्भकेन प्राणापानयोरूष्वाधोगती रुद्धा रेचककरेऽपानं भाणे जहति । एं पूरक~ 

ए अभधिनवेगुप्राचार्यव्याख्या । 

धल व्यास्याताः ॥ २८ ॥ एव द्रव्ययजैसतपोयं्ती योगयज्ञश्चोक्तलक्षणाः स्वाध्यायक्ानेयन्ञाश्च ये ते संप्रति लश्षयन्ते-अपन इति । 
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अपरे नियताहाराः पाणान्पाणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविक्ञो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 

१ ्रीमच्छांकर भाष्यम् । 

प्राणायामं कवेन्तीव्यर्थः ॥ २९ ॥ किंच-- अपर इत्ति । अपरे नियताहारा नियतः परियित आहारो 
येषा ते नियनाहाराः सन्तः प्राणान्वायुमेदान्प्राणेष्वेव जुद्धति, यस्य यस्य बवायोजेयः क्रियत इतरा- 

कोकिकिनिकिक 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

निरध्य किं ऊु्वेन्तील्यपक्षायामाद--किंचेति । प्राणापानगतिनिरोधरूपं ङम्भकं त्वा पुनःपुनर्वायुजयं ङर्वन्ती- 
लर्थैः । आहारस्य परिमितत्वं हितस्वमेभ्यत्वोपरुक्षणार्थम् । भाणानां प्राणेषु होममेव बिभजते--यस्येति । जितेषु 

३ नी खकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

तवरः कुम्भकास्यं प्राणायामं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ २९ ॥ द्रादद्रौ यज्घमाह--अपरे इति । नियतो निगरहीत 
आहारो विषयभोगो यस्ते नियताहाराः वैराम्यादिमन्तः प्राणान् । अत्र समनर्कानीन्द्रियाणि प्राणङब्देन ग्न्त । 
तान्प्रणिषु मनधित्ताहंकारेष्वन्तःकरणदृत्तिभेदेषु । बुद्धेः प्रग्गृहीतत्यादग्रहणम् । जुहति प्रविलापयन्ति । इन्द्रि 
याणि संकरद्यात्मके मनसि संहृत्य मनोऽपि सखरणात्मके चित्ते संहत्य तदप्यहंकारे संहरन्ति । स॒ चाभिमानरू- 
परोऽहंकारोऽभिमन्तव्यामावात्खयमेव दग्धेन्धनानख्वद्टिरीयते । तत्र येषां समाधिनुद्धिरस्ि ते आभिमानिका बुद्धि- 

 मधुसदनीत्याख्या । 

तदुक्तं शयच्रोभयो. श्वासप्रश्वासयो सकृदेव विधारकात्प्रयलादभावो भवति न पुनः पूर्ववदापूरणम्रयत्नौ विधारणं नापि रेचनप्र. 
यत्लौघतिधारणं कितु यथा तप्त उपरे निहितं जलं परिद्यष्यत्मर्व॑तः संक्रोचमापदयते एवमयमपि मारुतो वहनसीरो बल्वद्िधारक- 
ग्रयल्लावरुदधकरियः शरीर एव सुक्ष्मभूतोऽवतिष्ठते नतु पूरयति येन पूरकः, नतु रेचयति येन रेचक इति ! चि विधोऽयं भाणा- 

यामो देशेन कठेन सख्यया च परीक्षितो दीषसूक्ष्मसंज्ञो भवति । यथा घनीभूतस्तूकपिण्डः प्रसा्थमाणो विरङ्तया दीधः 
सू्मश्च भवति तथा प्राणोऽपि देशा्रालसंल्याधिक्रयेनाभ्यस्यमानो दीर्घो दुरक्ष्यतय- सूक्ष्मोऽपि संपद्यते ॥ तथाहि हृदयानिगैद 
नासाग्रसंश्ुखे द्वादद्चाहलपयैन्ते ददो श्वानः समाप्यते । ततएव च पराद्रस्य हृदयपयन्तं प्रविशतीति खाभाविकी प्राणापान- 
योगेतिः । अभ्यासेन तु क्रमेण नामेराधारद्वारा निर्भच्छति । नासान्तश्वतुर्विचत्यडलपर्थन्ते षर्धिखदङ्धकपर्थन्ते वा देश 
समाप्यते । एवं प्रवेशोऽपि तावानवगन्तव्य ! तत्र बाह्यदेशव्यामिरनिवीते देशे इपीकादिसूक्ष्मतूलक्रिययाऽनुमातव्या । अन्तरपि 
पिपीलिकास्पशं सदृशेन स्पशनाजुमातव्या । सें देश्परीक्षा । तथा निमेषक्रियावच्छिज्नसख काल्ख चतुर्थो भागः क्षणस्तेषामि- 
यत्ताऽवधार्णीया । खजानुमण्डङं पाणिना त्रि ःपराग्ररय छोरिक्रावच्छिन्नः कालो मात्रा । ताभिः षड्र्चिदातामाच्ाभिः अरथम 
उद्धातो मन्दः, रा एव द्वियुणीङनो द्वितीयो मध्यः, स एवं चिगुणीङृ नस्नृतीयस्तीत्र इति । नाभिमूलत्मेरितसखय वायोविरिच्य्- 
मानस्य शिरख्भिहननमुद्धात इत्युच्यते । सेयं कालपरीक्षा ! संख्यापरीश्षा च प्रणवजपादृत्तिमेदेन वा संख्यापरीक्षा श्वासप्रवे- 
“गणनया वा । काटसंख्ययोः कथंचिद्धेदबिवक्षया एृथगुपन्यासः । यद्यपि कुम्भके देशव्यात्तिनावगम्यते तथापि काटसंख्याव्या- 
भिरवगम्यत एव । स खन्वयं प्रयहमभ्यस्तो दिवसपक्षमासादिक्रमेण देशकालमचयन्यापितया दीषेः परमनैपुण्यसमधिगमनीय- 

५ भष्योत्करपेदी पिका । 

प्राणायामं कुरवेन्तीयर्थं ॥ २९ ॥ दादचयज्ञमाह --अपर इति । नियतः परिमित आहारो येषां ते निगरताहायः सन्तः 
पराणानजितान्व.युभेदान् प्राणेषु जितेषु बायुभेदेषु जहति । तेऽजिता अपि तत्र प्रविष्टा जिता इव भवन्तीयर्थः। यन्नु अपरे लाहा- 
रसंकोचमभ्यसन्त. खयमेव जीर्य॑मणिषिविन्द्रियषु तत्तदिन्द्ियच्त्तिखय होमं भावयन्तीदर्थः । यद्वा “अपाने जुह्वति माणं प्रणिऽपार्न 
तथापरे" इल्यनेन पूरकरेचकयोरावतैमानयोह॑सः सोहमिदयनुखोमतः प्रतिलोमतश्वाभिव्यज्यमानाऽजपामन्रेण तत्वंपद्थैक्यं व्यति. 
हारेण भावयन्तीलयथैः । प्राणापानगती इनेन तु शोकेन प्राणायामयज्ञा. अपरे कल्प्यन्ते तत्रायमथेः-- द्धौ भागौ पूरयेदन्नै- 

६ श्रीधरीष्याख्या । 

कुम्भकरेचकैः प्राणायामपरायणा अपरे उलयथैः ॥ ९ ॥ किं च्--भ्रषर् इति । अपरे त्वाहारसंकोचमस्यसखन्तः स्वयमेव ओ्थमाणे- 
विन्द्रियेपु तत्तदिन्दियद्रत्तिख्यं होम माव्यन्नीत्यथैः । यद्वा अपाने जहृति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे दव्यनेन पूरकरेचकयोरावल्मान- 
योहसः सोदमिव्यनुरोमनः प्रतिरोमतश्वाभिम्यञ्यमानेनाऽजपामत्रेण त्वंपदार्थेक्यं न्यतिहारेण भावयन्तीतयथैः । तदुक्त योगक्षाखे- 

७ अभिनवगुप्ताचार्थव्याख्या । 
जपरे । यज्शिष्टा इति । एवं बहुविधा यज्ञाः । प्राणसुदीयमान ( नादे ? > प्रणवादिमाश्राख्यान्तमपनेऽस्तं याति स्वानन्दान्तःप्येशात्मनि 
जुह्वतीति पिण्डस्येयातमा स्वाध्यायः रिप्याद्मना च नयानय्यहणाय केचिदस्तं यान्तञुदीयमाने संवेश्य तदेकीकारेणापवरीदानात्मनि 
कचिष्यारमनि च दोधनबोधनप्वेशनये जनस्पे स्वाध्यायज्ञाने स्वपरानन्देभये भतिष्ठितमनसखः । अतएव पृरकः भरथमसुक्तश्चरमंः रेचकः । 

१ भीरः 



२२८ सानन्दगिखि्याख्यासंवलित-भीमच्छांकरभाष्ययुता-भरीमद्भगवद्वीता । [अध्यायः $ 

१ ओीमण्काकाशमार्वंम् । 

न्वायुभेदास्तस्िञ्जुहति ते वत्र परविष्टा इव भवन्त । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यद्घक्षपितक्पषा यज्ञ 
यथोक्तैः श्वपितो नाशितः कट्मषो येषां ते यक्षक्षपितकदमषाः ॥ ३० ॥ पव यथोक्तान्य्ञाज्निवैत्ये 

[क 0 क क 0 अ) न्वा त ति 00 वा ज न 9 9 कथि ने जिकर त % 

२ भानन्दभिरिभ्याख्या । 

वायुजेदेष्वजितानां तेषां होमप्रकारं भरकटयति--ते तत्रेति । श्रङृतान्यज्ञादुपसंदरति--सर्वेऽ पीति ॥ ६० ॥ 

यथोक्तयश्चनिर्थवैनानन्तरं क्षीणे कडमपे किं स्मादिवयाराङ्य!ह--एव मिति । यथोक्तानां यक्लानां मध्ये केनचिदपि 

३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुधेरी ) । 

योगिभ्यः प्क्तभ्यो निकृष्टाः । अतएव एतान्प्रकृलयोक्तं वायवीये “सहस स्वाभिमानिकाः? इति । सहश्च मन्वन्त- 

राणीत्यनुषङ्गः ! मोतिकरंतु योगोऽत्र नोक्तः यदयुष्ठातृनप्रकृत्य ततरवोक्त “भोतिकास्तु शतं पूर्णम्, इति । अच्रापि 

दतं मन्वन्तराणीत्युष्जनीयम् । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञऊन्धारो यज्ञेन श्पितं कर्मं येषां ते तथाविधा भवन्ति 
% सधुसदनीग्याखूया । 

तया च सूष्म इति निरूपिनल्ञिविधः प्राणायामः \ चतुर्थं फलभूतं सूत्रयतिस--"बाह्वम्यन्तरविषयाक्चेपी चतुर्थः इति । 

बाह्यविष्रयः श्वासो रेचक । अभ्यन्तरविषय प्रश्वास पूरकः । वैपरीलयं वा । ताबुभावपेक्ष्य सहढद्वलवद्विधारक्रयलवश्चाद्भवति 

बाह्याभ्यन्तरमेदेन दिबिधस्तृवीयः कम्भः । तब्मुभावनपेक्षयेव केबलकुम्म क्राभ्यासपाटवेनासजङृत्तत्तरप्यलवश्चाद्वति चतुथः 

कुम्भकः ! तथाच बाह्याम्यन्तरविषगराक्षेयीति तदनपेक्ष इत्यथ । अन्या व्याख्या--बह्यो विषयो द्वादशान्तादिराभ्यन्तरो 

विषयो हृदयनाभिचक्छादिः तौ द्वौ विषरयावाक्षिप्य पयांखोच्य यः स्तम्मरूपो गतिविच्छेदः स चतुर्थः प्राणायाम इति । तृतीयस्तु 
बाह्याभ्यन्तरा विषयावपर्याखोच्यैव स्सा भवतीति विशेष । एतादृशश्वतुरविधः भ्रणायामेऽपाने जहति प्राणमिद्यादिना सार्धम 

श्मेकेन दितः ॥ २९ ॥ तदेवसुक्तानां द्वादशधा यज्ञविदा फल्माह--यज्ञान्विदन्ति जानन्ति विन्दन्ति कमन्ते वेति यज्ञ 
विदो यज्ञानां ज्ञातारः कतौरश्च । यज्ञैः पूवोक्तै क्षपितं नाशितं कल्मषं पापं येषां ते यज्ञक्षपितकस्मषाः । यज्ञान्करृलाऽवरिष्ट 
कल्ऽनमम तदाग्दवाच्य भुत इति यन्नथिष्यण्तयुजः । ते सर्वेऽपि सत्तवश्यदधिज्ञानरातिद्वारेण यान्ति ब्रह्म सनातनम् । निदं 

५ भष्ोक्कषंदीपिक्ा । 

स्तोयेनरकं प्रपूरयेत् । मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमवद्ेषयेत् ॥* इत्येवमुक्तो नियतः आदारो येषां ते कुम्भकेन प्राणापानगती शद्धा प्राणा- 

यामपरायणाः सन्तः भणानिन्दरियाणि भ्रणेषु जुह्वति । कुम्भके स्वँ त्राणा एकीभवन्ति तन्नैव रीयमनेषिद्ियेषु होमं भावय- 

न्तीति भाष्यविरुद व्याचस्युसखदुपेशष्यम् । भरसिद्धार्थपरिलयागबीजमभूताुपपच्ययुपलन्ध्या श्रोत्रादीन्दरिहोमस्य प्दयाद्रारख्पेष्नभिषू- 
कलेन च पश्चान्तरे श्नोकोत्तरा्धसख सदपि संभवे खपूवार्धेनान्वयं विद्ायापरपूवांधेनान्वयसयान्याय्यल्ञेन पूरकरेचकयोरिदयादि- 

अन्थुस्पाक्चरा्थलामावेन च पूरकरेचककुम्भकरूपं आअणायामं कुर्वन्तीति भाष्योक्तस्येव सम्यक्लात् । एतेन ्रणानिन्दरियाणीदयाद्यपि 
रत्यक्त, लोकाप्रसिद्धर्थकत्पनापत्तेः । अतएव प्राणिषु बाह्याभ्यन्तरङुम्मकाभ्यासनिग्रहीनेषु प्राणान् ज्ञनेन्दियकर्मन्दिगरूपाच् 
जहति चतुष्कुम्भक्राभ्यासेन बिखपयन्तीदयर्थं इव्यपास्वम् । इन्द्रियाणि जुहतीन्युक्त्या इन्द्रियनिरोधयज्ञसाप्युपरन्ध्या प्राणायामय- 

ज्ञमाह साधनेति खोक्तिविरोधाच । यदपि नियताहारा वैराग्यादिमन्तः भ्राणानन्र समनस्कानीच्दियाणि भाणशचन्देन गरह्यन्ते । द्विली- 

यान्त भणदब्दैन भ्रोच्रादीनि वागादीनि च गृह्यन्ते तान्शराणन्प्र णेषु समनधित्ताहंकारेष्वन्तःकरणृत्तिमेदेषु जुहति प्रविलापयन्ति । 

इन्द्रियाणि संकत्पात्मके मनसि संशय मनोऽपि स्रणात्मके चित्ते संहृ तदप्यहं छार संदरन्ति स॒ चामिमानलूपोऽदचछरोऽ- 

भिमन्तव्या मावात्लयमेव दग्येन्धनानकवद्विटीरत इत्यन्ये । तदप्यसमज्ञ घम् । का ऋरसिद्धार्थकल्पनादिरोषसयात्रापि दुल्यलादि- 

विदिद् । एते सर्वेऽपि यज्ञनिदो यत्ञानां ज्ञातारः कतार यजञैयेथोक्ते. क्षपि गा नाशिताः कल्मषाः पापानि येषां ते ॥ ३० ॥ 
६ भीधरीष्यारुया । 

‹सचारेण बदहियौति हकारेण विशेत्पुनः । पाणन्तत्र स एवाहं इस इत्यनु चेन्तयेत्” इति । भाणाप्रानगती रृद्धेत्यनेनं तु शोकेन प्राणा. 

यामयज्ञा अपरैः कथ्यन्ते तत्रायमथेः-ष्धौ भागौ पूरयेदननष्तोयेनैक पूरयेच् । मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमवशेषयेत् ॥* इले तमादिवच- 
मोक्तो नियत भङ्कार येषां ते । कुम्मकेनं म्राणाप्रानयती रुद्धा प्राणायामपरायणाः सन्तः प्राणानिद्दियाणि प्राणेषु जुति । ङुम्बेके दि 

सर्वे पाणा एकीमवन्तीति तत्रैत रीयमानेष्िन्द्ियिषु होमं भानवन्तीखथेः । तदुक्तं योगक्चाक्ञे- व्यथा यश्रा सदाभ्यासन्मनस्तः सिरता 

भवेत् । बायुबाङ्घायद्ृष्टीना सिरता च तथा तथा ॥ इति । त्देवसुक्तनां द्वादश्चाना यश्विदा फठ्माह-~+स्व इति । यज्ञान्विदन्ति 

७ जणिनयगुपायार्थन्याख्या । 

अश्मेम द भागेन अिषयमोगान्वरुखी सरणं द्वितीयेन महा विदेहधारगाक्र गाद्िपयय्महणाय विसरणं ध्वन्यते 1 अतश्च स्वाध्याययस्ते- 
भ्योऽम्पे शामः । एतदेचोक्तष्यापारपरिशीखनावक्षपररिपूरिनर गरन द्धिष्यारम मनोरथाः दे अभ्पेते गनी निरुष्याहारं विषय मोगात्मर्कर. 
नियम्ब भणाम्पकष्टवित्तव्स्युदयान्प्राणेषु परनिरानन्दोडारेषु जुह्वति कृर्भकप्रदान्त्या । सर्वे चैते द्रन्ययक्ास्अष्त क्तानयज्ञान्तं ज्ञस्य 

१ गीरक्ण्डःर 
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नीख्कण्ठी-मधुसदनी-भाष्योत्कषंदीपिका-ध्रीधरी-अभिनवगुपतन्याख्यायुता । २२९६ 

यज्ञरिष्टाखतसुजो यास्ति ब्रह्म सनातनम् । 
नायं रोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुससम ॥ ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता जह्यणो सुखे । 
कमेजान्बिद्धि तान्सवोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 

२ भीमन्छाकर माष्यम् । 

यक्षि ा्तभुजो यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्ट यक्षरिष्ठं च तदश्रतं च यज्ञरिष्टास्तं तत इति यक्ष- 
शिष्टाखरतयुजो यथोक्तान्यज्ञान्छृत्वा तच्छिष्टेन कष्टेन यथाविधि चोदितमन्नमस्रताख्यं भुञ्जत इति 
यक्ञशिष्टामुतभुजो यार्त गच्छन्ति बह्म सनातनं चिरंतन, मुमुक्षवभेत्काखातिक्रमापेक्षयेति साम- 
ध्यौह्कम्यते । नाये लोकः सर्वैप्राणिसाधारणोऽष्यस्ति यथोक्तानां यज्ञानामेकोऽपि यज्ञो यस्य नास्ति 
सोऽयश्नस्तस्य कुतोऽन्यो विशिष्टसाधनसाष्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ एवमिति । पव यथोक्ता बहुविधां 

१ ७, का, छ, च, च । कानि कक 6 कि किक िि कथि किकः # 08. ® कि पो शिक ॐ किन्न निकः भ द नति अविन्द १, आ ॥ 

य `` २ आनन्दभिरिव्यारूया । 

यज्ञेनाविदोषितस्य पुर्षस्य प्र्यवायं दशंयति--नायमिति । कथं यथोक्तयक्तानुष्टायिनामवचिष्टेन काडेन धिषहिता- 
जरभुजां बह्मप्रातिरिलय्षद्ख सुसुष्वस्वे सति वित्तशुद्धिद्रारेयाह--मुमुक्षवश्चदिति । तक्किमिदानीं साक्षादेव मोक्षो 
विवश्चितः, तथाच गतिश्चुतिविरोधः खादित्याशङ्य गतिनिर्देशसामर््यात्कमसुक्तिरत्राभिम्रेतेयाह--कांडातीति 1 
तृतीयं पादं व्याचष्टे- नायमिति । विवक्षितं कैमुतिकन्यायमाह--कुत इति । साधारणलोकाभावे पुनरसाधा- 
रणरोकप्रापिदूरनिरस्तेल्य्थः । यथोक्तेऽथे उुद्धिसमाघानं ङरङलप्रधानसख्याैनस्यानायासरम्यमिति वक्तु छरसत्त- 
नेषयुकम् ॥ ३१ ॥ उक्तानां यज्ञानां वेदमूरुकस्वेनोध्येक्षानिवम्धनस्वं निरस्यति--पएव मिति । आ्मव्यापारसाच्य- 

द नीखकण्डव्याख्या ( चतुरी ) । 

सर्वे यज्ञाः कदमषक्षयायेव भवन्ति न पुनः साक्षान्मोक्षयेव्यर्थः ॥ २० ॥ सर्वेषामेतेषां मध्येऽन्यतममप्यनुष्ठातुम- 
शक्तं प्रति प्राहु--यक्ञेति । यज्ञाः पञ्चमहायज्ञाक्म्यः शिष्टमवशिष्टमन्नममृतास्यं ये मुञ्चते तेऽपि चि्तष्यद्धिद्ारा 
सनातनं ब्रह्म यान्ति प्रा्ुवन्ति । अयन्ञख पूर्वाक्तषु द्वादशशन्यतमो वा नित्याः पश्च वा यख यज्ञा नं सन्ति 
सोऽयक्ञस्तयायमपि लेको नासि, अन्यः परलोक आत्मरोको वा कुतो मवेत् । न कृतधिदिव्यर्थः ॥ ३१ ॥ एव- 

€ सघुसूदनीव्याख्यां । 

संसारान्मुच्यन्त इयथः ॥ ३० ॥ एवमन्वये गुणसुक्ला व्यतिरेके दोषमाहार्धन--उक्तानां यज्ञानां मध्येऽन्यतमोऽपि ज्ञो 
यस नासि सोऽयन्ञस्तस्यायमल्पयुखोऽपि मसुप्यखोको नासि सर्वनिन्यलात् , कुतोऽन्यो विशिष्टसाधनसाध्यः परस्मेकः हे ङ₹- 
सत्तम ॥ ३१ ॥ करि लया खोसक्षामत्रेणवमुच्यते, नहि, वेद एवात्र ्रमाणमिलयाह~-एवं यथोक्ता बहुविधा बहुखकारा यज्ञाः 

४ भाष्योत्कर्पदीपिका। 

"7वं यथोत्तान्यज्ञान्निषैत्यं तच्छि्ेन काठेन यथाबिधिचोदितमन्नं अश्रताख्यं सुत इति यज्ञरिष्टखतयुजः । यत््वन्ये सर्वेषाम- 
येषां मध्येऽन्यतममप्यनुषएरातुमराकयं अति आह--यक्चेति । यज्ञाः पश्चमहायज्ञास्तेभ्यः रिष्टमवदिष्टमन्नमग्रताए्य ये शरुत 

इत्यादि तचिन्यम्। शुतदहानेरशुतकल्पनायाश्वान्याय्यलात् । पयज्ञानामपि दैवादिश्रौतस्र्तयजञेष्वन्तभोवाच । बरह्म सनातनं मो- 
्षाष्यं यान्ति । यथोक्तानां यज्नानमे्मोऽपि यज्ञो यश्य नास्ति सोऽयन्नः तस्यायं लेकः सवैप्राणिसाधारणोऽपि नासि । शयुद्धचित्तेन 
भ्रवणादिविचिष्टवाधनरभ्योऽन्य. स्वैल्रेकातीत आत्मखशूपस्तस्य कृतः । कुरसत्तमेति संबोधयन्. करवोऽपि यज्ञविद आसन् लं 

तु तेषु सत्तमः श्रे्ठोऽतः लया यज्ञेवित्वमवदयं संपादनीयमिति सूचयति ॥ ३१ ॥ उक्तानां यज्ञानां वेदमूल्लेनाप्रामाण्यदाङक 
वारयवि--पएव मिति । बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञाः ब्रह्मणो वेदस्य युखे दवारे वितता बिसीणौः वेदद्वरेणावगम्यमानाः तान्सी- 

६ आओधरोग्याख्या । 

लभन्त इति यक्बिदः । यशा शति वा ! यज्चैः क्षपितं नाश्षितं कस्मषं यस्ते ॥ २० ॥ यश्चदिष्टेति । गबन्टत्वाऽवश्चिष्टे किमि. 
मिद्धमन्रमशतरूपं अुश्चतं इति तथा ते सनातनं निलयं जह्य ज्ञानद्वारेण ्रा्चु्रम्ति । तदकरणे दोषमाह-मायं रोक इति 1 धमशा. 
सुखोऽपि मनुष्यलोकोऽयक्षख यश्ानुष्टानशूल्यख नासि । कुतोऽन्यः प्रोकः । अतो यशः सर्वधा कतेग्या इलर्थः ॥ ३१॥ 
शान स्तोतुमुक्तान्यशशानुपसंदरति-- एवमिति । ब्रह्मणो वेदसख युखे बितताः । वेदेन साक्षादविहितरा शसर्थः । थापि तान्त 

७ अभिनवरुप्राचायेध्यार्या । 

सच्वक्ासतेनै५ च वपितकत्मपा, समूलोन्मूकितमेदवा तनाम +मदामादाः यतेन शिटमाहतं यज्ाश्च निजकरणतपमसर्पादप्चिषं स्वास्मदि" 

आगसं परानन्दं निरानन्द्मकमश्रतयुपमु जाना इति यभेच्छं खंदडयन्ते त्र क्च तयेति तदुपरभ्यते रहस्वस्छुटभ्रकटनवाषारुतायाः । जत्र 

महतरो र्यरसोन्तप्सं दीनी सतोऽपि निभिडतर मक्तिसेवासपरादि" गुरुचनसंभरा्तसंभरद्यायमद्टौषधसमीषत धातूनां चवणादिदिषयतो 

१ नीककण्डः, 



२३० भानन्दगिरिव्याख्यासंवलित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्भगवद्वीता । {अध्यायः 9 

भ्रेयान्द्रत्यमयाद्यज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परतप । 
सर्वं कमाखिलं पाथं ज्ञाने परिखभाप्यते ॥ ३३ ॥ 

१ भीमच्छांकर मान्यम् । 

वहपरकारा यज्ञा वितता विष्तीणा ब्रह्मणो वेदस्य सुखे द्वारे, वेदद्यारेणावगम्यमाना वह्यणो सुखे 

वितता उच्यन्ते, तद्यथा "वाचि हि पाणं जुहुमः! इत्यादयः । कर्मजान्कायि रवाचिकमानसक्मां द्धवा- 

न्विद्धि तान्सवीननार्मजान्। निव्यीपासे ह्यात्मा । अत पव ज्ञात्वा विमोक्षयसेऽदयुमात्, न मद्यापाय 

इमे निव्यीपारोऽदसदासीन दयेव ज्ञात्वास्रात्सम्यम्द् रौनान्मोक्ष्यसे सं सारवन्धनादिव्य्थः ॥ २२ ॥ 

बह्यापैणमिव्यादिन्छोकेन खम्यग्दरौनस्य यज्ञस्वं संपादितं य्षाश्चानेक उपदिष्टस्तेः सिद्धपुलषार्थ- 
प्रयोजनेक्ञानं स्तूयते । क्थ--प्रेयानिति । शेयान्द्रव्यमयाद्रव्यसाधनसाष्यायन्ाञ्जानयनक्ञो हे परर 

तप । दव्यमयो हि यज्ञः फङस्यारम्भको क्ञानयज्ञो न फटारम्भकोऽतः घ्ेयान्प्रशस्यनरः । कर्थे, यतः 
क ॥ +, ` ̂ ^) ^ 0) शने पिके भजन [1 ॥ अ , पा द, 6, प ० 9) य) ति ^^ 1 कि 1 कि ̂ ̂  90) ^ ̂? ४ वि) 1 

२ आनन्दगिरिव्याख्या 1 

ववसुक्तकरमणामालङ्कय दूषयति --क्म ज्ञा निति । आत्मनो निन्योपारस्वज्ञाने फरमाह--प्वसिति । कथं यथोक्तानां 
यज्ञानां वेदस्य सुखे बिसीणैसवमिलयाराङ्चयाह-- वेद द्वारेणेति । तेनावगम्यमानस्वसेवोदाहरति-तद्यथेति । “एतद्ध 

स चै तपूव विद्वांस आहुः? इस्युपक्रम्याध्ययनाचयाक्षिष्य हेत्वाकाङ्कायायुक्त--चाचि हीति । त्ानसक्तिमद्धिषये 

क्रियाराक्तिमदुपसंहारोऽत्र विवक्षितः, श्रागो वा वाच॑यो दयेव प्रभवः स एवाप्ययःः इति वाक्यमादिशब्दाथः । 

ानशक्तिमतां किथारक्छिमतां चान्यान्योयत्तिमररूयस्वात्तद मादेः नाध्ययनादिसिद्धिरिलयथः । कमेणामस्मजन्यसवाभावे 

हेतमाह-निव्य\पारो हीति । तस्य च निब्यौ परत्वं फएरुवखाऽक्ञातव्यमिल्याह--अत इति । एवं क्ानमेव 

जपयज्॒क्तं व्यनक्ति-नेत्यादिना ॥ ३२ ॥ कर्मयोगेऽनेकघाभिहिते सर्वस्य श्रेयःसाधनस्य कमोत्मकस्वभरतिपस्या 

केव ज्ञानमनाद्वियमाणमञ्जैनमालक्ष्य बृत्तानुवादपू्वकयुततरश्छोकस्य तात्प्थमाइ --द्रह्येल्यादिना । सिद्धेति । 

सिदध पुदषार्थमूतं युरषापेक्चितरश्चणं पयोजनं येषां यत्तानां तेः । अनन्तरोषदिष्टेरिति यावत् । प्रश्षू्कं स्तुतिप्रकारं 

प्रकटयति--कथमित्यादिना । ज्ञानयक्तस्य इव्ययज्ञासरशस्तरत्वे हेतुमाह--लवैमिति । दव्यसाधनलाध्यादित्यु- 

परक्षणं खाध्याग्ादेरपि । ततोऽपि ज्ञानयक्ञसय अेयसत्वाविरोषाद्व्यमयादियन्ञेभ्यो ज्ञानयज्ञस्य प्र्सखतरस्व प्रपञ्च- 

यति-- द्रव्यमयो दीति । फर्खाभ्युदयखेलयर्थैः । न फङारस्मको न कस्यविरफरस्यो्पादकः किंतु नित्यसिद्धस्य 
मोश्षस्याभिव्यञ्जक इल्थः । तख प्रशस्यतरत्वे हेत्वन्तरमाह--यत इति । समस्तं कर्मेतयश्चिहोत्रादिकसुच्यते । 

अखिरुमनियमानं चिक शोषोऽखेलनव्पम् महक्तरमिति यावत् । सर्वमखिरूमिति पदद्कयोपादानमसंको चाधम् । स्वं 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधरी )। 

मिति । ह्मणो बेदख युखे द्वारे । बेदद्रारेणेव वितता विस्तारिताः । गुरुमिरूपदिष्टा इत्यर्थः । कमैजन्कायिक- 

वाचिकमानसिककर्मजान्नतु नैष्करम्रूपान् । एव ज्ञात्वासादश्चमान्मोक्ष्यसे । तच्क्ञानोत्पत्तिद्रिणेतय्थः ॥ ३२ ॥ 

यदर्थमेते यजा उपन्यास ज्ञानय्चं सोति--क्नेयानिति । द्रव्यं बाह्यमाम्यन्तरं च देहेन्द्रियादि तत्साध्यहव्यमया- 
« मधुसूदनीन्याख्या । 

सर्वतैदिकभ्रेयःसाधनरूपा वितता विस्तृताः ब्रह्मणो वेदय सुखे द्वारे, वेदद्वारेणेव तेऽवगता इयर्थः । वेदवाक्यानि तु रत्येकं 
विसखरभया्नोदाहियन्ते । कर्मेजान्कायिकवाचिक्रमानसकरमोद्धवान्विद्धि जानीहि तान्सवोन्यन्ञा्ात्मजान् । निव्यापारो ह्यात्मा न 

तद्यापारा एते कितु निव्यापारोऽदमुदासीन इत्येवं ज्ञाला विमोक्ष्यसे । अस्मात्सं घारबन्धनादिति रेष. ॥ ३२ ॥ सर्वेषां ठ॒स्मवभिदै- 

५ भाष्योत्करषदीपिका । 

ञ्कायिकनाचिकमानसकर्मोद्धवान् विद्धि । नि्व्यापायो ह्यात्मा न ममात्मखरूपस्योदासीनस्य व्यापारा एते इत्येवं ज्ञालाऽस्मात्सं- 
सारबन्धनान्मोकषयसे ॥ ३२॥ कर्मजान्विद्धि तान्सवानित्युक्तया सर्वषु ज्ञानयन्नस्याप्युक्तवादितरसाम्यमारङ्घाह-- श्र यानिति । 

& ओीधरीन्याख्या । 

स्वाखनःकायकृसैजनितानात्मखरूपसंस्परीरदहितान्विद्धि जानीहि । आत्मनः कमौगोचरत्वादेव शात्वा चानिष्टः सन्प॑साराद्विमुक्त 

भविष्यसि ॥ ३२ ॥ कयज्ञाञ्चानयशस्तु शर इत्याह--्रयानिति । द्भ्यमयादनात्मग्यापारजन्यदैवादियक्ार्जञानयक्गः भेयान्धेष्ठः 

७ अर्भिनवरुषाबायंव्याख्या । 

भूतार्थस्वाददेमुतां च अतिप्ते । अन्न व्याख्यान्तराणि दीकाकारः अदद्धितानि तान्यस्द्करुपाद्निर्तानि च स्वयमेव सचेतसः संभधायं 

म्ताभिति किमन्येन हन्त व्याख्यातुयवनदूषणाविनोदनेन तदुपक्रान्धमेवोपक्रस्थते--स य एते यज्ञा अह्णो सुखे द्वारे उपायत्वे कथित, 

तेषु कर्मणामदुगमोऽस्तीयेनं जारवा त्वमपि बन्धनान्मोक्षभेष्यसि ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ६२ ॥ ओेयानिति । तद्विद्धि । जत्रसवयं विशेपः । 



नीरकण्टी-मघुसूदनी-माष्योकरषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपतव्यास्यायुता । २६३१ 

लदिद्धि परणिपातेन परिषश्चेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तन्वदरिीनः ॥ २४॥ 

१ श्रीमर्छाकरमष्यित् । 

सर्वं कम समस्तपसिखमप्रतिवद्धं पाथै, ज्ञाने मोष्चना घते सवनः संष्नोदकश्थानीये परि खमाष्यते । 
अन्तभैवतीव्य्थः । यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवयेन सर्व तदभिखपेति यत्कि चित्प्रजाः 
साधु कुषेन्ति यस्तद्वेद यस्स वेद" इति श्रुतेः ॥ ३३ ॥ तदेतद्िशिष्टं ज्ञाने तर्हि केन प्राप्यत इत्युच्य- 
ते-तद्धिद्धीति । वद्धिद्धि विजानीहि येन विधिना पाप्यत इत्याचायीनभिगस्य भरणिपातेन भकष 
॥ [1 + ,) ^) त) त श + भ १ ए == केन तो = भ न + पिमे पो सिजिति त पोतो, गनि, कज केः नत भे भि पणी भेक पे 1 ^) 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

कमे क्ञानेऽन्तर्भवतीलनत्र छान्दोस्यश्चुतिं प्रमाणयति--यथेति । चतुरायके हि चूते कथिदायश्वतुरङ्कः सन्छृतलभ्दे- 
नोच्यते तस्मे बिजिताय कृताय तादर्थ्येनाधरेयाससादधस्ताद्धाविनसिय काङ्ासेताह्वापरकलिनामानः संयन्टयायाः 
संगच्छन्ते, चतुरङ्के खस्वाये न्नियेकाङ्कानामायानामन्तभावो भवति महासंख्यायामवान्तरसंस्यान्तमौ ववद्य भावा- 
देवमेनं धिद्यावन्तं पुरूपं सर्य तदाभिसुख्येन समेति संगच्छते । किं तस्सर्व यद्िद्ुषि पुरषेऽन्तर्भवति तदाह-- 

यत्किचिदिति । रजाः स्वा यत्किमपि साधु कर्म कर्वन्ति तस्सवैमियथेः । एनमभिसमेतीव्युक्तं तमेव विथावन्तं 
एषं विशिनष्टि --यस्तदिति । किं तदिष्युक्तं तदेव विशद्यति-- यत्न इति । स रेको यत्त्वं वेद् तत्त्वं 
योऽन्योऽपि जानाति तमेनं सवं साधु कमौभिसमेतीति योजना ॥ ३३ ॥ यथेव प्रश्स्यतरमिदं क्तानि केनोपायेन 
तस्प्रा्िरिति प्रच्छति- तद्धेतदिति । ज्ञानप्राप्ठो भरलयासन्नुपायसुपदिक्षति--उच्यत इति । तद्विज्ञानं गुरुभ्यो 
बिद्धि गुरवश्च प्रणिपातादिमिरपायरावजितचेतसो वदिष्यन्तीयाह--तद्धि दधीति । उपद्ट्वसुपदेशक्ैत्वम् । 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चुधंरी >) । 

धक्ात् ज्ञानयज्ञो निःरोषवाच्छनःकायप्रवृत्युपरमात्मकः प्रेयान्प्रशषखतरः । ईयसुन्परत्ययेन तेषामपि प्रशस्तत्व चोत्यते । 
तत्र हेतुः सर्वमिति । कर्म कर्मफटठं सर्भमखिठं सर्वाङ्गोपसंहासथ॒क्तं ज्ञाने परिसमाप्यतेऽन्तश्रवति । ध्यथा 
कताय विजितायाधर्थाः संयन्त्येवमेबेनं सवं तदभिसमेति यत्किच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद् यत्स वेदः इति ॥३३॥ 

« मश्रुसूदनीन्याख्या । 

शत्कर्मज्ञनयो. साम्यप्राप्तावाह-भ्रयन्प्रशस्यतरः साक्षान्मोक्षफललात् , द्रव्यमयात्तदुपलक्चिताज्जानश्चन्यास्मवैस्मादपि यज्ञा- 
त्स॑सारफलज्ज्ञानयज्न एकएव हे परन्तप । कस्मदिवं, यस्माद् सर्व कर्मं इष्िपश्चुसोमचयनरूपं श्रौतमखिलं निरवरेषं सार्वमुपा- 
सनादिरूपं च यत्कं तत् ज्ञाने ब्रह्मात्मक्यसाक्चात्कारे समाप्यते प्रतिवन्धक्षयद्वारेण पयैवखति । (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनादाकेन" इति, “धर्भेण पापमपनुदति" इति च श्रुतेः । 'सवौपेश्षा च यज्ञादिश्चुतेरशवत्? इति 
न्यायान्चद्यर्थ. ॥ ३३ ॥ एनादशन्नानप्रप्षा कोऽतिभ्रयासन्न उपाय इति उच्यते--तत्सवैकमेफलभूतं ज्ञानं विद्धि लभख । 

५५ भष्योत्कपदीपिका । 

देहैन््ियादिद्न्यसाध्यात्संसारफयत्. द्रव्ययक्ञाञ्तानयन्चो मोक्षफलकोऽतिरयेन श्रेष्ठः । परेतपेति संबोधयन चित्तञ्यव्या ज्ञान 
ऊड्ध्वाऽज्ञानात्मकं शत्रु तापयितुं मारयितुं समर्थो भविध्यसि न कर्ममत्रेणति सूचयति। तत्र हेतुमाह--सर्वम्िदोघ्रादिक कर्मोक्ति- 
दरादशयन्ञात्मकं सर्वमिति प्रकरणात्संकोचमाशश्याह । अखिलमुक्तावुक्त श्रोतसमार्वभुपासनादिरूपं ज्ञाने तच्वसाक्षात्कारे मोक्षसा- 
धन परिसमाप्यतेऽन्तभवति । यावानर्थ उदपाने सर्वत.संुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत.“ इ्युक्तलात् । यदा 
मरतिबन्धक्षयद्वारेण पथवबखति (तमेतं वेदाद्वचनेन ब्राह्मणा विनिदिपन्ति यज्ञेन" इयादिश्चुतेः “सवोपेक्षा च यज्ञादिश्चुतेर्वत् 
इति न्यायचचदयर्थः । अस्मिन्पक्षे निष्कामकरमेणामेव तत्रं विनियो गास्सर्वं कमा खिकमिति संकोचनिवारकयोः स्वाखिरूपदयोरन्य. 
तरख प्रयोजनं चिन्खम् । यथा युधिष्ठिरमीमसेनयोरपि पथैलयसिच्नन्तभोव. तथा “एतस्येवानन्दसान्यानि भूतानि मात्रामुपजी- 
वैन्तिः इति शुदा ज्ञानकाण्टफठे तत्वसाक्षात्कारे इतरक्रण्डफलस्यान्तमोव इति ध्वनयन्नाह--पार्थैति ॥३३॥ तदेतस्सर्वोत्तमं ज्ञानं 
तर्हिं केन साधनेन लभ्यत इयत आह--तदिति । यत्र सर्वकर्मफलमन्तमैवति तज्ज्ञानं बिद्धि जानीहि । येन विधिना आप्यत 

£ भ्रीधरीय्याख्या 1 

द्यपि शानयश्स्यापि मनोन्यापाराधीनत्वमस्त्येव तथप्यात्मरूपख सानखय मनःपरिणामेऽभिन्यक्तिमा्रं नतु त्नन्यत्वमिति दन्य 
मयाद्विशेषः । शर्ते हेतुः । सर्वं कमौखिरं फरुसदितं शाने परिसमाप्यते ¦ अन्तर्मवरीलथैः । (सर्व तदभिसमेति यक्किचित्मजाः 

+ पाशु इरवन्तिः इति छते; ॥ ३३ ॥ पवंभूतास्मशाने साधनमाद--तरहिद्धीति । तजञ्जानं बिद्धि प्रा्ुहि 1 श्ानिनां भरणिपातेन 

७ अभिनवगृक्ताचार्यव्याख्या ॥ 

रव्यय्तास्कैवखाञ्ज्ानवीपितो यज्ञः अडः । कैवर्ता च मयटा सुचिना । यतः सर्वं कर्म जने निष्टामेति । तश्च कषान श्रणिपातेन मत्तया ! 

१ मधुसूदनः, 



२ आनन्दमिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छां करभाष्ययुता-क्रीमव्रगवदरीता । (अध्यायः $ 

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यदोषेण द्रक््यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 

१ श्रीसच्छांकरभाष्यम् । 

रै, पतनं प्रणिपातो दी्धैनमस्कारस्तन, कथं बन्धः कथं मोक्षः का विद्या का चाविद्येति परिः 

न, सेवया गख्डयश्रूषयैवमादिना प्रश्चयेणावजिता आचार्या उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं 

)विद्चेषणं ज्ञानिनो ज्ञानवन्तोऽपि केचिद्यथावन्तत्वद्ौनरीखा अपरे नातो बिशिन्ि-तच्वद- 

१ इति । ये सस्यग्दद्विनस्तेरुपदिष्टे क्ञानं कायैश्चमं भवति नेतरदिति । मगवनो मतम् ॥ २८ ॥ 
एच सतीदमपि खम वचन--यदिति । यज्ज्ञात्वा यज्ज्ञानं तैरुपदिषटमधिगम्प प्राण्य पुनभृयो 

ति २ आनन्दभिरिन्याख्या । 

्वचानमान्ैण न भबतीत्याह~--डपदेश्च्यन्तीति । वदिति परेष्सि्तं ज्ञानसाधनं गृह्यते येन विधिनेति शेषद्दौनात् । 

 येनाचायौव्जनग्रकारेण तहुपदेशवशादपेक्षितं ज्ञानं रम्यते वथा तञ््ञानमाचार्येभ्यो रू भसखेत्यथंः । तदेव 

'यति--आचायौ इति । एवमादिनेव्यादिशब्देन शमादयो गृह्यन्ते, एवमादिना विद्धीति पूर्व॑ संबन्धः । उत्त- 

व्याच्--बश्चयेगेति । प्रश्रयो भक्तिश्रद्धापूर्वको निरतिश्शयो नतिविशोषः, यथोक्तबिरोषणं पूर्वोक्तिन प्रकारेण 

यतमपमिल्थ; । विह्रोषणस्य पौनरत्त्यपरिहारार्थम्थमेदं कथयतति- ज्ञानवन्तोप्पीति । ज्ञानिन इव्युक्टवा पुन- 

दर्षिन इति श्रवतो भगवतोऽभिभ्रायमाह--ये सम्यगिति । बहुवचनं चैतद्ाचायैबिषयं बहुभ्यः श्रोत 
रा चेति सामान्यन्यायाभ्यचुक्ञानार्थं न त्वातमन्ञानसधिङ्याचार्यबह्त्वं बिवश्चितम् , तस्य तरः वसाक्चषास्कारवदाचा्य- 

रवदेश्चादेबोदयसं मवात् ॥ ३४ ॥ विशिष्टैराचयैरपदिषटे ज्ञाने का्ैश्चमे प्रासे सत्ति समनन्तरवचनमपि योग्यवि- 

थवद्धवतीयाह-- तथाचेति । अतसस्मिन्विचिषटे षने कार्चश्चमे त्वदीयमोहापोहदेतौ निष्टावता भवितव्यमिति 
इ जी ककण्डव्याख्या ( षतुधरी > । 

ह्दीति । च्ानिनः अन्थाः । तत्वदर्िनोऽयुमबवन्तः । ज्ञानं जह्य । स्प्टर्थः शोकः ॥ २४ ॥ यञ्ज्ञत्विति । 
% मघुसुदनीयव्यार्या । 

7र्यानभिगम्य तेषां प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचैः पतनं प्रणिपातो वीधैनमस्कारस्तेन । कोऽदं कर्थं बद्धोऽसि केनोपायेन 

मेयमि्यादि[ना] परिग्रभ्नन बहुविषयेण अन्नेन । सेवया सर्वभावेन तदनुङूलकारितया । एवं भक्तिश्रद्धातिरयपूर्वैकेणावनति- 

चेणाभिसुखाः सन्तः उपदेक्ष्यन्ति उपदेशेन संपादयिष्यन्ति ते तुभ्यं ज्ञानं परमात्मविषय साक्षान्मोक्षफलं ज्ञानिनः पद- 

यन्यायादिमाननिपुणासत्तवदरिीनः कृतसाश्षात्कारा- । साक्षात्कारवद्धि रुपदिष्टमेवं ज्ञानं फल्पर्यवसायि नतु तद्रहितैः पद- 

यमाननिपुणैरपीति भगवतो मतम् "तद्धिज्ञानाथे स गुसमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्" इति शुतिसंवादि । 

पि श्रोियमधीतवेदं ब्रह्मनिष्ठं छतब्रह्मसाक्षात्ारमिति व्याख्यानात् ! बहुवचनं चेदमाचनायंविषयमेकस्िन्नपि गौरवाति- 

र्थं नतु बहुलनिवक्षया । एकस्मादेव तत्तवसाक्षात्कारत आचायौत्तत्वन्ञानोदये सस्याचायोन्तरगमनस्य॒तद्र्थमयो- 

ति द््टव्यम् ॥ ३४ ॥ एवमतिनिबेन्धेन ज्ञानोत्पादने कि खादत आद--यत्पू्े्तं ज्ञानमाच्यरुपदि€ ज्ञाला प्राप्य । 
५ साष्यो्कषदीपिका 1 

विद्धि भखेदयर्थस्तु अददिर्ञानार्थलात् सुख्ये संभवति असुख्यस्यान्याय्यलादाचर्वैने अ्रदरितः । आचायौनमिगम्य प्रकर्षेण 
: पतनं भरणिपातो दीषेनमस्कारः तेन "कथं बन्धः कथं मोक्षः कस्य केन विमुच्यते । विद्याविदे कथंभूते कोऽदं इदयमिदं च 

८ इति "परिप्रश्नेन सेवया' ुरुछ्शरषा गुवौमिसुख्यसंपादिकया मायाविनिुक्तया इत्येवमादिना प्रश्रयेण प्रसादिता गुरुवो ज्ञानिनः 

यविन्ारपूर्वकवेदार्थज्ञा. तच्वदा्शिनः तत्वसाक्षात्कारवन्तः ते ज्ञानसुपदेक्ष्यन्ति पदवाकयप्रमाणज्ञेः सम्यक्तत्वविलोकरिभि. 

हयजुङ्ानाद्धवेत्काय नान्धैरिति दरे्मैतम्" तथाच शरुतिः "तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिग च्छेत्मिस्पाणिः शरोन्नियं ब्रह्मनिष्ठम्” इति । 

वृन्रनं लादरा्थपिति बोध्यम् ॥ ३४॥ ज्ञानफलमाद--यदिवि । यत्तेरपदिष्टं जञानं ज्ञाला रुब्ध्वा । यसु यचिन्मान्नखरूपं ब्रह्म 
६ भरीधरीव्यार्या 1 

इवन्नमस्कारिणः; ततः परिषक्षेन कुतोऽयं सम संसारः कथं वा निवतेत दति प्रक्षेन; सेवया शुभुषया च शानिनः रास्षशास्तक्व- 

न: अपसेक्षानुभवर्घपन्नाश्च ते तुभ्यं शानसुषदेशेन संपाद्यिष्यन्ति ॥ ३६४ ॥ शानफलमाद--यञज्ञस्वेतिस्धैख्िभिः । 

७ असिमधराक्ताचा्यव्याख्या । 

अश्षिनोहापोहतकवितक्षोदि भिः । सेवयाम्थासेन जानीहि! यत एवंभूतस्य तव ज्ञाभिनो निजा एवं संथिचिविषयायुयुहीठा इन्द्रिय. 
वास्तवं उप समीपे देश्ष्यम्ति प्ाफयिष्यन्ति + तथाहि ते वस्वमेव दृदीयन्तीति तस्वदुक्िनः । उक्त हि योग एव योयख्योपाध्यायः 
भरा सत्र अक्षाः इति । अन्ये ज्ञानिनः पुरुषा इति व्याख्यायमाने भगवान्स्वरथञ्युपदिष्टवासदसलयमिस्युक्तं स्यात् । एषमिधाने पयो अनर, 

5 .प छःकाः अणिषातादिना सानिभ्यो जानं गूह्णीयुनं यथाक्ंचिदिति समयप्रतिपादनम् ॥ ३४ ॥ यञ्छुस्वेति । आत्मनि मयि अ. स्व. 

गधुसूद्नः. म नीखकेण्ट 



नीर्कण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुपतव्याख्यायुता । २९६३ 

अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सवं ज्ञानष्वेनैव बजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 

२ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

मोदमेवं यथेदानीं मोहं गतोऽसि पुनरेवं न यास्यसि हे पाण्डव । किंच येन ज्ञानेन भूतान्यशेषेण 
ब्रह्मादीनि स्तम्बपयेन्तानि द्रक्ष्यसि साश्चादात्मनि प्रत्यगात्मनि मत्संस्थानीमानि भूतानीति, अथो 
अपि मयि बवाखुदेवे परमेश्वरे चेमानीति क्चेभज्ञेश्वरेकत्वं सर्वोपनिषत्प्रसिद्ध द््यसीत्यर्थः; ॥ ३५ ॥ 
कि चैतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम्--अपीति। अपिकचेदसि पापेभ्यः पापरृद््वः सर्वैभ्यो ऽतिद्ायेन पापञ्च 
त्पापङकृत्तमः सर्वं ज्ञानपुषेनेव ज्ञानमेव छुवं छत्वा चजिनं चजिनाणीव पापं संनरिष्यसि, धर्मो ऽपी 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

दोषः । तत्न निष्ठाप्रतिष्ठाये तदेव ज्ञानं पुनर्विंरशिनष्टि-येनेति । यञ्ज्ञादरेलययुक्तं ज्ञाने ्ानायोगादिव्याङाङ्व रक्ष्य 
थैत्वमधिषूर्वस्य गमेरङ्गीकय व्याकरोति--अधिगम्येति । इतश्वाचार्योपदेशकरूभ्ये ज्ञाने फरवति प्रतिष्ठावता सवि. 
तव्यमिलयाह--रकिंचेति । जीवे चेश्वरे चोभयत्र भूतानां प्रतिष्ठितत्वप्रतिनिर्देदो मेदवादाजुमतिः स्यादित्या्ङ्खयपह--~ 
श्चेति । मूलप्रमाणामवे कथं तदेकत्वदक्षेनं स्यादिलयाशङ्खयह--स्वैति ॥ ३५ ॥ छान प्रकारान्तरेण प्रशंसां 
प्रस्तोति-किंचेति । पापकारिभ्यः सर्वेभ्यः सकाशादतिश्चयेन पापकारित्वमेकस्मिन्नसं भावितमपि स्ानमाहात्म्य- 
प्रसिद्यर्थमङ्गीकखय बयीति--अपिचेदिति । ब्रह्मास्मेक्यक्ञानसख सर्वपापनिवसेकत्वेन मादात्म्यमिदानीं प्रक्टयति-- 
सवैमिति । अधर्मे निषृत्तेऽपि धर्मप्रतिबन्धार्ज्ञानवतोऽपि सोश्चः संभवतीलयाग्रङ्याद--धर्मोऽपीति। इहे" 

३ नीरुकण्ठडव्याख्या ( चतुर्धरी > । 

यत् चिन्मात्रखरूपं ब्रह्म ज्ञात्वा एवमिदानीमिव पुनहं न याखसि । अथो अपिच येन ज्ञानेन भूतानि ब्रह्मा 
दिस्तम्बपर्यन्तान्यास्मनि मयि त्वंपदरक्षयार्थादनन्यभूते परमेश्वरे द्रक्ष्यसि । “नान्योऽतोऽस्ति द्रः इति प्रतीचोऽन्यख 
रष्टर्निषेधात् । भाष्ये तु साक्षादास्मनि मत्स्थानीमानीति द्रक्ष्यसि । अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमा- 
नीति क्षेनेश्वैरकत्वं सर्वोपनिषत्परसिद्धं ्रक्ष्यसीत्य्थं इति ॥ ३५ ॥ पि चेदिति 1 वृजिनं बजिनाणवम् । धर्मो- 

« मश्ुसूदनीष्याख्या । 

ज्ञाखा प्राप्य । ओदनपाकं पचतीतिवत्तसेव धातोः सामान्यविवक्षया भ्रयोग- । न पुनमोँहमेवं बन्घुवधादिनिमित्तं भ्रमं 
धास्यति । हे पाण्डव, कस्मदिवं यस्मदेव ज्ञानेन भूतानि पितृपुत्रादीनि अशेषेण ब्रह्मादिस्तम्बपयैन्तानि खाविद्याविजुम्मितानि 
आत्मनि ल्रयि पदार्थे अथो अपि मयि भगवति वासुदेवे तत्पदार्थे परमार्थतो मेदरदितेऽधिष्टानमूते द्रक्ष्यस्यमेदेनैव । 
अधिष्ठानातिरेकेण करिपतखाभावात् 1 मां भगवन्तं वासुदेवमात्मलेन साक्षक्कल्य सवाँज्ञाननाशे तत्कायांणि भूतानि न स्थाय- 
न्तीति भावः ॥ ३५ ॥ किंच शण ज्ञानख माहात्म्यम्--अपिचेदिवयसंभाविताभ्युपगमग्रददना्थो निपातो । यद्यप्ययमर्थो नं 

५ भाष्योत्कधदीपिकःा । 

ज्ञालेति तन्न । पूर्व प्रस्तुतज्ञानपरामशैनार्थसंभवे यच्छब्देनाप्रस्तुनपरामशेस्यान्याप्यलात् । एवमिदानीमिव पुनर्मोह न याखसि न 
प्राप्यसि । किंच न केवरं खसंवन्धिनिवन्धनमेव मोहं याखस्यपि तु सर्व भूतनिबन्धनमिद्याह । येन ज्ञानेनारोषेण सराणि 
भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बप्यन्तानि मयि भ्रयगात्मनि कल्पितानीति खस्मिन्साक्षाद्क्ष्यसि अथो मयि वासुदेवे परमेश्वरे चेमानीति 
प्रयगत्मेकलं सर्ववेदान्तेषु प्रसिद्धं द्रक्ष्यसीटलयर्थः। अथो अनस्तरमात्मानं मयि परमात्मन्यमेदेनेति वा । अस्मिन्पक्षेऽध्याहारदोषः 
परिदहतैव्यः । ् द्राथो अपिच येन ज्ञानेन भूतान्यात्मनि मयि लंपदरुक्ष्याथादनन्यमूते इति अस्मिन्पक्षे सति संभवेऽथोश्न्दस्य 
दूरान्वयोऽयुक्त इति ष्येयम् । पाण्डवेति संवोधयन् यथारुनाऽहं पाण्डुपुत्र एते मदीया इयदहंकारममकाराभ्यां मोदं गतोऽसि तथा 
ज्ञानं तन्मूरोचच्छेदके न्ध्या न यास्यसीति दयोतयति ॥ ३५॥ किंच न केवठमेतावदेव किलन्यञ्ज्ञानमाहात्म्यमपि शणविल्याह--~ 

अपिचेदिति । असंमाविताभ्बुपगमार्थं निपातद्वयम् । यदिचे्त्वं सर्वेभ्यः पापञ्कब्योऽतिशयेन पापठृदसि तथापि ज्ञानमेव वं 
३ भीधरीन्याख्या । 

यज्जानं शात्वा प्राप्य पुनर्बन्धुवधादिनिमित्ते मोष्टं न प्राप्स्यसि । तने हेतुः । येन हानेन भूतानि पिद्पुत्रादीनि खाविधारवितानिं 
खास्मन्येवाभेदेन द्रक्ष्यसि । अथो अनन्तरमात्मानं मयि परमात्मन्येवामेदेन द्रक्ष्यसीलर्थः ॥ २५ ॥ किंच--अपिदिति । सर्वेभ्यः 

७ अभिनवशुप्ताचार्यव्याख्या । 

दस्वस्पतां याते । आत्मनीति सामानाधिकरण्यम् । अथोश्चब्द्ः पादपूरणे । आरमना दैश्चवरस्य साम्ये कोऽपि चिद्गोप उक्तः । असाम्ये चिकद्पादुप- 
पत्तिः ॥ ३५ ॥ सवं कमीखिरुभिति यदुक्तं तस्स्छुटथितु अथमश्छोकेनाघर्मोऽपि चदयती तिवदन् सर्व कर्मेति द्वितीयेन संस्कारटेदयोऽपि नाव 

9 नीककण्टः, > मीककण्ट", 
भण गी० ३० 



२२४ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [{ अध्यायः ® 

यथैधांसि समिद्धोऽभिभस्मसात्डुरुतेऽज्चेन । 
ज्ञानाभिः स्वकर्माणि मस्मसात्कुरते तथा ॥ ३७ ॥ 

१ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

धख॒ष्चोः पापमुच्यते ॥ ३६॥ ज्ञानं कथं नाशयति पापमिति खदष्टान्तसुच्यते--यथेति । यथैधांसि 
काष्ठानि समिद्धः सम्यभिद्धो दी्तोऽभ्चिभेससाद्धस्मीभावं कुरतेऽजैन एव ज्लानसेवाधिक्लीनाधिः सवै- 
कमोणि मस्मसात्छुरुते तथा । निवीजीकरोतीव्य्थैः । नहि साक्तादेव ज्ञानाचिस्तानि कमीणीस्धनवद्ध- 
समीक शक्रोति, तस्सात्सम्यग्द शेनं स्वकर्मणां नि्वीजत्वे कारणसित्यभिप्रायः। सामथ्यीदयेन कर्मणा 

[1 0 + 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

ल्यध्यारमश्लाखं गद्यते ॥ ३६ ॥ ज्ञाने सयपि धमौधर्मयोर्परुस्भास्छुतस्ततो निडृत्तिरिलयाशङ् जानसय धर्माधर्मैनिवसेकस्वं 
दृष्टान्तेन दशयिदुमनन्तरश्छोकमवतारयति--ज्ञानमिति । योगम्यायोभ्यवि भागेन निवसैकसत्वानिवतैकत्वविभागयुदाह- 
रति--यथेति । दष्टन्तानुरूपं दा्टन्तिकमाच्ष्टे--ज्ञानािरि ति । योग्यविषयेऽपि दाहकत्वमभेरप्रतिबन्धापेश्चयेति 
निवश्षिस्वा विरिनष्ि--सस्यगिति । दा्टीन्तिकं व्याच ज्ञानमेवेति । नयु ज्ताने साक्षादेव कर्मदाहकं किमिति 
नोच्यते, निर्बीजीकरोति कर्मेति किमिति व्याख्यानमिलयाशङ्खयाह- नदीति । क्तानसख खप्रसेयावरणाक्तानापाकरणे 
साम्यस्य रोके दष्टत्वादविक्रियन्रह्यत्मन्ञनमपि तदज्ञानं निवसेयन् वजन्यकतृस्व्नमं क्मबीजभूतं निवसेयति । 
तश्चिटृत्तौ च कमणि न स्थातुं पारयन्ति नतु साक्षास्कर्मेणां निववेकं ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतेकमिति व्यातेस्तद निषत्तो तु 
पुनरपि कर्मोद्धिवसंभवादिवयर्थैः । क्ञानख साश्चाक्कमैनिवतेकत्वाभावे फछितमाह - तस्मादिति । सम्यग्कानं 
मूरभूताल्ञाननिवरदैनेन कमेनिववैकमिष्टं चेदारडघफरस्यापि कर्मणो निच्त्तिप्रसङ्गाञ्ज्ञानोदयसमकारमेव श्रीरावः 
स्यादिल्याश्ङ्खयाह-सामथ्यादिति । क्ञानोदयसमसमयमेव देहापोहे तत्वदद्िभिरूपदिष्टं ज्ञानं फरुवदिति भगव- 
हुभिप्रायस बायित्त्वप्रसङ्गादाचा्यसमान्यथानुपपस्या प्रबृत्तफरुकर्मसंपदकमन्तानटेश्चं न नारायति क्षानमिदय्थैः । 

इ नीरकप्ठव्याख्या ( चलतुधेरी ) । 

प्रीह सुसुक्षोः पपमित्युच्यते ॥ ३६ ॥ यथेति । एधांसि काष्ठानि । कमणि प्रारन्धादन्यानि ॥ ३७ ॥ 
€ भशुसृदनीन्याख्या । 

कंभवयेव तथापि ज्ञनफलकथनायाभ्युपेयोच्यते । यद्यपि लं पापकारिभ्यः सर्वेभ्योऽप्यतिशयेन पापकारी पापकृत्तमः स्यास्न- 
-थापि सर्वं वृजिनं पापम् अतिदुस्तरलेनार्णवसटदां ज्ञानष्वेनेैव नान्येन ज्ञानमेव छवं पोतं कल्ला संतरिष्यसि सम्यगनायासेन 
पुन राडृत्तिवर्जिततेन च तरिष्यस्यतिक्रमिष्यसि । ब्रृजिनदाब्देना्न धमौधर्मरूपं कमे संसारफल्मभिग्रतं शुसुक्षोः पापवत्पुण्यसया- 
प्यनिष्टलात् ॥ ३६ ॥ ननु ससुद्रवत्तरणे कर्मणां नाशो न स्यादिदयार् टृ्छन्तान्तरमाह-यथा एधांसि कष्टानि समिद्धः; 
म्रज्वछितोऽधिभेससात्कुरते भस्मीभावं नयति हे अजुन, ज्ञानाभिः स्वकर्माणि पापानि पुण्यानि चाविशेषेण प्रारग्वफलमिन्नानि 
भदखसात्कुरते तथा तत्कारणाज्ञानविनाशेन विनाशयतीदयर्थः । तथाच श्रुतिः “भिते हृदयमरन्थिरिछयन्ते सर्वैसंश्याः । क्षीयन्ते 

५ आष्योत्छर्षदी पिका 1 

प्रोतं तरणसाधनं कृता वृजिना्णैवं धमोधर्मरूपदुःखसयु्रं तरिष्यसि । सुसुश्चं रति पुण्यस्यापि इजिनरूपलात् । तथाच श्चुतिः 
तथा स योऽहमां वेद न ह वै नस्य केनच न कर्मेणा लोको मीयते न स्तेयेन न श्रूणहयया न साधुना कर्मणा भूयान् भवति नो 
एवासाधुना कनीयान् चिशीरषाणं ला्महनमसन्मुखान्यतीन्सालाव्केभ्य. आयन्छम्' इद्याया ॥ ३६ ॥ नचु ज्ञानषवेन तरिष्य- 

सीत्युक्तया ज्ञानस्य पापनाराकल नागतमिदयारा्च पापं नाशयति ज्ञानं नावसेषयति तज्नारा एव तत्तरणमिलयभित्रेय सदन्त. 
माह । यथेधासि काष्ठानि सम्यर्दीपोऽभिभेससाद्धस्मीमावं रते । तथा ज्ञानमेवाभिज्ञौनाभिः सरवैकमांणि भस्मीभावं रुते । 
निर्बीजं करो तीयर्थः । अज॒नेतिसंबोधयन् छुद्धचित्तनैवेदरां ज्ञानं टभ्यते नान्येनेति योतयति ¦ यद्वा तच ज्ञानं स्वैकम्रणि 
दश्वा शुद्धं बरह्म संपद्यत इति सूचयति । यद्वैवंमूतेन ज्ञानेन सवोणि कमौगि भससक्छलाऽन्वर्थसंज्ञो भवेति सुयचाहाजनेति । 
सम्यग्ददीनं आरन्धकरमेव्यतिरिक्तानां स्वकर्मणा नि्बीजलकारणमित्यमिप्रायः । प्रारञ्धकर्मणां अङृत्तफलानां भोगेनैव क्षयात् । 
तस्मायान्यपरवत्तफलान्यतीतानेकजन्माभितानि ज्ञानोत्पत्तेः पू्वैमसिन्जन्मनि कृतानि ज्ञानाभिसाधनानुष्टानकालिकानि च सर्वाणि 
भस्मसात्कुरुते । ज्ञानोत्तरभानिनामसंबन्धोऽपि बोध्यः । तथाच भगवतो बादरायणस्य सूञ्राणि तदधिगम उत्तरपूवां घथोरण्ेष- 

& भ्रीधरीव्याख्या । 

पापकारिभ्यो यद्यप्यतिरयेन पापकारी त्वमसि तथापि सर्व पापसमुद्रं शानपोतेनैव सम्यगनायासेन तरिष्यति ॥ २६ ॥ ससुद्रवत्िस्थ. 
तस्येव पापस्यातिरद्नमा्रं नतु पापस्य नार इति भ्रास्ति दृष्टन्तेन वारयन्नाद---थेति । धासि काष्ठानि प्रदीपोऽञ्िर्वंथ 

७ अभिनवगुषाचार्यव्याख्या 1 

तिष्टतीति सुषयज्ञखिलमिति भ्याचटे-अपिचेदिति ॥ ३६ ॥ यथेषांसि ) नहि जानेन । अद्धावानर, । संशयारमन इदन्तमू--पुसभिद्धोः 



नीरुकण्टी-मधुसूढनी-माष्योक्कर्षदी पिका-ध्ीधरी-अभिनवगुत्तव्याख्यायुता । २३५ 

नहि ज्ञानेन सदरां पविच्रभिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कांेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 

१ भरीभच्छांकर माष्यम् । 

शरीरमारब्धं तचस्पवृत्तफरत्वादुपभोगेनैव क्षीयतेऽतो यान्यप्रचत्तफखानि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्तानि 
क्ञानसदहभाधीनि चातीतानेकजन्मङतानि च त्येव स्घाणि भस्मसारङृरुते ॥ २७ ॥ यत एवमतो- 
नहीति । नहि क्षानेन सददरो तुर्यं पवि पावनं इुद्धिकरमिह विद्यते । तज्ज्ञानं खयमेव योगसं 
(क्क काका क । क 1 पीपी पिपी नी 

२ आनन्द गिरिव्यार्या 

कथं तर्हि श्रारन्धफरं कर्मं नरयतीयाशषङ्याह-- येनेति । तर्हिं कथं क्तानािः सर्वकर्माणि भस्पसास्करोतीस्युतं 
तन्राह--अत इति । ज्ानादारब्धफरानां कर्मणां निचरृत्यनुपपत्तेरनारञ्धफरानि याति कर्माणि पूर्वं॑ज्ञानोदयादसि- 

नेव जन्मनि कृतानि ज्ञानेन च सह वसमानानि भराचीनेपु चानेकरेपु जन्मसखर्जितानि तानि सवांणि ज्ञानं कारणनिव- 

वनेन निववैयतील्थैः ॥ ३७ ॥ नन्वन्येनेव परिञ्ुद्धिकरेण केनचिदश्वमे धादिना पररमपुरुषार्थतिद्धेररुमात्मक्ञनेनेल्या- 
३ नीरुकण्टव्याख्या ( चदुधरी ) । 

नहीति । योगेन निष्कासकमीयुष्ठानेन समाधियोगेन वा संपिद्धः संसरते योग्यतामपञ्चः । केनेति चिरपयल- 
४ सधुसुदनीव्याख्या । 

चास कर्माणि तस्मिन्द्े परावरे" इति, (तदधिगम उत्तरपूवा धयोरश्वेयविनासौ तथ्यपदेशात्”, “इतरस्याप्येवमसंश्छेषः पाते तु" इति 
च सूत्रे । अनारग्ये पुण्यपापे नयत एवेयत्र सूरं “अनारब्धकार्ये एव वुं पूरवे तद्वधे.“ इति । ज्ञानोत्पादकदेदारम्भकाणां यु 

तदेहान्तएव विनाशः “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्छे" इति शरुते , भोगेन लितरे क्षपयिला संपर्यते* इति 
सूच्ाच्र । आधिकारिकाणां तु यान्येव ज्ञानोत्पादकदेहारम्भकाणि तान्येव देहान्तरारम्भकाण्यपि । यथा वसिष्टापान्तरतमःप्रश्- 

तीनाम । तथाच सूत्रम् श्यावदधिकारमवस्थितिरायिकारिक्राणाम्ः इति । अधिकारोऽनेकदेहारम्भकं बलवत्परारब्धफकं कर्म । 

तव्रोपासकानामेव नान्येषाम् । अनारज्धफलानि नह्यन्ति आरब्धफलनि तु यावद्धोगसमाप्नि तिष्टन्ति । भोगश्वेकेन देहेनने- 
केन वेति न विद्येषः । विस्तरस्ाकरे द्रव्य. ॥ ३५ ॥ यस्मादेवं तस्मात--नहि ज्ञानेन सदश पवित्रं पावनं शुद्धिकर्मन्यदिंह 

५ माप्योस्केपशीपिका । 

विनारौ तव्यपदेशात् , इतरसखाप्येवमसंश्टेपः पाते तु, अनारन्धकाय एव तु पूव तदवधेः”, “भोगेन चितरे क्षपयिला संपद्यते" इति 
फलर्थवात्कमण- फलमदत्वा क्षयासंभवात् । ब्रह्मधिगमे सति तद्दिपरीतफडं दुरितं न क्षीयत इति प्रपते राद्धान्तः । तदधिगमे 

ब्रमसाक्षात्कारे सति उत्तरस्याघस इुरितखयश्पोऽसंबन्धः पूर्वख विनाशः । कसमात्तव्यपदेशात् तयोरश्ेषविनाशयोः श्वुतिभिव्यै- 

पदेदात्। तथाच श्रुतयः (तयथा पुष्करपलाश आपो न शिषन्त एवमेवंविदि पापं कमै न श्छिष्यतेः, "तदयथेषी कातूलमसर श्रोतं 

शरदूयत एवश्ास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते", “भिद्यते हदयग्रन्थिदिचछ्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमांणि तसिन्द्टे परावरे” इवि 
धर्मेख पुनः शाश्नीयलाच्छाघ्लीयेण ज्ञानेनाविरोध इदयाश्कयाद । इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मणः एवमधवदसंश्छेषविनारौ भवतः । 

कुतस्तखापि खफरेतुलेन ज्ञानध्रतिवन्धिलप्रसन्नात्। “उमे इदैवैप एते तरति" इ्यादिश्चुतिु च दुष्करतवत्छु छृतस्यापि विनाशव्य- 
पदेचात्। अकर्बात्मलवोधनिमित्तख च कर्म्षयस्य सुकृत दुष्डतयोस्तुस्यलात्। श्षीयन्ते चाख कमांणीःति चाविरोषश्चुतेः \ यत्रापि 
केवल एव पाप्मशब्द" प्यते त्रापि तेनैव पुण्यमप्याकङितमिति द्टन्यम् । ज्ञानपेक्षयां निङृ्टफललात् । तुशब्द एवकारार्थः । 
एवं पुण्यपापयोर्बन्धहेलोर्वियासामथ्यौदश्ेषविनादसिन्या विदुषो देहपाते सुक्तिरवर्यमेव भवतीयर्थः । तत्र उमे इहैव एष एवे 
तरतीदयादिश्वुतिविरोषश्चवणात्, अविदोषेणारव्धकार्येयोरनारब्धकाययोश् क्षय इति प्रति प्राह । अनारन्धका्ये अभ्रवृत्तफके एव 

व॒ पूव जन्मान्तरसंचिते अस्मिज्पि च जन्मनि आक् ज्ञानोपपत्तः संचिते पुण्यपापे तद्धिगमातक्षीयेते नलारच्धकयें याभ्यामेतः- 
्रहन्ञानायतनं जन्म नि्ितम् इुतस्तख तावदेव चिरं यावन्न विमोक्येऽथ संपल्ख इति शरीरपातावधिकरणत्क्षिमपर्ेः । नतु बह 

बठेनाकच्रौत्मावगलया आरन्धकमीण्यपि कुतो न क्षीयन्ते । अभिसंबन्धे बीजश्चक्तिरिवेति चेदुच्यते । न तावदनभ्िलयारन्धकार्य 

६ श्रीधरीव्याख्या । 

मसीभावं नयति तथा आत्मक्ानरूपोऽच्निः प्रारब्धकसैव्यतिरिक्तानि सवौणि कमौणि भसीकरोवीलयंथः ॥ ३७ ॥ तत्र॑ देठुमाह-.~ 

नहीति । परनितरं शुद्धिकर इद तपोयोगादिषु मध्ये श्नानतुदयं नास्येव । तदि सरवेऽप्यात्मश्चानमेव किं नाभ्यलन्तीर्यत माई~“ 

७ अभिनवगुपावार्यन्याख्या । 

ऽभ्यासलातप्रसिपन्तिदा्यन्यन श्ानाभ्चिभ्रवति यथां सथा प्रयतनीयं मिति ॥ ३७ ॥ पवित्रं हि ज्ञानसमं नास्ति 1 अन्यस्य संबद्धां 

पवित्रत्वं न धस्तुत श्यतिष्रसङ्कभयाक्च भताय्यते । पित्रसवं चास्य स्ययं ज्ञास्यसीति चुङद्धतायाम् । अत्रच भद्धागमस्तत्परब्यापारस्वं 



३२६ आनन्दगिरिव्याख्यार्सवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्याय; 9 

अरद्धाबोह्धभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं कब्ध्या परां चान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।॥ ३९ ॥ 

१ भीमन्छांकर भाष्यम् । 

सिद्धो योगेन कर्मयोगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो योग्यतामापन्नो सुमुश्चुः कालेन महता- 
त्मनि विन्दति । मत रत्यर्थः ॥ २८ ॥ येनैकास्तेन ज्ञानप्राधतिभवति स उपाय उपदिदयते-घद्धा- 
वानिति । धरद्धाबाञ्ध दालुङमने ज्ञानम् । श्रदाल्ुस्वेऽपि भवति कश्चिन्मन्दपस्थानोऽत आह । तत्परो 
गुरूपासनादावभि युक्तो ज्ञानलब्ध्युपाये घद्धार्वास्तत्पयोऽप्यजितेन्द्रियः स्यादित्यत मह । संयतेन्द्रियः 
संयत्तानि विषयेभ्यो निवर्तितानि यस्येन्द्रियाणि स संयतेन्द्रियः य पवंभूतः धद्धावांस्तत्परः संयत- 
न्दियश्च सोऽवदयं ज्ञान खमते । प्रणिपातादिस्तु बाद्योनेकान्तिकोऽपि मवति मायावित्वादिसंभ- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

शङ्कयाह--यत इति । पूर्वोक्तेन प्रकारेण ज्ञानमाहास्म्यं यतः सिद्धमतस्तेन ज्ञनेन तुर्यं परिश्ुद्धिकरं परमपुरुषो. 

पयिकमिह व्यवहारभूमौ नसीलश्रैः । तद्पुनरत्मवरिषयं ज्ञनं सर्वेषां किमिति क्षटिति नोत्पद्यते तत्राह--तःस्वय- 

मिति । महताः काडेन ययोक्तेन साधनेन योग्यतामापन्नस दधिक्ृतः खय वदाव्मनि ज्ञानं विन्दतीति योजना । सर्वेषां 

ह्टिति ज्ञानानुदयो योग्यतवैशुयीदिति भावः ॥ ३८ ॥ कर्मयोगेन समाधियोगेन च संपन्न ज्ञानोत्पत्तावन्तरङगः 
साधनमुपदिशति--येनेति । क्षानलाभप्रयोजनमाह--ज्ञानसिति । न केवरं श्रद्धाटस्वमेवाखहायं ज्ञानरासे हेतुरपि 
तु तात्प्थमपीवयाह--धरद्धादुत्वे ऽपीति । मन्दप्रस्थानसवं तास्पयैविधुरत्वे, नच तस्योपदिष्टमपि ज्षानयुत्पत्तमीष्टे तेन 

ताल्पयैमपि तत्र कारणं भवतीव्याह--भत आहेति । अभियुक्तो निष्ठावान् › उपासनादाबिव्यादिशब्देन श्रवणादि गद्यते । 
नच श्रद्धा ताप्य चेत्युमयमेव क्ञानकारणं किंतु संयतेन्द्रियस्वमपि तदभावे श्रद्धादेरकिंचिष्करस्वादिलाशयेनाह-- 

श्रद्धावानिति । उक्तसाधनानां ज्ञानेन सदैकान्तिकत्वमाह--य प्वेभूत इति । (तद्विद्धि अरणिपातेन' इल्यादौो 
भरागेव भ्रणिपातादेच्तनहेतोरुक्तत्वाक्किमितीदानीं हेव्वन्तरयुच्यते तत्राह--प्रणिपातादिरित्वति । तद्धि बहिरज्ग- 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चतुर्धंरी ) । 

साध्यत्वं ज्ञानसखोच्यते ॥ ३८ ॥ श्रद्धावान् ज्ञानं कुमते 1 शद्धावानपि मन्दप्रयलो माभूदत आह--तत्पर इति । 
तत्यरोऽप्यजितेन्द्रियो माभूदत आह-संयतेन्द्िय इति 1 परां शान्ति विदेहकैबल्यम् । अचिरेण प्रारन्धकर्मसमपतौ 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

घेदे खोकव्यवहारे बा विद्यते, ज्ञानमिन्नस्याज्ञानानिवर्वकलेन समूलपापनिवर्तंकलाभावात् , कारणसद्धावेन पुनः पापोदयाच्च । 

ज्ञानेन लन्ञाननिकतत्या समूरपापनिदरत्तिरिति तत्सममन्यन्न विद्यते । तदात्मविषयं ज्ञानं सर्वेषां किमिति श्चरिति नोत्पयते 
तत्राह- तज्ज्ञानं कारेन महता योगसखसिद्धो योगेन पूर्वोक्तकर्मयोगेन संसिद्धः संस्कृतो योग्यतामापन्नः खयमात्मन्यन्तःकरणे 

निन्दति कभते नतु योग्यतामापन्नोऽन्यदत्तं खमिष्ठतया न वा परनिष्ठं सखीयतया विन्दतीदयर्थः ॥ ३८ ॥ येनैकान्तेन ज्ञान 
श्रप्िमवति स उपायः पूर्वोक्तप्रणिपातावेक्षयाप्यासन्नतर उच्यते  गुरुवेदान्तवाक्येष्विद्मित्थमेवेति प्रमारूपासिक्यबुद्धिः भद्धा “ 
तद्रन्पुरुषो लभते श्ञानम् । एतादृशोऽपि कशचिदठसः स्यात्तत्राह--तत्परः गुरूपासनादौ ज्ञानोपायेऽदन्ताभियुक्तः । 

- ध सष्योत्क्षदीपिका । 

कमाय तत्त्वावगत्युत्पत्तिरपपयते। आशिते च तसिन्कुलल्चक्रत्मदृरच्तवेगस्यान्तराङे ्रतिबन्धासंभवात् भवतिवेगक्षयपरिपालनं 
अकत्रीतमावगद्याबाधितमपि मिथ्याज्ञान कमाधिषठानं जले बृक्ज्ञानवत्संस्कारवरारंचित्काख्मनुवसैत एवे । अनारन्धकारययोः 
पुण्यपापयोः विद्यासाम््यार्क्षय उक्त. इतरे ारब्धकायै ते उपभोगेन क्षपयिला ब्रह्म संपयते ! तख तावदेवैलयादि ब्र्यैव 
सन्त्रह्मप्येतीति चैवमादिश्ुतिभ्य इति ॥ ३७ ॥ यत एवमतो नहि ज्ञानेन तस्यं पिच पापनाशनं श्ुद्धिकरमिह दैवादिथज्ञादौ 
बिद्यते तय ज्ञानभिन्नसयाज्ञाना निवतैकलेनालयन्तश्युद्धिकरलामावात् । तर्हि किमन्येयज्ञादिभिः मयाऽन्यैश्च ज्ञानमेव कुतो न संपायमि- 
द्याराङ्कयाह ! तत् ज्ञानं खयमेव योगेन निष्कामकर्मयोगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्छृतः योग्यतां श्राप्तः सन् सुसुष्घर्महता 
काङेनत्मनि अखण्डात्मतिषयं ज्ञानं विन्दति रमते । खयमेव खभ्रयलेनैव योगसिद्धः खयमेव विन्द तीति वा । आत्मबि- 
 घयसाक्षात्ारख सेनेव रुभ्यलात्. ! गुवोदेः परोक्षज्ञान एवोपयोगात्. । यस्मायोगसंसिद्ेरेवान्यज्ञीनं लभ्यते, तस्मात्वमपि 
तथाभूतः सन तछभखेदयासयः \॥ ३८ ॥ योगेन योग्यतामापन्नस्य येनैकान्तेन तत्वज्ञानं भनति तसुपायमाद-द्धावानिति । 

६ ओीषरीन्याख्या । 

वष्छयमिति सार्थेन । तदात्मविषयं श्वानं काठेन महता कर्मयोगेन ससिद्धो योग्यतां भाप्तः सन्खयमेवानायासेन रभते नतु कर्म 

योगं विनेयः ॥ २८ ॥ किच~ श्रद्धावानिति । श्रद्धावान् युरूपद्टिऽथे आस्तिकयबुद्धिमान् । तत्परस्तदेकनिष्ठः । संयतेन्द्रियश्च 

तञ्छान रभते नान्यः 1 अतः अद्दिसंपत्या ज्रानसमास्माङ्घसैयोग एव दयु्यथैमनुषेयः । श नलाभानन्तरं तु न तस किनिक्छरल- 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । २३२७ 

अनज्ञश्चा्चदधानश्च संदायात्मा विनयति । 
नाथं लोकोऽस्ति न परो न सखं संराथात्मनः ॥ ४० ॥ 

१ श्रीमनच्छाकरभाष्यम् । 

वान्नतु तथा तच्छ्रृद्धावस्वादावित्येकान्ततो ज्लानखन्भ्युपायः । किं पुनक्ञोनखाभात््यावित्युच्यते । ज्ञानं 
छब्ध्वा परां मोक्षाख्यां शार्तिमुपर्तिमन्विरेण क्िभरमेवाधि गच्छति । सम्यग्दशेनास्क्षिपर मोक्षो भव- 
तीति स्वैशाखन्यायधसिद्धः खुनिधितो.ऽर्थः ॥ ३९ ॥ अन्न संशायो न क्तव्यः । पापिष्ठो हि सराय 
कथमित्युच्यते--अनलश्चेति । अज्ञश्चानास्मज्ञोऽश्रदयानश्च संशयात्मा च विनश्यति, अन्ञाश्रहधानो 
यदपि विनदयतस्तथापि न तथा यथा संदायात्मा, संदायात्मा त पापिष्ठः सर्वषां, कथं, नायं साधा- 
क छ ̂ 9 + = हि श ॥ 1) कि" +) । [न # क + 9 त + ^ ^) ०) ० [° वि 1 

२ आनन्द्मिरिव्याख्या 

मिदं पुनरन्तरङ्ग, नच तत्र ज्ञाने प्रतिनियमो मनस्यस्यथा छस्व बहिरन्यथाप्रदर्शनास्मनो मायानित्वस्य संभवाद्ि- 
प्ररुम्भकत्वादेरपि संभावनोपनीतत्वादिल्य्थ- । मायाचित्वादेः श्रद्धस्व तात्प्यादावपि संभवादनेकान्तिकत्वमनि. 
रिष्टमियाशच्ाह- नत्विति । नहि मायया चिप्ररुम्भेन वा श्रद्धातस्प्यसंयमाभियोगतोऽनुष्ठातुमर्हन्तीय्थं 
उत्तरार्ध अश्चपूर्बकमवता्यं व्याक्रोति--किं पुनरित्यादिना । सम्यग््ानाद्भ्यासादिसाधनानपेश्षान्मोश्षो भवतीद्यत्र 
प्रमाणमाह--सम्यग्ददोनादिति । श्ाख्रशब्देन (तमेव विदित्वा", "ज्ञानादेव तु केवस्यम्' इदयादि विवक्षितम् ; 
न्यायस्तु क्षानादज्ञानषिवृत्ते रञ्वादो भरसिद्धस्वादा्मक्तानादपि निरपेश्चादन्तानतत्कार्यप्रक्षयरक्षणो मोश्चः खादित्येवं- 
लक्षणः ॥ ३९ ॥ उनत्तरश्छोकस्य पातनिकां करोति--अञ्रेति । यथोक्तसाघनवानुपदेशमपेक्ष्याचिरेण बह्म साश्षात्क- 
रोति साश्चव्कृतबरह्यस्येऽचिरेणव मोक्षं प्रासोतीव्येषोऽथैः साक्चम्या पराश्छर्यते । संशयस्याकरेन्यत्वे हेतुमाह--पापिषछो 
हीति । उक्तं देत परश्पूर्वकसुत्तस्शोकेन साधयत्ि--कथमिति । अक्ञादश्रदधानाच संशयचित्तस निरोषमादष्ौ- 
यति--नायसिति । हितीयनिभागविभजनार्थं भूमिकां करोति--अक्चेति । अक्चादीनां मध्ये संशयास्मनो य्पापिष्टस्व 

३ भीरुकण्टव्याख्या ( चङ्ुधरी ) । 

सत्याम् ॥ २९ ॥ अक्ञ इति । अज्ञः सुखेन चिकिच्ितु शक्यः । अश्रदृधानो यज्ेन } संशयात्मा त्वसाध्य एवे | 
४ अधघुसूदनीव्याख्या। 

्रद्धावां सतत्परोऽपि कथिदजितेच्दियः खादत आद- संयतानि विषयेभ्यो निवर्पितानीन्दियाणि येन स संयतेन्धियः । य एवं 
विशेषणत्रययुक्तः सोऽवश्यं ज्ञानं लभते । ग्रणिपातादिस्तु वाद्यो मायाविल्वादिसंभवादनकान्तिकोऽपि । ् रद्धावत्वादिस्वैकान्तिक 
उपाय इत्यथः । द्दोनोपायेन ज्ञानं ठब्ध्वा परां चरमां चास्तिमविद्यातत्काये निषर्तिरूपां युक्तिमचिरेण तदव्यवधानेनेवाधिग- 

च्छति लभते । यथाहि दीप. खोत्त्तिमत्रेणवान्धकारनिष्त्ति करोति नु केवित्सहकारिणमपेश्षते तथा ज्ञानमपि खोत्पत्तिमा- 

त्रेणेवाज्ञान निषत्ति करोति नतु विचित्मसंख्यानादिकमपेक्षत इति भावः ॥ ३९ ॥ अत्र च संदायो न कर्तव्य", कस्मात्-- 
अज्ञोऽनधी तश्चाछ्लवेनात्मन्ञानश्चन्य- । गुखुवेदान्तवाकथार्थ इदमेवं न भवलेवेति विपययशूपा नासिक्यबुद्धिरश्द्धा तद्वानश्रदृधानः 1 
इदमेवं भवति नवेति सर्वच संशयाकान्तचित्त" संरायात्मा विनरंयति सा्थाद्भषटो भवति । अन्ञशाश्रदृधानश्च विनद्यतीवि 
संदायात्मपेक्षया न्यूनलकथनार्थ चकाराभ्यां तयोः प्रयोगः । कुत , संशयात्मा हि सर्वेतः पापीयान् । यतो नायं मनुष्यलोको 

५ भष्योत्कपदीपिका । 

गुरवेदान्तवाक्येष्विदमित्थमिदयास्िक्यं शरद्धा तद्वान् । तच्चापि तत्पर शुरूपासनादावसिथुक्तः। तच्चापि संयतानि विषयेभ्यो निव- 
सितानि इन्द्रियाणि येन सः । एवं विशेषणत्रयविरिष्श्चदवस्यं ज्ञानं लभते । अणिपातदिमययापि संभवेन नेकान्तिकलमेतेषां 
न तथाल्मत एकान्तिकं ज्ञानं छब्ध्वा कि स्यादत आद । ज्ञानं लब्ध्वा परां रान्ति मोक्षाभिधामचिरेण जन्मान्तरं लोकान्त" 

रगमनं च वितैवाधिगच्छति ्रपरोति ॥ ३९ ॥ अस्मिन्सवेदाखन्यायसिद्धे खनिधितेऽथं संदायो न कतैन्यः । तस्य पापिष्ठला- 

दि्याश्येनाह-अ्ञ इति । अज्ञो युसमुखादनधीतशाख्रवेनात्मज्ञानशन्यश्च पूर्वोक्तधद्धारदितश्च इदमेवं मवति न वेति सर्वत्र 
संरायाकान्तयेता बिनश्यति खार्थलभाद्भ्यति । अन्नाश्रदधानसंदायात्मपेश्चया चकारद्रयसूचितमयुख्यल स्फुरयति । संशयात्मा 

६ भ्रीधरीन्याख्या । 

मस्तरीलाह । शानं छष्ध्वा त्वचिरेण परां श्चान्तै मोक्ष असोति ॥ ३९ ॥ च्ानाधिकारिणसुक्त्वा तद्विपरीतमनधिकारिणमाद-~ 

धत्तश्चेति । अक्षो युरूपदिष्टाथीनभिशः कथचिञ्क्ाने जतेऽप्यश्नदधानश्च जात्रायामपि श्रद्धाया ममेदं सिध्येद्धा न वेति संद्चयाकान्ध- 

७ अभिनवगुप्ताचायव्याख्या । 

दगियेवासिकत्वादसदायतमे सतयत्यभरते । सख्यादसंरायवता गुर्वागमादतेन भाग्यं सदय स्वेनाशकतवात् । ससश्चयो हिन रिंम्िजानलि 



९२८ भनन्दगिरिव्यार्यासंवकित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्धीता । [ अध्यायः 9 

योगसंन्थस्तकमोणं ज्ञानसंच्किन्नसं रायम् । 
आत्मवन्तं न कमणि निवध्न्ति घनंजय ॥ ४१ ॥ 

१ भीभच्छांकरभाल्यम् । 

रणो ऽपि रोकोऽस्ि तथा न परो लोको न सुखे तज्ापि संदायोपपत्तेः । संरायाद्मनः संशयचित्तस्य । 
तस्मात्संशायो न कतैव्यः ॥ ४०॥ कस्मात्--योगेति । योगसंन्यस्तकमौणे परमार्थदसनलक्षणेन योगेन 
संन्यस्तानि कमोणि येन परमार्थदरिना धमां धमौख्यानि तं योगसंन्यस्तकमोणम् । कथं योगसंन्यस्त- 
कर्मल्ाह ज्ञानेनात्सेश्वरकत्वददौनरक्चषणेन संच्छिन्नः संशयो यस्य स ज्ञानसंच््छन्नखदायः। य पवं योग- 
संन्यस्तकमौ तमात्मवन्तमपमत्तं गुणचेश्रारूपेण दानि कमणि न निबध्न्दयनिष्टादिरूपं फर नारः 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 
तस्मकषद्वारा अरकटयति--कथमिति । रोकट्नयस्य तस्पयुच्छसुखश्य चाभावे हेतुमाह--तच्रापीति । संशथचिन्तख 
सर्वत्र संशयप्रदृत्तदुर्निवारत्वादिवयर्थः । संशयसयान्थमूरूत्वे स्थिते फटितमाद- तस्मादिति ॥ ४० ॥ यद्यपि 
संशयः सर्वानर्थहेतुत्वात्कतेव्यो न भवति तथापि निदतेकाभावे तदकरणमस्राघीनमिति शङ्ते--कस्मादित्ति । 
छतियुक्तिप्रयु्छमेक्यज्ञानं तचिवतैकमिष्युत्तरमाह-- ज्ञानेति । संश्चयरहिवस्यापि कममौण्यनर्थहेतवो भवन्तीलयाश- 
इ्याह- योगेति । विषयपरवशस्य पुंसो योगायोगार्ङुतो योगसंन्यस्तकर्मसवमिवयाशङ्खयाह--आत्मवन्तयिति । 
परमा्थदश्चनतः संशयोच्छित्तौ तदुच्छेदकच्लानमाहास्यादेव कर्मणां च निचत्तावम्रमत्तस्य भतिमासिकानि कमणि 
बन्धहेतवो न भवन्तीव्याह--न क्ममौणीति । कमैयोगादेव कर्मसंन्यासस्यानुपपत्तिमाश्षङ्खयाचं पादं विभजते-- 
परमार्थति । तच्च वेधसंन्यासपश्चे परोश्चं फरसंन्यासप्षे व्वपरोश्चमिति निवेकः । यथो्त्ञानेन संन्यसकर्मत्व- 
मेव सति संशये न सिध्यति संशयवतस्तदयोगादिति शङ्खते--कथयिति । हितीयं पादं व्याङर्बन्परिहरति-- 
आहेत्यादिना । पाटकमादथकमस्य बलीयस्त्वादादौ द्वितीयं पादं व्याख्याय पश्चादाच पादं व्याचक्षीतेलयाह-- 
य एवमिति । स्वैमिदं प्रमादवतो विषयपरवशसख न सिध्यतीलभिसंधायास्मवन्तं व्याकरोति-अप्रमत्तमिति । 

३ नीखकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

थतो मिच्रादिष्वपि संशयं ुर्वतोऽखायं ोकोऽपि नासि नापि परः । बेदवाक्येऽपि संशयात् । अतएव सर्वदा 
संशयाकुरत्वास्सुखमपि तख नासि । तसरात्संशयो न कर्तन्यः ॥ ४० ॥ किंच-- योगेति । योगेन कर्मण्यकर्भ- 
द्ैनात्मकेन संन्यस्तानि फठतः खरूपतो वा यक्तानि कमणि येन तं योगसंन्यस्तक्माणम् । ज्ञानेन सम्यण्द- 

 मधुस्दनीव्याख्या । 

ऽसि वित्ताजेनायभावात्, न परलोकः खगैमोक्षादिः धर्मज्ञानायभावात्, न सुखं भोजनादिकृतं संशयात्मन- सर्वैर संदेहा- 
कान्तचित्तसय । अ्ञसाश्रदहधानसय च परो सखोको नास्ति, मनुष्यलोके भोजनादिघुखं च वर्तते ¦ संशयात्मा तु त्रितयहीनलेन 
सर्वत. पापीयानियर्थः ॥ ४० ॥ एतादशसख सवीनथैमूरसय संश्षयस निराकरणायात्मनिश्वयसुपायं वदज्न्यायद्रयोकतां पूवो - 
परभूमिकाभेदेन कर्मज्ञानमयीं द्विविधां बह्मनिष्ठामुपसंहरति-योगेन भगवदाराधनलक्षणसमलबुद्धिरूपेण संन्यसरानि भगवति, 
समपितानि कमणि येन । यद्वा परमाथंदोनलक्षणेन योगेन संन्यस्तानि दयन्तानि कर्माणि येन तं योगसंन्यस्तकमौणम् । संशये 
सति कथे योगसंन्यस्तकर्मलमत आह--ज्ञानसंच्छिन्नसंशयं ज्ञनेनात्मनिश्चयलक्षणेन छिन्न. संशयो येन तम् । मिषयपरवद्य- 

५ माष्योत्क्दीपिका । 
ठु सवतः पापिष्ठः । यत्तस्तस्यायं मयुभ्यलोको वित्ताजंननिवाहादिसाध्यो न। नच पर उपासनादिसाध्यो देवलोकः! नच तत्तव्नानसा- 
ध्यजीवन्सुक्तिुखं, सवैत्रापि संशयस्य सत्वात् । अज्ञाश्रदधानयोः परलोकस्य जीवन्सुक्तिखखसख चाभावेऽपि मनुप्यलोकोऽस्येव 1 
यद्वा अज्ञः कदाचिद्भ्यासवात्परलोकादिसाधनं देदात्मविवेकादिज्ञानं कमते । अश्रदूधानोऽपि युक्तियुक्त श्वुला श्रद्धां लभते । 
ततश्व परलोकादिभाजो भवतः । सदा सर्वत्र संशयम्रस्तस्तु न तथा किलतिपापिष्ठ इत्यथः । तस्मात्संशयो न केतैव्य इत्यारायः 
॥ ४० ॥ नु सं्ञयनिवतेकाभावे तदकरणमसखाधीनमिदयाश्ख तज्निदरत््युपायमात्मज्ञाननिशयं ज्ञापयन् तत्तवसाक्षात्कारसंच्छिन्न- 
संशयं कमोणि न निबध्न्तीव्याह-योगेने ति । योगेन परमार्थदर्धनलक्षणेन सम्यक् न्यस्तानि खयक्तानि शक्तिग्रतिबन्धेन धमा- 

& भओीधरीन्याख्या । 
चिन्तश्च नयति स्वाथौद्धस्यति । एतेषु त्रिष्वपि संशयात्मा सर्वथा नदयति यतस्तस्यायं रोको नास्ति, धनाजंनविवाहाद्यसिद्धेः । 
नच परलोकः, धमैस्यानिष्पत्तः । नच सुखं, संशयेनैव मोगस्याप्यसंभवात् ॥ ४८० ॥ अध्यायद्रयोक्ता पूवौपरभूमिकामेदेन कमै- 
शानसयी द्विविधां हनिष्ठसुपसंदरति--योगेति इभ्याम् 1 योगेन परमेश्रराराधनरूपेण तसिन्सन्यसानि समितानि कमौणि 

| ७ असिनवयुप्ताचा्यैव्याख्या } 
जभदषानसमात् । ससाज्निः्संक्षयेन भाव्यमिति भक्यार्भः ॥ ३८॥ ६९ ॥ ४०॥ सकलाध्यायनिस्फारिवोऽ्ः छोकडयेन संशिष्योष्यते-- 

10 0 0) ^ +=" ॥ 8 1 



नीककण्टी-मधुसूदनी -माष्योतकरषदीपिका-भीषरी -मिनवगुसव्यास्यायुता । २३९ 

तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिनत्वेनं संशयं योगमातिष्टोत्तिष्ठ मारत ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषदु जद्मविचायां योगदा श्ीृष्णार्जुनसंबादे 
लानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

१ भ्रीमण्छांकरभाष्यम् । 

भन्ते हे घरनजय ॥ ४९२॥ यस्मात् कर्मयोगाचष्ठानादशुद्धिश्चयहे त॒कक्ञानसंच्छिन्नसंशयो न निवध्यते कर्मभिन्ञानाचिदग्धकर्मत्वादेव यस्माच्च ज्ञानकमौनुष्ठानविषये संद्यायवान्विनश्यति- तस्मादिति ! 
तस्मार्पापिष्ठमक्ञानसंभूतमज्ञानादविवेकालातं हत्स्ं हदि वुद्धौ स्थितं ज्ञानासिना शोकमोदादिदो षरं 
सम्यग्दशयनं ज्ञानं तदेवासिः खङ्गस्तेन ज्ञानासिनात्मनः खश्यात्मविषयत्वार्संशयस्य । नहि परस्य 

नि ११११११5 ककककककाते 
8 ॥ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

न कमणीलयादिफरोक्ति व्याच्ट-शुणचेष्टेति । अनिष्ठदीष्यादिशब्देनेष्टं मिश्रं च गृह्यते ॥ ४१ ॥ तसादित्यादि- 
समनन्तरश्छोकगततत्पदापेक्चि तम्थमाह-- यस्मादिति । सतां कर्मणामसदादिषु फलारम्भकत्वोपरम्भा्िदुष्यपि 
तैषां तद्धाव्यमनपवाधमियाशङ्खाह--ज्ञानाञ्चीति । ननु संदिहानसय तत्परतिबन्धान्न क्मेयोगालुष्ठानं नापि तद्धेतु- 
कक्लानं तत्रापि संशयावतारादिव्याशक्कयाह--यस्माच्चेति । छोकाक्षराणि व्याचशे--तस्प्रादिद्यादिना । पापिष्ठमिति 
संश्चयस्य सर्वानर्थमूरुत्वेन ल्याज्यस्वं सूच्यते । षिवेकाय्महध्रसूतत्वादपि तस्यावहेयत्वमविवेकसयान्थकरत्वप्रसिद्धेरि- 
व्यह--अविवे कादिति । नच तस्य चेतन्यवद्प्मनिष्टसवादव्याज्यव्वं शङ्कितव्यभिलाह- हृदीति । शोकमोहाभ्या- 
मभिभूतद पुंसो मनसि रठुभेवतः संरायस्य भवरग्रतिबन्धका मावेनेव भध्वंसः सिष्येदिलयश्ष्ञाह- ज्ञाना. 
सिनेति । स्वाश्रयस्य संशयस्य स्ाश्रयेणेव सानेन सयुच्छेदसंमवाक्किमिति स्वसेति विरोषणमित्यागङ्ः!ह-- 

द नीलकण्टव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

शैनेन सम्यक् छिन्ना; संशयाः-- आत्मा देहोऽन्यो वा, अन्योऽपि विसुरविश्ुवी, विभुरपि कतीऽकती वा, अकत. 
प्येऽकोऽनेको वा, एकोऽपि सगुणो निशुणो वेत्येवमादयो यख स जञानसंच्छिन्नसंशयसतं आत्मवन्तं शमदमादिपरं 
कमणि तानि न निबश्नन्ति हे थनजय ॥ ४१॥ तस्मादिति । त्ख ुद्धिखम् । क्ञानासिना ज्ञानखद्धेन । 

थ मधुख्दनीष्यास्या । 

व्वरूपभ्रमदे सति कुतो क्ञानोत्पत्तिरिखयत आह--आत्मवन्तमप्रमादिनं सर्वदा सावधानं एतादशमभ्रमादितेन ज्ञानवन्तं ज्ञानसं. 
च्छिन्नसंरायलेन योगसंन्यस्तकर्माणं कर्माणि स्ेकसंमरहा्थानि बृथाचे्यरूपाणि वा न निबध्नन्ति अनिष्टमिष्टं मिश्रं वा शरीरं 
नारभन्ते है धर्नजय ॥ ४१ ॥ यस्मदेवं--अनज्ञानादविवेकात्संभूतयुत्पलं हर्स्थं हदि बुद्धो स्थितं करणसाश्रयसय च ज्ञाने रघुः 

५ भष्योत्कपदीपिका । 

धर्माख्यानि संचितादीनि कर्माणि येन तम् । क्षीयन्ते चास्य क्मांणि' इति श्रुतेः । योगेनै भगवदाराधनलक्षणसमलुदधिरूपेण 
संन्यस्तानि भगवति समितानि कर्माणि येनेति वा । अस्मिन्पक्षे कर्मपदसंको चाद्यापत्तिरूपाऽरचिरबोभ्या । यद्रा माष्यस्योपलक्षणार्थ- 
तया तन्नेणायभपि पक्षोऽस्ु । यस्मात्कर्म॑गरोगाबुष्ठानात् अश्चदिक्षयहेतुकन्ञानसंच्छिन्नसंरयो न निबध्यते कर्मभिरियभिमभाव्यात् । 
तत्र हेतुमाह-ज्ञानेनातमश्वरकलदशेन लक्षणेन छिन्नः संराय आत्मा देदायभिन्नो भिन्नो वा, भिन्नोऽप्यिभुर्विभुवा, सोऽपि' कर्त॑- 
ऽकतौ वा,कतीपि भोक्ताऽमोक्ता वा, अभोक्ताप्यनेक एको वा, सोऽपि सबिरोषो निविंोषो वा, निर्विंोषज्ञानात्केनचित्समुचितान्मोक्षः 
केवलाद्रा, केवलन्ञाननिवत्यैः भरपश्चः सद्यो मिभ्याभूतो चेयेवमादिरूपो यस्य तम् । अत्र हेठमाह--अत्मवन्तमप्रमत्तं शमदमादिपरं 
कृमाणि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति इुब्या क्रियमाणानि न निवध्नन्ति अनि्ठदिरूपं फलं नारभन्ते राज्ञामतिप्रबलत्तान्विजित्य धन- 
माहु मम सामभ्य॑मस्ति न वेति संशयमतिप्रबलात्मखरूपनिश्वयेन मुक्ला धनं जितर्वास्लमेवात्र इ्टान्त इति ध्वनयन्नाह--धनं- 
जयेति ॥४१॥ यस्माचित्तद्ुदधिकमभ्यं ज्ञानमेव॑भूतं, यस्माच संशयात्मा विनदयति, यस्माच्च ज्ञानसंच्छिज्ञसंगशयः कर्म॑भिने निब- 

& भ्रीधरीन्याख्या । 

येन तं पुरुप कमणि सवफलेनिबक्षम्ति । अतश्च शानेनाक््रात्मवोधेन संच्छिन्नः संरयो देदायभिमानरक्षणो यख तं चात्मवन्तमप्रमा- 
दिनं कमणि कोकसं्रहाथौति सखामाविकानि वा न निवक्चन्ति ॥ ४१ ॥ तस्मादिति । यखदिवं तसादालमनोऽ्रानेन संभूतं हदि 

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । 

योगसन्यसेति । यत एषं तस्मादक्षानेसि योगेभैव कर्मणां सन्यास उपपद्यते नान्यथेति विचारितम् । विचारयिष्यते च । सायं छिर्वा योगं 

१ सधुसूदनः, 



२४० आनन्द गिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ सध्यायः # 

१ भीमन्छांकरभाल्यम् । 

संदायः परेण छन्तव्यतां प्रातो येन खस्येति विशेष्यतेऽत आत्मविषयोऽपि खस्थेव भवति । छिस्वेनं 

संदायं खविनाषहेतुभूतं योगं सम्यग्दशनोपरायं कमौलुष्ठानमातिष्ट इर्विलर्थः । उत्तिष्ठ चेदानीं 

युद्धाय भारतेति ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीभगवह्धीताभाष्ये पृज्यपादश्रीश्ंकरभगवतः कतौ ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो 

नाम चतुथं ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
9 भ क ग ज नि 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

आलबिषयस्वादिति । स्थाण्वादिविषयः संशषयसद्टिषयेण ज्ञानेन देवदत्तनि्ेन त्रिष्ठो व्याव्यते, भङृते स्वास्म- 

निषयस्तदाश्रयश्च संशयस्तथातरिधेन क्लानेनापनीयते तेन विरोषणम्थवदित्य्थैः । तदेव प्रपञ्चयति- नदीति । 

आस्माश्रयत्वस्य भर्ते संशये सिद्धव्वेनाविवश्षितस्वान्तद्विषयस्य तद्विषयेणैव तस्य तेन निडृततिर्विवक्षितेरयुपसंहरति-- 

अत इति । संशयससुच्छि्यनन्तरं कैव्युपदिकति--छिस्वैनमिति । अश्निदोत्रादिकं क्म भगवद्कया करमेण 

करिष्यामि युद्धा्पुनस्परिरंसेवेवयाराङ्जाह--उन्तिष्ठेति । भरतान्वये महति क्षत्नियवशे प्रसूतस्य ससुपस्थितसमर 

विसुखस्वमनुवितमिति मन्वानः सन्नाह--भारतेति । तदनेन योगस्य छत्रिमत्वं भगवतोऽनीश्वरत्वं च निराज्रल 

छमौदावकमादिद्ौनादास्मनः सम्यग्ततानास्पणिपातादेवेहिरङ्गादन्तरङ्गाश्च श्रद्धादेरूदतादरोषानथ निवृत्या बह्यभावः 

ममिदधता सवैखादुकछे वस्मिन्संशयानस्याधिका रादरोषदोषवन्तम् । संशयं हित्वोच्तमख क्ञानलिष्ापरस् कमनिष्ेति 

स्थापितम् ॥ ४२ ॥ ॥ इत्यानन्दगिरिङ्कतगीचाभाष्यटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
३ नीरुकण्डन्याख्या ( चतुधरी >) 1 

योगं सम्यग्द््नोपायम् । निष्कामकमै आतिष्ठ कुरु । उत्तिष्ठ । युद्धायेति रोषः ॥ ४२ ॥ 

इति भीष्मपर्वणि नैककण्टीये भारतमावर्दीपे श्रीमद्भगवद्रीतार्थपरकारे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8 ॥ 
४ सधुसूदनीव्याख्या । 

सखेन हन्तुं शक्यत इत्युभयोपन्यासः । एनं स्वौनथमूलभूतं संदायमात्मनो ज्ञानासिना आत्मविषयकनिश्वयखद्गेन छिव 

योगं सम्यश्ददयनोपायं निष्कामकमीतिष्ठ कुर । अत इदानीमुिष्ठ युद्धाय हे भारत, भरतवंशे जातस्य युद्धोद्यमो न॒निष्फः 

इति भावः ॥ ४२ ॥ खस्यानीशलबधेन भक्तिभद्धे इदीकृते । धहेतु. कमेनिष्टा च हरिणेदोपसंहता ॥ 

इति श्रीमत्यरमहंसपरित्राजकाचार्यभ्रीनिशवेश्वरसरस्वतीपादरिष्यश्रीमधुसूदनसरखतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्रीतागूढार्थदीपि 

कायां ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ १ 
ष आष्योत्कपदीपिका । 

भ्यते, तसमात्ापिष्ठमात्मनः संशयं अक्ञानादविवेकाननातं बुद्धौ स्थितं शोकमोहादिदोषहरं सम्यण्दशेन ज्ञानं तदेवापिः खद 

तेनात्मनो ज्ञानासिना छिक्त्वा योगमात्मज्ञानोपायं कमीवुषठानमातिष्ठ छविलयथः । इदानीं तु खधर्मभूताय युद्धायोत्तिष्ठ । भार 

तेति त्न योग्यतासूचकं संबोधनम् 1 तदनेन चलुथौध्यायेन योगस्य संप्रदायसिद्धलं भगवतो वासुदेवस स्ैज्ञलमीश्वरलं › 

अतिपाद्य योग्यतासंपत्तये कर्मनिष्ठा तत्साभ्यां ज्ञाननिषठामत्युत्तमां तत्र प्रणिपातादीनि बहिरह्साधनानि श्रद्धादीन्यन्तरङ्गाणि तख 

फट स्वान्थनिवृत्त्या ब्रह्मभावं अतिपापिषटं सयं चाभिदधताऽरोषदोषवन्तं सशयं विहायोत्तमाधिकारिणो ज्ञाननिष्ठाऽपरर 

कमतिष्ेति स्थापितम् ॥ ४२ ॥ इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचारयश्रीवालखामिश्नी पादरिष्यदत्तवंशावतंसरामङुमारसू धनपति 

विदुषा विरचितायां श्रीगीताभाष्योत्कषदीपिकायां चतुर्थोऽध्यायः \ ४ ॥ 
& आ धरीच्याख्या । 

खितमेन संदयं शषोकादिनिमित्त देद्ालविवेकल्ञानखे्नेन छिखा परमात्मन्चानोपायभूतं कसैयोगमातिष्ठश्रय । तत्र च प्रथमं प्रस्तुताः 

युद्धायोत्तिष्ठ । हे भारत, इति क्षत्रियत्वेन युद्धस्य सखधरैत्वं दशितम् ॥ ४२ ॥ पुमवसादिभेदेन कर्मज्ञानमयीं द्विधा । विषटोक्ता ये 

तं बन्दे द्रौ संश्चयसंच्छिदम् ॥ १ ॥ इति ओरीधरस्वामिविरचिताया सुबोधिन्यां टीकाया चतुर्थोऽघ्यायः ॥ ४ ॥ 

७ अभिनवगुत्ताचार्येव्याख्या । 

कर्मसु कौशाटयुक्छक्रमेणाति्ठ । ततश्चोततिषठ त्वं स्वव्यापारं कतंन्यतामात्रेण छरविति श्चिवम् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ अन्ार्थे संग्रहः--बिधत्ते कः 

यद्छिचिवकच्छामातपूयैकम् । तेनेव छ मभाजः स्युस्ताः कुरुत देवताः ॥ इति भीमहामाहेशराचायेवयाभिनवगुस्तचिरचिते श्रीमद्धगव्द 

ताथसं चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

# | 



पथचमोऽध्याथः ! 

अन उवाच । 
संन्यासं कर्मणां क्रष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिधितम् ॥ १॥ 

१ श्रीमच्छांकर माष्यम् । 

(कर्मण्यकर्म यः पद्येत्' इत्यारभ्य "स युक्तः छत्ल्कर्मकत्” श्ञानाशिदग्धकर्माणं ^, "शारीरं कैवं 
कर्म कुवेनः, "यचच्छाराभसंतष्टोः, श्रह्मापेणं बह्म हविः”, 'क्मजास्विद्धि तान्सर्वान्", "सर्वं कमौखिं 
पार्थ श्ञानाश्निः सर्वैकमौणिः, योगसंन्यस्तकमोणम्" इवयन्तेवैचनैः स्वैकर्म्सन्यासमवोचद्धगवान् 
--.~-~------------------------------------------------------------------------------------------ ~^ ~~~ ~~ 9 

२ आनन्दगिरिन्यांख्या । 

ूर्वोत्तराध्याययोः सबन्धमभिदधानो इत्तादुवादपूर्वकमथनप्रश्रयाभिप्रायं प्रददैयितुं प्रकमतै--करसणीद्या- 
दिशा । इलयारभ्य कर्मण्यकमैददोनयुक्सवा त्परशचसा प्र॑सारितेव्याह-स युक्त इति ! ज्ञानवन्तं सर्वाणि कणि 
लोकर्संम्रहाथं ऊर्वस्तं॑ज्ञानरक्षणेनािना दग्धसर्वकमौणं कर्मप्रयुक्तबन्ध विधुरं विवेकवन्तो वदन्तीति ज्ञानवतो 
ज्ञनफलभूतं संन्यासं विवक्षन्विनिदिषोः साधनरूपमपि संन्यासं भगवान्विवक्षितवानियाह- ज्ञानाप्नीति । निरदी- 
रिल्यारभ्य श्रीरस्ितिमाच्नकारणं कमे शरीरस्थितावपि सङ्गरहितः सन्नाचरन्धमौधमेफरूभागी न भवतीलपि पू्वो- 
तराभ्यामध्यायाभ्यां द्विविधं संन्यासं सूचितवानिव्याह--दारीरमिति । यश्च्छेल्यादावपि संम्यासः सुविचसद्धम- 
पटायोपदेक्षादिस्याह--यष्टरछेति । च्चानसख यक्तस्वसंपादनयूर्बकं प्रहसावचनादपि कर्मसंन्यासो दितो क्ञाननि- 
एयैयाद- ब्रह्यापेणसिति । ज्ञानयज्ञस्तुलर्थं नानाचिधान्य्ताननूद्य तेषां देहादिव्यापारजन्यस्ववचनेनात्मनो तिभ्यी- 
पारत्वविज्ञानफरामिराषादपि यथोक्तमास्मानं विविदिषोः स्वैकर्मसंन्यासेऽधिकारे ध्वनित इतयाह-कर्मजानिति 1 
समससेवावशोषवर्जितसय कर्मणो ज्ञाने पर्थवसानाभिधानाच जिक्लासोः सर्वकमैसंम्यासः सूचित इलयाह- स्वमिति । 
तद्विद्धीलयाविना क्षनमप्रा्युपायं प्रणिपतादिं प्रदश्यं प्राक्न क्ानेनातिशयमाहातम्यवता सर्वकर्मणां निष्त्तिरेयेति 

धदेता च ज्ञानार्थिनः संन्यासेऽधिकारो दर्हिीतो भगवतेयाह--क्ञानाधिरिति । ज्ञानेन समुच्छिन्न संशयं तस्मादेव 
ज्षानात्करमाणि संन्यसखं व्थवश्थितमप्रमत्तं वशीक्तका्यकरणसंघातवन्तं प्रातिभासिकानि कर्माणि न निनक्धैन्तीद्यपि 
द्विविधः संन्यासो भगवतोक्तं इयाह--~योगेति । कर्मणील्यारभ्य योगसंन्यसतकमीणमिदयन्तेर्दाहैर्व चनेरैक्तं सन्य 
समुपसंदरति-दत्यन्तैरिति । वरदं कर्मसंन्याससेव जिज्ञासुना क्ानवता च्वाद्रणीयत्वात्कर्मावुष्टानमनादेयमापन्च- 

३ नीरुकप्ठव्याख्या ( चतुरी )। 

तृतीयेऽध्याये “छोकेऽसिन्दिविधा निष्ठाः इति विमिन्नाधिकारिकं निष्ठाद्वयं प्रस्तुत्य (न कर्मणामनारम्मनष्कम्यै 
पुरुषोऽश्चतेः इत्यादिना कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिषटाङ्गत्वेन भूयसा निैन्धेनानुष्ेयत्वसुक्तम् "करमण्येवाधिकारसेः इत्यादिना । 
चतुर्थे तूत्यन्नसम्यग्दनैः कृतमपि कर्माकरतमेव मवति ज्ञानेन कर्वृत्वादिबाधात् । अतततेषैथाचेटवत्कर्म बा करतन्य 

% सधुसुदनीष्याख्या । 

अध्यायाभ्यां छतो द्वाभ्यां निर्णयः क्मैबोधयोः । कर्मतत्त्यागयोद्रौभ्यां निणेयः क्रियतेऽधुना ॥ 
तृतीयेऽध्याये “ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते" इत्यादिनाऽछैनेन प्रो भगवाञ्ज्ञानकर्मणोविंकल्पससुचयासंभवेनाधिकारिमेरदव्यव> 

स्थया “लोकेऽस्सिन्द्रिविधा निष्ठ पुय प्रोष्त मयाः इदयादिना निर्णयं तवान् । तथाचाज्ञाधिकारिकं क्म न ज्ञानेन सहं 
समुचीयते तेजसिमिरयोरिव युगपदसंभवात्, कमोधिकारहेतुमेददुज्यपनोदकलेन ज्ञान तद्विरोधिलात् । नापि बनिकर्प्यते 
एकाथलाभावाव्, ज्ञानकर्खाज्ञाननाशसख कमणा कठमशक्यलात् । (तमेव विदिाऽतिभत्युमेति नान्यः पन्था वियतेऽ- 
यनायः इति श्यतेः 1 ज्ञाने जति तु कर्मकार्यं॑नापेक््यत एवेत्युक्तं “यावानर्थ उदपाने" इदयत्र । तथाच ज्ञानिनः कमा" 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

“निराशीर्यतचित्तात्मा यक्तसर्वपरिभरहः । शारीरं केवलं कर्म कुवैन्नप्रोति किडिबिषम् । यद्च्छलभरसंतु्ट” इदयादिन सर्वकर्म्॑य- 
न्यासं “छित्तैनं संशयं योगमातिष्ठोतचतिष्ट भारतः इति क्मेयोगं च श्रुखोभयोश्च स्थिविगविवत्परस्परविरोधदिकेन सह कतैमदाक्य- 

६ भ्रीघरीन्याख्या 1 

निवाय संचयं जिष्णोः कमैन्यासयोगयोः । भिवेन्द्रियख च यतेः पञ्चमे सुक्तिमनवीत्र् ॥ १॥ अक्नानसंभूतं सुं्चयं नाघिनः 
भ० गी० ३१ 



२४२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ५ 

१ ओमच्छांकरभाष्यम् । 

"छिच्वैनं संदाय योगमातिष्ठ" इत्यनेन वचनेन योगं च कमीयुष्ठानरक्चणमद्चतिष्ेव्युक्तवान् । तयोख- 
भयोश्च कमावुष्ठानकर्मसंन्यासयोः स्थितिगतिवत्परस्परविरोधादेकेन सदह कतमराक्यत्वात्कारुसेदेन 
चाचघछानविधानाभावाद्थीदेतयोरन्यतरकतैव्यताप्रातौ स्यां यत्प्दास्यतरमेतयोः कमोचुष्ठानकर्म- 
संन्यासयोस्ततकतैव्यं नेतरदियेवं मन्यमानः पदास्यतरवुयुत्सयाद्जैन उवाच- संन्यासं कर्मणां कष्णे- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

मियादाङ्ोक्तम्थान्तरमयुववति-छिस्वेनसिति । कर्मतत्यागयोरक्तयोरेकेनेव पुरुषेणानुेयत्वसंभवान्न विरो- 
धोऽस्तीत्यादङ्ख युगपदा कमेण वालुष्टानमिति बेकरष्याद्यं दूषयति--उभयोश्चेति । हितीयं प्रयाह--काटसेदे- 
नेति 1 उक्तयोद्धैयोरेकेन पुरुषेणानुषठेयत्वासंभवे कथं कर्तव्यत्वसिद्धिरिव्याशङ्खयाद-अथीदिति । दयो स्क्तयोरेकेन 
युगपच्रमाम्यामयुष्टानाजुपपत्तरिलयर्थः । अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे कतरस्येति कुतो निर्णयो द्वयोः संनिधानातिरोषादिलया- 
शङ्खयाह--यस्परदास्यतरसिति 1 भगवता कर्मणां संम्यासो योगश्चोक्तो नच तयोः समुशित्यानुष्टानं तेनाम्यतरसय 
अषटस्यायुष्टेयत्वे तहु युत्सया म्रश्नोपपत्तिरिव्युपसंहरति--दइसयेवमिति । नायं अष्टरभिप्रायः कर्मसंन्यासकर्मयोगयो धिन्न- 

३ नीरूकण्ठष्याख्या ( चतुधरी ) । 

संन्यासो वा क्त्य इत्यनास्थया भक्तम् । अथेदानीं पश्चमषष्ठयोरक्ञानिना ज्ञानार्थिना वेराग्योतयत्तः ्राक््मनानु- 
छेयम् । सपत्ने तु वैराग्ये दृष्टविक्षेपनिघ्रस्यथं॒॑कर्म॑संन्यासं कृत्वा ज्ञानोत्पत्यधं योगोऽलुषेय इत्युच्यते । तत्र चतुर्थ 
श्यक्तसर्वपरिग्रहः इति संन्यासो शयोगमातिष्ठः इति क्मयोगश्चेकं मां प्रति विहितः । नचेतयोः सितिगतिवधुगप- 

% मधुसूद्नीभ्याख्या । 

नधिकारे निशिते भारब्धकर्मवशष्टुथाचेश्र्येण तदनुष्ठानं वा सर्वकर्मसंन्यासो वेति निर्विवादं चतुर्थ निर्णीतम् 1 अज्ञेन 
लन्त.करणश्युदधिद्वाय ज्ञानोत्पत्तये कमाण्यनुेयानि (“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाद्य- 
केनः इति श्रुतेः, “सर्व कमौखिटं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति भगवद्रचनाच ¦ एवं सवाणि कमौणि ज्ञाना्थानि, तथा 
सर्वैकर्मसंन्यासोऽपि ज्ञानार्थः श्रुयते “एतमेव प्र्ाजिनो खोकमिच्छन्तः म्ररजन्तिः, “शान्तो दान्त उपरतसितिश्चुः समा- 
हितो भूात्मन्येवात्मानं पद्येत”, यजतेव हि तज्ज्ञेयं यक्तुः ्रयक् परं पदम्, सदागते खुखदुःखे वेदानिमं खोकमसं 
च परिदयञ्यत्मानमन्विच्छेत्" इयादौ । तन्न कर्मतत्यागयोरारादुपकारकसन्निपल्योपकारकयोः प्रयाजावधघातयोरिव न समु- 
चयः संभवति विरुद्धेन योगपद्यामावात् । नापि कर्मतच्यागयोरात्मज्ञानमाव्रफललेनेकाथलादतिरात्रार्थयोः षोडचिग्रहणा- 
हणयोरिव विकल्पः स्यात् , द्वारमेदेनैकार्थलाभावात् । कर्मणो हि पापक्षयरूपमदृष्टमेव द्वारम् , संन्यासख तु सर्वविक्षेपाभावेन 
विचारावसरदानरूपं दृष्टमेव द्वारम्, नियमापूर्व तु दृ्टसमवायिल्लादनघातादाविव न अयोजकम् । तथा चादष्टाथदृ्र्थयोरारा- 

दुपकारकसन्निषद्योपकारकयोरेकभ्रधानार्थत्वेऽपि निकल्पो नास्वयेव । प्रयाजावघातादीनामपि तत्प्रसङ्गात्. । तस्ाक्तमेणोभय- 
मप्यसुषठेयम् 1 तत्रापि सेन्यासानन्तरं -कमोनुष्ठानं चेत्तदा परिलक्तपू्वाश्रमखी कारेणारूढपतितलात्कमौनधिक्षारिलं॑ भाक्त 
नसेन्यासवैय्यं च तसादधटर्थलाभावात् । म्रथमङृतसंन्यासेनैव ज्ञानाधिकारल्ममे तदुत्तरकारे कमीनुष्ठानवैयभ्य च । तसादादौ 
भगवदपेणवु्या निष्कामकमोनुष्ठानादन्तःकरणञ्यदधौ तीत्रेण वैराग्येण विविदिषायां दायां. स्वैकर्मसंन्यासः श्रवणमननादि- 
रूपवेदान्तवाक्यविचाराय कतव्य इति भगवतो मतम् । तथाचोक्तं “न क्मेणानारम्भाननष्करम्य॒पुरुषोऽश्वुतेः इति । 
वक्ष्यते च “आरुरुक्ोयनेरयोगं कमै कारणसुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ° इति । योगोऽत्र तीत्रनैराग्य- 
पूर्विका विविदिषा । तदुक्तं वातिंककरः श्रस्ग्विविदिषासिच्यै वेदादुवचनादयः । बह्यावा्यै तु तत्यागमीप्सन्तीति तेस ।" 
इति । स्य्तिश्च "कषायपक्तिः कमणि ज्ञानं तु परमा गतिः । कषाये कर्मभिः पक्र ततो ज्ञानं भवर्वते 1" इति ! मोक्षधमे 
च "कषायं पाचयिला च श्रेणीस्थानेषु च त्रिषु । अत्रजेच परं स्थानं पारिवराज्यमयुत्तमम् ॥ भावितैः करणैश्वायं बहुस॑सारयो- 
निषु । आसादयति छद्मा मोक्षं वै प्रथमाध्रमे ॥ तमासाय ठु सुक्तख दष्यर्थस्य बिपशितः । निष्वाभ्मेखु को न्वर्थो 
भवेत्परमसीम्सितः ॥" इति ! मोक्षं॒वैराग्यमू ¦ एवेन कमाकमसंन्यासौ द्वावपि दरिीतौ । तथाच श्युतिः श्रह्मचर्य समाप्यं 
गही भवेदहाद्नीभूला भनजे्दिवेतरथा ब्रह्मचयोदेव भतरजेदरुादवा वनाद्वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव अव्रजेत" इति । तस्माद- 
क््यानिरकतादक्चायां कमोनुष्ठानमेव 1 तस्येव विरक्ततादशायां संन्यासः श्रवणायवसरदानेन ज्ञानार्थं इति दशामेदेनाज्ञमथि- 
लेव कमैतत्यागौ व्याख्यातुं पश्चमषष्टावध्यायावारभ्येते । विद्त्संन्यासस्वु ज्ञानबलादर्थसिद्ध एवेति संदेहामावाजा्न विचा 
येते 1 तनैकमेन जिनञामले अति कानाथेलेन कमेततत्यागयो्विधानात्तयोश्च विरुद्योयंगपदनु्ठानासंभवान्मया जिक्ञान 

थ माष्योत्कषैदीपिका । 

लात् ऋलमेदेन विधानामोवादथात्योरन्यतरस् कतैन्यताभ्राप्तौ सलामज्ञसयञयद्वचेतस एतयोः स॑न्यासकरमयोगयोः क श्रेयस्कर- 
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२ भीसच्छंकरमाष्यम् ) 

त्यादिना । नद्ध चात्मविदो ज्ञानयोगेन निश्ठां परतिपादयिष्यन्पूवोवाहतैवे चने्भेगवाभ्सवेकसखन्यात- 
मवोचन्न त्वनात्म्ञस्य । अतश्च कमोचुष्ठानकर्म॑संन्यासयोर्भिन्नपुरुषविषयत्वादन्यवरव्य पररास्यतर- 
स्वबुभुर्छया भर्चोऽनुपपन्नः। सत्यमेव त्वदभिप्रायेण प्रश्नो नोपपद्यते प्रषः खासिप्रायेण पुनः घश्च 
युज्यत पतेति वदामः! कर्थ, पूर्वोदाहते्वैचनेभैगवता कर्मसंन्यासस्य कतैव्यतया विवक्षितत्वासा- 
धान्यमन्तरेण च कर्तारं तस्य कतेव्यत्वासंभवादनात्मविदपि कतौ पक्षे प्रासोऽनू्यत इति न पुनरास- 
बित्कलकत्वमेव संन्यासस्य बिवक्षितमिधयेवे मन्वानस्याज्चैनस्य कमौचुष्ठानकमेसंन्यासयोरबिदवतपु- 
खुषकठेकत्वमप्यस्तीति पूर्वोक्तेन भरकारेण तयोः परस्परविरोधादन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्रासे पहास्यतरं 
च कर्तव्यं नेतरदिति पररास्यतरविबिदिषया श्रश्चो नाद्धपपन्नः । प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेनापि 
प्रष्रभिध्राय एवमेवेति गम्यते । कथं संन्यासकर्मयोगौ निःभेयसकरो, (तयोस्त॒--कर्मयोगो बिशि- 
ष्यते" इति भतिवचनमेतन्निरुप्यं, किमनेनात्मविच्कदैकयोः संन्यासकर्मयोगयो्निःेयसकरत्वं प्रयो- 
जनमुक्त्वा तयोरेव कुतथ्िद्धिशेषात्कर्मखंन्यासात्कर्मेयोगस्य विशिष्टत्वमुच्यत आहोखिदनास्मवि- 
त्कतेकयोः संन्यासकर्मयोगयोस्तदुभयसुच्यत इति । किचातो यद्यात्मवित्कदैकयोः क्मर्सन्यासकस- 
योगयोनिःभ्रेयसकरत्वं तयोस्तु कममसंन्यासात्कर्मयोगस्य विशि एस्वसुच्यते यदि वानातमवित्कदैकयोः 

मि पोरे मे 0 0199, क, त, 0, क छ छ, प 
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२ आनन्दगि\रेव्याख्या । 
पुरुषाचुषठेयत्वस्योक्तस्वादेकस्मिन्पुरषे प्रास्यभावादिति शङ्ते--नलत्विति । चोचमङ्गीक्रल परिदरति- सत्यमेवेति । 
कीदशस्तष्ि भरष्टुरभिभ्रायो येन प्रक्ष्रवृत्तिरिति एच्छति--कथमिति । एकसिन्पुरषे कर्मतस्यागयोरसि अरक्षिरिति 
्ष्टुरभिभायं भतिनिरदैषटुं प्रारमते-पू्वोदाहतैरिति । यथा “ख्गैकामो यजेत इति खर्मकामोदेशेन यागो 
विधीयते नतु तस्ैवाधिकारो नान्यखेलयपि प्रतिपाद्यते वक्यभेदपरसङ्गात्तथानाप्मनित्कतौ संन्यासपक्षे भर्ठोऽनूचते, 
नचात्मवित्कर्तैकत्वमेव संन्याससय नियम्यते वेराग्यमत्रेणाक्ञस्यापि संन्यालविधिदर्शनात् । तस्मात्कर्मतत्याग- 
योरविद्वव्कवैकस्वमस्तरीति मन्नानसयाजैनख म्रश्ः संभवतीति भावः । भवतु संन्यासस्य कवेव्यत्वनिवश्चा तथापि कथ 
प्रशखतरङ्खखुत्सछया भ्र्षप्रदृत्तिरिलयशङ्खयह--प्राधान्यमिति । तथापि कथमेकस्िन्पुरूषे तयोरपराप्ताबुक्ताभिभायेण 
्रक्नवचनं भक्ष्यते तत्राह-अनात्मलिदपीति । आत्मविदो निद्यास्ताम््यास्कसेलयागधोव्यवदितरस्यापि सति 
वेराग्ये तस्यागस्यावद्यकत्वात्तन्र कर्तासौ प्रास्तोऽत्रानूदयते । तथाच कर्मतत्यागयोरेकस्मिन्नविदुषि प्रासेभ्यक्तवादुक्भि- 
प्रायेण भ्रश्चभदृत्तिरविरुद्धेखथः । संन्यासस्यात्मवित्कर्तैकस्वमेवान्न निवक्षितं क्रि न स्यादिलयादयद्य कत्रन्तरपयदासः 
संन्यसविधिश्वेलर्थभेढे वाक्यभेदपरसङ्गन्मेवमिदयाह--दति न पुनरिति । इतिशब्दो वाक्यमेदपसङ्गदेत्॒ोतनाथैः । 
ततः किमिलयाश्षङ्खय फरितमाह--एवसिति । कमीनुष्ठानक्मसंन्यासयोरचिद्रत्ककैकस्वमप्यस्तीयेवं मन्वानस्या्चैनस्य 
अ्रश्षसखतरविविदिषया भ्रभ्नो नानुपपन्न इति संबन्धः । तयोः समुच्विदयानुष्टानसंमवे कथं प्रखतरविविदिषेव्याश- 
ब्याह--पुवोौक्तेने ति । उभयोश्वदयादाडुक्तप्रकारेण कर्म॑तत्यागयोर्भिथो विरोधान्न समुचित्यालुष्ठानं सावकाशमिलथैः । 
भवतु वर्हि यख कखविदन्यतरस्यानुष्ेयत्वभिति छत उक्ताभिप्रायेण प्रश्रप्रदृत्तिरिलाशङ्याह--अन्यतरस्येति । 
उभयभरासतो सुच्वयाजुपपत्ताचन्यतरपरिग्रहे विरोषस्यान्वेष्यत्वादुक्ताभिभ्रायेण परश्नोपपत्तिरिलयर्थः । इवश्चाविद्रस्कदैकयोः 
संन्यासकर्मयोगयोः कतरः श्रेयानिति अष्टरमिभ्रायो भात्ीलयाह--प्रतिवचनेति । कि तस्प्रतिवचनं कथं वा तज्चिरूप- 
णमिति प्रच्छति-कथभ्निति। तत्न भर्तिवध्रनं॑दरीयति--संन्यासेति । तच्निरूपणं कथयति-पतदिति । 
तदुभयमिति निः्यसकरत्वं कर्मयोगसख श्ेषटस्वं चेद्यः । गुणदोषविभागविवेकार्थं प्रच्छति--किन्चेति । अतोऽस्मि 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चदुधरी ) । 

देकेन मयानु्ठाने कँ शक्यते प्रस्परविरुद्धत्वादिति मन्वानोऽञैन उवाच-सखंन्यासमिति । हे कृष्ण पापकर्षण, 
मे मद्यं॒ज्ञानार्थिने संन्यासं कर्मयोगं चेति द्वयं परस्परविरदधे कथं रशेससि कथयसि । पुनरित्यनेन प्रागपि त्वया 

® अधुस्दनीन्याख्या । 

किमिदानीमयु्ठेयमिति संदिहानः अयन उवाच--हे कृष्ण सदानन्दरूप, भक्तदुःखकर्षणेति वा । कर्मणां यावजीवादि- 
श्रुतिविदितानां नियानं नैमित्तिकानां च सेन्यासं त्यागं जिनज्ञाखमज्ञं प्रति कथयसि, बेदयुखेन युनसद्विरुदर॑ योगं 

५ माष्योत्कपदीपिका । 

मिति बुयुस्सयाञैन उवाच-संन्यास्रमिति । संन्यासं परियां कर्मणां शाज्ञीयाणामयुष्ठाननिर्ेषाणा पुनसेषामचुष्ठानं च ^ 
& श्रीधरीन्याख्या । 

छवा क्मैयोगमातिषठतयुकते तत्र पूवौपरविरोधं .मल्रानोऽञचैन उवाव~-सल्य्रास्मिति । "यस्त्ारतिरेव स्याद्र. श्यादिना “सर्व 
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९ ओभच्छांकरभाष्यम् । 

संन्याखकर्मयोगयोस्तदुभयसुख्यत इति । अघ्ोच्यते--गात्मवित्कतैकयोः संन्याखकर्सयोगयोरसंभ- 
वात्तयोर्निःेयसकरत्ववचनं तदीयाच्च कर्मरसन्यासात्क्सयोगस्य विशिष्टत्वायिधानसियेतदुभयमनु- 
पपश्नम् । यद्यनात्मविदः कसखंन्यासस्तत्पतिकूरश्च क्मौयुधानलक्चषणः कर्सयोगः संभवेतां तदा 
तयोर्निःत्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च कससंन्यासाद्दिशिषएत्वाभिधानसियेतदुभयसुपपयेत, आत्म. 
विदस्तु सखंन्यासकर्मयोगयोरसंभवात्तयोर्निभरेयसखकरत्वाभिधानं कर्मसंन्यासाच्च कर्मयोगो विशिष्यत 
इति चालुपपन्नम् । अजा, किमात्मविद्ः संन्यासकर्सम॑योगयोरणप्यसंमव आद्टोखिदन्यतरस्यासखंभवः, 
यदा चन्यतरस्याखंभवस्तदा किं कर्मसंन्यासस्योत कर्मयोगस्यत्यस्तंभवे कारणं च वक्तव्यमिति । 
अचोच्यते, आत्मविदो निच्त्तसिथ्याक्ानत्वादिपययक्नानमृरस्य कर्मयोगस्यासंभवः स्याज्ञन्मादिसवे- 
विक्रियारहिवत्वेन निष्ियमात्मानमात्मत्वेन यो वेत्ति तस्यात्मविदः सम्यग्दशेनेनापास्तमिथ्यान्ञानस्य 
निष्ियात्मखरूपावस्थानक्चणं सवैकर्मसंन्यासमुक्त्वा तद्विपरीतस्य सिथ्याक्ञानम्ङककठेत्वभि- 
मानपुरःसर्स्य सक्रियात्मखरूपावस्थानरूपस्य कर्मयोगस्येह शाखे तघरतजरात्मखरूपनिरूपणपदेदोषु 
सम्यश्क्ञानसिथ्याज्ञानतत्कायैवियोधादभावः प्रतिपाद्यते यस्मात्तसादात्मविदो निद्त्तमिश्याज्ञानस्य 
विपर्ययज्ञानमृखः कसयोगो न संभवतीति युक्तसुक्त स्यात्, केषु केषु पुनरातमखरूपनिरूपणप्रदेशेष्वा- 
त्मविद्ः कमीभावः प्रतिपाद्यत इति । अत्रोच्यते “अविनाशि तु तद्विद्धि" इति परङ्द्य शय एनं वेत्ति 
हन्तारः, धवेदाविनाशिनं नियमः इत्यादो तत्र तज्ात्मविद्ः कमौमाव उच्यते । नद च कर्म॑योगोऽ- 
प्यात्मखरूपनिङूपणप्रदेशेषु तन्न त्र प्रतिपाद्यत एव, तद्यथा (तस्माद्युध्यख भारतः, खधर्सममपि चा 
वक्ष्य, 'कर्मण्येवाधिकारस्त' इत्यादावतश्च कथमातमविदः कर्म॑योगस्यासंभवः स्यादिति । अनोच्यते- 

[001 किण भुके 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

नाये पक्षे किं दूषणमस्मिन्वा द्वितीये पक्षे किं फरूमिति प्रश्नाथैः । तत्र सिद्धान्ती प्रथमपन्ञे दोषमादशयत्ि-- 
अत्रेत्यादिना । तदेवानुपपश्रस्वं व्यतिरेकद्वारा निद्रणोति--यदीत्यादिनए । निःपरेयसकरत्वोक्तिरियत्न पारम्पर्येणेति 
दषटव्यस् , विश्िष्टत्वाभिधानमिति प्रतियो गिनोऽसष्ायष्वादसख च छुदधिद्धारा कतानार्थस्वादिल्यर्थः । आव्मज्ञसख कर्मं 
न्यासकर्मयोगयोरसंभवे दर्शिते षोदयति--अज्ाहेति । चोदिता निधौरणार्थं विष्धशति--किसित्यादिना । 
अन्यतरासंभवेऽपि संदेहास्प्भ्नोऽवतरतीव्याह-यदा चेति । यख कस्यचिद्न्यतरस्यासंभवो मविष्यतील्याशङ्खय 
कारणमन्तरेणासंभवो भवन्नतिप्रसङ्गः स्यादिति मन्वानः सन्नाद~-अखंभव शति । अत्मविदः सकारण कमयो गसंभवं 

सिद्धान्ती ददौयति--अतरेति । संमहवाक्यं बिद्ण्वन्नत्मविच्वं विदरणोति-जन्मादीति । तस्य यदुक्तं निदत्तमि- 
थ्याक्ञानव्वं तदिदानीं व्यनक्ति--खम्यगिति । विपयैयन्तानमृलूखेल्यादिनोक्तं पपञ्चयति- निष्क्रियेति । यथोक्तसं- 
न्यासञयुक्स्वा ततो दिपरीतस कर्मयोगस्याभावः प्रतिपाद्यत इति संबन्धः । वेपरी्यं स्फोरयन्कमैयो गमेव चििनष्ि-- 
यिथ्याक्ञानेति । भिभ्या च तदज्ञानं चेद्यनाद्यनिवाच्यमन्ञानं तम्मुरोऽहं कर्तेलयाद्मनि कर्ैस्वाभिमानस्तजन्यस्तसखेति 
यावत् । यथोक्तं संन्याससुक्स्वा यथोक्तकर्मयोगसयासंभवषरतिपादने देतुमाह--सभ्यग्न्ञानेति । इत्र तद् भावम्रति- 
पादनं तदाह--दहेति । उक्तं हेत ङत्वास्मक्तस्य कमयो गसंभवे फलितमाद--यस्मादिति । इह शाखे तत्र तत्रे्या- 
दामेव व्यक्तीकर्ठ एच्छति-केषु केष्विति । तनेव अदेशान्दद्रीयति--अत्रेति । आत्मस्वरूपनिरूपणमरदेशेषु 
संन्यासप्रतिपादनादाव्मविदः संन्यासो बिवध्धितश्चत्तरहिः कर्मयोगोऽपि तस्य कसान्न भवति प्रकरणाविहोषादिति 
दाह्ते- नु चेति । आल्मनिदयाप्रकरणे कर्मयोगभतिपादनसुदाहरति- तद्यथेति । प्रकरणादास्मविदोऽपि कमयो. 
गस्य संभवे फितमाह--अतभ्चेति । आस्मज्ञानोपायत्वेनापि भ्रकरणपाठसिद्धौो ज्ञानादूर्ध्वं न्यायनिरुढधः क्म कल्प- 
यित॒मदाक्यपिति परिहरति--अनोनच्यत इति । सभ्यग्तानमिध्याज्तानयोस्तत्छार्ययोश्च अजमनिदृत्तिश्नमसद्धाचयोर्भिथो 

2 नीरुकण्ठ्याख्या ( चतुरी > 

वेदक इदं हयं विहितमसरीति गम्यते । तथाच श्रुतिस्मृती मवतः “एतमेव प्र्ाजिनो लोकमिच्छन्तः प्र्रजन्तिः 
% सधुसुदनीन्याख्या । 

च कमोनुष्टानरूपं शंससि । “एतमेवे भनाजिनो लोकमिच्छन्तः अव्रजन्तिः, "तमेतं वेदाजुवचनेन ब्राह्मणा निनिदिषन्ति यज्ञेनः 
५ भाष्योत्कषंदीपिकं । 

“एतमेव प्राजनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति, ^तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा बिनिदिषन्ति यज्ेन दानेन तपसाऽना्चकेनः इत्यादि 
& भीधरीन्याख्या । 

कृमरीखिकं पार्थ इत्यादिना च हानिनः कर्मसंन्यासं क्रथयसि । श्चानासिना पंश्चयं छिच्वा योगमातिषठेत्रि पुनर्योगं च कथयसि । न 
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१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् \ 

सम्यग््ानमिथ्याज्ञानतत्कार्यविसयोधात् । श्ञानयोगेन सांख्यानाम् इत्यनेन साख्यानामाससतरस्ववि- 
दामनात्मवित्ककठैककर्मयोगनिषठातो निक्करियासमखरूपावस्थानलक्चषणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः पृथक्षर- 
णाच्छतङृदयत्वेनात्मविद्ः प्रयोजनान्तरयाभावात् "तस्य काय न विद्यते" इति कतव्यान्तसयभाववचनाच् 
“न कर्स॑णामनारम्भाव्", "संन्यासस्तु महाबाहो इुःखमा्चुमयो गतः" इत्यादि वचनाच्वात्पज्ञानाङ्गत्वेन 
कर्ययोगस्य विधानात्, योगारूढस्य तस्यैव शामः कारणसमुच्यतेः इत्यनेन चोत्पन्नसम्यग्दश्चेनस्य 
कर्मयोगाभाववचनाव्, "शारीरे केवर करम ऊवैन्नाप्ोति किटिविषम्' इति च शारीरस्थितिकारणाति- 
रिक्तस्य कर्मणो निवारणात् नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्' इत्यनेन च दारीरस्थिति- 
माच्रप्रयुक्तेष्वपि दरौनश्रवणादिकर्मखात्मयाथास्म्यविद्ः करोमीं ति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा- 
एकवैव्यत्वोपदेशादात्मतत्वविदः सम्यग्ददौनविद्द्धो मिथ्याज्ञानहेतुकः कर्मयोगः ख्परेऽपि न संभा 
वयित दाक्यते यस्ात्तसादनात्मवित्ककैकयोरेव संन्यासकर्मयोगयोनिःभ्रेयस्तकरत्ववचनं तदीया 
क्म संन्यासात्पूर्वोक्तात्मवित्कठैकसवैक्म संन्यासविरक्षणात्सव्येव कवैत्यविन्ञाने कर्मेकदेष्ाविषयादय- 
पमरनियभादिसदहितस्वेन च दुरनष्ठेयत्वार्छुकरत्थेन च कर्मयोगस्य विशि एव्वाभिधानसिदयेवं प्रतिवचन- 
| शि ̂  १५१) 0 00000 कपण 54 कषयित कोविद पिकी सि 0) 

२ आनन्दभिरिष्याख्या । 

विरोधाक्कर्वृत्वादिश्चममूरं क्म सम्यग्तानादूध्वं न संभवतीलखय्थैः । आमज्ञख कर्मयोगासं भवे हेत्वन्तरमाह 
ज्ञानयोगेनेति । इतश्चाप्मविदो क्लानादृध्वं कर्मयोगो न युक्तिमानियाद-इतङृयत्वेनेति' । ज्ञानवतो नासि 
कर्मेलत्र कारणान्तरमाद- तस्येति । तर्हि ज्ञानवता कर्मयोगस्य हेयवनलिक्तासुनापि तख वयाज्यत्वं क्ञानमराकष्या 
तस्यापि पुरपाथेसिद्धेरिल्याशङ्खय भिक्ञासोरसि कर्मयोगवेक्षेयाह--न कर्मणामिति । सरूपोपकार्थ्गमन्तरेणा- 
ङ्गिखरूपानिष्यत्तक्तीनाथिना कर्मयोगस्य शुच्यादिद्वारा ज्ञानहेतोरादेयत्वमिलय्थैः । तर्हि ज्ञानवतामपि क्ानषरोप- 
कारित्वेन कर्मयोगो अ्रग्यतामिलाशङ्खयाद-योगारूदस्येति । उत्पन्नसम्यग्क्ञानसय कमौभावे दारीरस्थितिहैतोरपि 

कर्मेणोऽसंभवान्न तस्य शरीरस्थितिसलद स्थितो च कुतो जीवन्मुक्तिस्तद भावे च कस्योपदेधत्वयुपदेशामाये च इतो 

ज्ञानोदयः स्यादिष्याशद्धाद--शारीर्मिति । विदुषोऽपि शरीरस्थितिरास्थिता चे्तन्मात्रप्रयुक्तेु ददोनश्रवणादिषु 
करैत्वाभिमानोऽपि स्यादिवयारङ्कयाह-- नैवेति । वस्वविदिस्यनेन च समाहितचेतस्तया करोमीति प्रलयस्य सदैवाक- 

सैव्यस्वोपदेश्ादिति संबन्धः । यत्तु विदुषः शरीरस्थितिनिमित्तकमोभ्यनुक्ताने तस्मिन्कवेत्वाभिमानोऽपि खादिति 

तच्राह--दारीरेतति । आरमयाथारम्य बिद स्तेप्वपि नाहं करोमीति भ्रययस्य नैव किचिस्करोमीयादावकदस्नोपदेश्शाज्न 
करतस्वाभिमानसंभावनेय्भेः । यथोक्तोपदेलानुसंधानाभावे विदुषोऽपि करोमीति स्व भाविकप्रययद्वारा कर्मयोगः 

सखादिव्यादाद्याह--आत्मतचवेति । यद्यपि निद्वान्यथोक्तमुपदेशं कदाचिन्नाजुसंधनत्ते तथापि तत्वविद्याविरोधान्मि- 

ध्या्ञानं तच्चिमित्तं कर्म वा तख संभावयित॒मशक्यमिलय्थः । आत्मवित्कतैकयोः संन्यासकर्मयोगयोरयोगात्तयोर्निः- 

प्रयसकरत्वमम्यतरस तिरिष्व्वमियेतदयुक्तमिति सिद्धव्वाद्धि तीयं पश्चमङ्गीकरोति--यस्मादित्यादिना । तदीया 

कर्मसंन्यासात्कर्मयोगस चिरिष्टव्वाभिधानमिति संबन्धः । ननु कमैयोगेन इडुद्धेः संन्यासो जायमानस्वसदुसछ- 
प्यते कथ तस्मात्कैयोगस्योष्छृष्टत्ववाचोयुक्तिवुक्तेति तत्राह--पुवाक्तेति । वेरक्षण्यमेव स्पष्यति-सय्येवेति । 
स्ाश्रमविहितश्रवणादौ कवैस्वविक्ताने सेव पूर्वाश्रमोपात्तकमकदेशनियसंन्यासास्कर्मयोगस्य भ्ेयस्स्ववचनं ^नेता- 

दश ब्राह्यणसयास्ि चित्तम् इलयादिस्खतिविरूढमिद्यासद्खयाह--यमनियमादीति । "आनृरेखं क्षमा सद्यमर्हिंसखा 
द्म आसवम् । ग्रीतिः शरसादो माघु्यमक्तोधश्च यमा दश ॥ दानमिज्या तपो ध्यानं स्राध्यायोपस्थनिमरहौ । चतोप- 

वासौ मौनं च स्नानं च नियमा दश ॥ दय्युक्तेयंमनियमेरन्येश्चाश्नमधमे्विशिषटत्वेनानुष्टाद॒मदाक्यत्नादुक्तसंन्यासा- 
३ नी रकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

“संसारमेव निःसारं दष्टा सारदिदृक्षया । प्रन्रजन्त्यकृतोद्भाहयाः परं वेराग्यमास्िताः ॥' इति च । तथा (तमेतं बेदानु- 
वचनेन त्राङ्षणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन इति, महायरैश्च यदेश्च ् राह्ीये क्रियते तुः” इति च। 

% अधुसूदनीग्याख्या । 

इतयादिवाक्यद्रयेन ! “निरासीयैत चित्तात्मा लक्तसर्वपरिग्रहः । सारीरं केवलं कर्म कुवेनप्रोति किस्िषम् ॥, “छिन्तनं संसायं 
५ भाष्योक्कपैदीपिका । 

वेदमूलकैः पूकतेयचनैः दौ ससि कथयसि । कृष्णेति संबोधयन्. मया लागः क्न्य उत कमोनुेयमिति ततत्र मचित्ताकर्षणं 
& भीधरीन्याख्या 1 

च कैसंन्मासः कर्मैयोगशचैकलेक्देव संपरवतः) विरुढस्ररूपत्वात्र । तसादेतयोरमध्ये एकसिन्रु्ठातन्ये सति मम यच्छेव; भष 
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भीमगवादुबाच । संन्यासः कमयोग निःअयसकरावु भौ ॥ 
तयोस्तु क्मसंन्यासात्कमयोगो विरिष्यते ॥ २॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

वाक्या्थनिरूपणेनापि पूर्वोक्तः प्र्ुरभिप्रायो निश्चीयत इति सितम् । “ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इत्यत्र 
ज्ञानकर्मणोः सहाऽसंभमवे 'यच््य पएतयोस्तन्मे जहि" इयेवं पृटोऽजनेन भगवान्सांख्यानां 
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निच्ठा पुनः कर्मयोगोन योगिनां निष्ठा भोक्तेति निणेये चकार । नव संन्यस- 
नादेव केवङार्सिद्धि समधिगच्छतीति वचनाजक्ञानसदहितस्य तस्य सिद्धिलाचनत्वसिष्टं कमयोगस्य 
च विधानात् । ज्ञानरितस्य संन्याखः श्रेयान्कि बा कर्मयोगः भ्रेयानिदेतयोर्वि्चेषवुभुल्सयाजजैन 
उवाच- संन्यासं परित्यागं कर्मणां शास्ीयाणामयुषठानविरोषाणां श्ससि कथयसीलयेतत् । पुनर्योगं 
च तेषामेवाचषछ्ठानमवदयकतैव्यं शंसस्यतो मे कतरणच्द्धेय इति संरायः किं कमोव॒ष्ानं श्रयः किंवा 
तद्धानसिति प्ररास्यतरं चायुष्ठेयमतश्च यच्छ्ुयः प्ररास्यतस्मेतयोः कर्ससंन्यासकमाीयुष्ठानयोयदनष्ठा- 
नाच्डयोवातिसम स्यादिति मन्यसे तदेकमन्यतरत्सहेकपुरुषायुष्ेयत्वासंभवान्मे बृहि खुनिशितम- 
भिप्रेतं तवेति ॥ १॥ खाभिप्रायमाचक्चाणो निणेयाय शरीभगवाजुवाच । संन्यासः कर्मणां परिल्यागः 
1 0) 00 मिती १ (न कः क क छ कण कका 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

त्क्मयोगस वििष्टत्वोक्तिथुकेदयथैः । नहि कथिदिति न्यायेन कर्मैयोगखेतरापेश्चया सुकरत्वाच्च तस्य वियिष्टरवव चनं 
श्िष्टमित्याह-- सुकरत्वेन श्वेति । प्रतिवचनवाक्यार्थारो चनाच्विद्धमथसुपसंहरति--इव्येव सिति । संन्यासकर्मयो- 
गयोर्भिथोविरूढयोः ससुचचिद्यायुष्टातुमशक्ययोरन्यतरस्य करतव्यत्वे भश्स्यतरस्य तद्धावात्तद्धावस्य चानिधौरितत्वात्त+ 
निर्दिधारयिषया भश: खादिति प्रश्चवाक्यारथपर्यारोचनयः प्रष्ुरसिप्रायो यथा पूर्वीुपदिष्टस्तथा प्रतिवचना्थनिरूपणे- 
नापि तस्य निश्चितत्वास्रकषोपपत्तिः सिद्धेय्थैः । ननु वतीये यथोक्तप्रश्चस्य भगवता निर्णीतत्वान्नात्र प्रश्नप्रतिवचनयोः 

स्रावकाशत्वमिलयदाङ्कय निस्तरेणोक्तमेव संबन्धं पुनः संक्षेपतो ददोयति--ञ्यायसी चेदिति । सांख्ययोगयोभिन्न- 

पुरुषायुष्ठेयत्वेन निर्णीतत्वान्न पुनः प्रश्चयोग्यस्वमिलयथैः । इतोऽपि न तयोः भरश्नविपयत्नमियाद-ननचेति । एवकार- 
विरोषणाञक्नसदितसंन्यास्य सिद्धसाधनस्वं भगवतोऽभिमतं, “छिच्वेनं संदाथं योगमातिष्टः इति च कर्मयोगस्य 
विधानात्तसयापि सिद्धसाधनत्वमिष्ट, ततश्च निर्णीतत्वान्न प्रश्रस्तद्धिषयः सिभ्यतीलयथः । केनाभिप्रायेण तर्हि प्रश्नः 
सयादिल्यादराङ्ख ज्लानरहितसंन्यासार्कर्मयो गस्य भरास्यतरत्वह्ुभुत्सयेत्याह--ज्ञानरहित इति । पर्टुरभिगप्रायमेवं पद्यं 
परकनोपपक्तिुक्वा अश्सुष्थापयति--संन्याससिति । तर्हिं इयं स्वयाुष्ठेयमिलयाशङ्कय॒तदराक्तेरुक्ततवास्पश्चस्यतरस्या- 
जुटाना तदिदमिति निश्चिल वक्तव्यमि व्याह--यच्द्धुय इति । काम्यानां प्रतिषिद्धानां च कर्मणां परियागो मयो. 
च्यते न सर्वैषामिद्यारङ्खय कर्मण्यकर्मेयादौ विशोषद्यीनान्मेवमिलयषद-शाङ्गीयाणामिति । अस्तु तदि शाद्मीया- 
दासखरीययोरशेषयोरपि कमेणोस्यागो नेलय!ह--पुनरिति । तर्हि कर्मयागस्योगश्रस्युभयमाहवैव्यमिलयाराङ्य निरो. 
धान्मैवमिदययभिप्रेयाह--अत ईति । दयोरेकनानुष्टनायोगस्यो क्तत्वार्क्ैव्यत्वोक्तेश्च संशयो जायते तमेव संशय 
विक्षदयति--्दिः कर्मेति । भ्रशखतरबुभुत्ला किमर्थलाशङ्खयाह--प्ररास्यतरं चेति । तखेवायुेयत्वे अश्वस्य 
सावकाशस्वमाह--भतश्चे ति । तदेव अरश्षस्यतरं विरिनशि--यद्नुछठानादिति । तदेकमन्यतरन्मे बूहीति संबन्धः । 
उभयोरुक्ततवे सति किमिद्येकं वक्तव्यमिति नियुज्यते तत्राह-सहेति । कर्मतस्यागयोर्मिथो रिरोधदिलय्थः ॥ १ ॥ 

भ्श्रमेवसस्थाप्य भरतिवचनसुत्थापयति-सराभिप्रायमिति । निणैयाय तद्भारेण परसय संशयनिश्रस्य्थमिय्थैः । 
३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 

ब्राह्मी बरह्मददेनयोग्या । अत एतयोः श्रुतिवि हितत्वेन प्रशसयोर्मध्ये एकं शरेयः प्रशखतरं यत्तन्मे सुनिशितं 
हीति प्रश्रः ॥ १॥ अखोत्तरं भगवाडुवाच-- संन्यास इति । निःरेयसकरो नानोसत्तहेतुतया । तथापि करम. 

४ मधुसुदनीव्याख्या । 

योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारतः इति गीतावाक्यद्वयेन वा । तत्रैकमह्ञं॑अरति कर्म॑तत््यागयोर्विंधानाद्युगपडुमयालुष्ानासंभवदेतयोः 
कर्म॑तत्यागयोमध्ये यदेकं श्रेयः परदासयततरं मग्यसे कमे वा तचत्यागं वा तन्मे ब्रूहि उनिधितं तब मतमचुष्नाय ॥ १ ॥ 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 

करोषीति सूयति । अतो मे कतरच्छ्रैय इति संरायो भवति तस्मायदेतयोरेकं भ्रातर खनिधितं तन्मे ब्रूहि निःसंयाय ॥ १॥ 
ई ओषरीन्याख्या । 

छनिश्चितं तदेकं जहि ॥ १ ॥ अत्रोत्तरं श्रीभगवाचुताच--संत्यास इति । अयं भावः--~नदि नेदान्तवेचयास्मतत्वविदं भति करम. 
७ जभिनचगुप्ताचार्यव्याख्या । 

अङ्खंन उवाच । संन्यासमिति । संन्यासः प्रधानं पुनर्योग इति ससंदएयस्य प्रश्नः ॥ १ ॥ शरीभगवाद्वाच् । सन्यास ति । सन्यासः कर्म श 
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ज्ञेयः से नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्कुति । 
निद्धन्द्रो हि महावाहो सुखं बन्धात्पसुच्यते ॥ ३॥ 

१ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

कर्मयोगश्च तेषामनुष्ठानं तावुभावपि निःधरेयसकरो निःधेयसं मोक्षं क्बाते क्ञानोत्पच्विदेतत्वैनोभौ 
यद्यपि निःश्रेयसकरौ तथापि तयोस्तु निःभ्रेयसहेत्वोः कर्म॑संन्यासात्केवलात्कर्मयोगो विशिष्यत 
इति कर्मयोगं स्तोति॥ २॥ कस्मादिव्याह-- ज्ञेय इति । ज्ञेयो क्चातव्यः स कर्मयोगी निदयसखंन्यास्ीति यो 
गीष 0१, ४, ४,फफ क क कक्कर 

२ आनन्दगिरिभ्यास्या । 

एवं भन्ने भर्ते कर्मयोग सौकयैमभिग्रेय अकास्यतरस्वमभिधिष्सुभंगवान्प्रतिवचनं किसुक्तवानियशङ्खयाद-- 
संन्यास इति । उमयोरपि वुल्यत्वशङ्कां वारयति--तयोसित्विति । कथं तरिं क्ञानलयैव मोक्षोपायल्वं बिवक्ष्यते 
तत्राह--ज्ञानोत्पत्तीति । तर्हिं योरपि प्रह्सखस्वमप्रशस्यल्नं वा तुत्यगियाशद्खयाह--उभाविति । ज्ञानसद्ायस्य 
कर्मसंन्यासस्य कर्मयोगापेश्चया निरिष्टत्वनिवश्चया निरिनष्टि-केवखादिति ॥ २ ॥ कर्म हि बन्धकारणं प्रसिद्धं 
तत्कथं निःश्रेयसकरं खादिति शङ्कते--कस्मादिति । अकत्रौतमविक्लानाव्मागपि सर्वदासौ संन्यासी ज्ञेयो यो रागद्वेषौ 
क्चिदपि न करोतीद्याह--दत्याहेति । यथानुष्टीयमानानि कर्माणि संन्यासिनं न निबश्चनिति छतानि च वैराग्येन्द्रिय- 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( घतुधंरी > । 

सन्यासादविरक्तकृतात्कर्मयोग एव विशिष्यते । चित्तशुदिद्धारा वैराग्यादिदहेतुत्वात् ॥ २ ॥ नयु प्रत्यक्षः क्मयोगिनां 
विक्षेपः संन्यासिनां तु स नास्तीति कथसुच्यते कर्मयोगो विशिष्यत इत्याशङ्याह--ज्ञेय इति । यो रागटेषरहितः 
स कर्मसु खरूपतस्त्यक्तष्वत्यक्तेषु वा नित्यं संन्यासेव । एतेन साधनभूतयोः सांख्ययोगयोः रागद्धेषराहित्यज्घतं 

 मश्ुसूदनीव्याख्या । 

एवमजुनस्य परश्च तदुत्तरं श्रीभगवाद्ुवाच--नि श्रेयसकरौ ज्ञानोत्पत्तिदेतुखेन मोक्षोपयोभगिनौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासादनधिकारि- 
करतात्कर्मेयोगो विरिष्यते श्रेयानधिकारसपादकलेन ॥ २ ॥ तमेव कमैयोगं स्तोति न्रिभिः--स कर्मणि भ्रवृत्तोऽपि निलयं संन्या- 
सीति ज्ञेयः । कोऽसौ । यो न दवेष्टि भगवद््णबुच्या क्रियमाणं करम निष्फक्लराङ्गया न काष्वति खगादिकम् । निर्न्धो रागदवेष- 

५ माष्योत्करपदीपिका 1 

अजनसंरायनिवसकसुत्तरं श्रीभगवङुवच--संन्यास इति । उमौ यद्यपि निःश्रेयसकय ज्ञानोत्पत्तिहेतुचेन मोक्षोपयोगिनी 
तथापि तयोस्तु कर्म॑संन्यासादञ्युद्धचित्तेनाविरक्तेन कतात्कमैयो गधित्तञ्यच्या वैराग्यादिजनको विरिष्यत उच्छृष्टो भवतीति कर्मयोगं 
स्तौति ॥ २ ॥ तत्र हेतुमाह- ज्ञेय इति । स नित्कामकर्मयोगी निदं संन्यासी ज्ञातव्यः । यत्तु यदोयोगात्तदोऽभ्याहारः । 
सनिलयसंन्यासीयेकं पदम् । नियः कर्मभिः सह वर्तत इति सनिद्यः स चासौ संन्यासी चेति तन्न । स इत्यनेनैव निलयादिकमीनु्ठा- 
तलेमेनाध्याहारख द्धिष्ठकल्पनायाश्च वैयभ्यात् 1 निदयसंन्यासीति विवक्षिता्थालाभाच । कोऽसौ यो न दवेष्टि दुःखं तत्साधनं च 
खखं तत्साधनं च नाकाष्वति राग्दवेषरािदयरूपसंन्या्युणयोगात्त् अयमपि संन्यासीति भावः । एतेन द्वेषमूल्कानि दयेनादीनि 
नादुतिष्ठति खगांदिफल्यका्वाभरयुक्तानि ज्योपिष्टोमादीन्यपि । तसमात्संन्यासणुणयोगादयमपि संन्यासीति भाव इति म्लयुक्तम् । 
क्रियायाः कर्ममात्रसाकाह्मचेनासया्थस्यार्थिकलात्। दयेनायनयुष्ठानमत्रेण सवत्र रागदधेषानिष्रच्या संन्यासिगरुणयोगासिद्धेः । अत्रा. 
दिपदाभ्यां आभिचारिककर्समणां अभिष्योमभादीनां चैव खमः इयेनादिसमभिन्याहारात् देषेदयादिना विरोषितलाश्च । यद्यादिपदाभ्यां 
भाष्योक्तमपि लभ्यत इदयाग्रहस्तरि तेनैव निर्वाहे छृतमनया ङख््या । यत्तु न दवेष्टि भगवदपंणबुच्या क्रियमाणं कर्म निष्फलल- 
श्यति तचिन्यम् । संकोचे मानाभावात् संन्यासिुणयोगाल्भान्व । हि यस्मात्ुखडुःखरागद्वेषशी तोष्णादिदन्दरवार्जितः सुख्मन॥" 
यासेनैव बन्धात्सं साराज्ज्ञानप्राप्या असुच्यते यथा लं मदाबाहुलादस्माध्युद्धादनायासेनेव मोक्ष्यसे तथेति योतयन्नाह--महदाबाद्ये 

इति ]र्थ्तु यब्रप्येवं तथापि हि भसिद्धं निर्दन्द्ः इन्द्रं सद्यादतयोरात्मानात्मनोभिथुनं परस्पराष्यासः तद्रहितः सांख्यः गा्मुदयः 
& शओ्रीभधरीन्याख्या । 

योगदं नवीमि, यत्तः पूवौक्तेन संन्यासेन विरोधः स्यात् अपितु देदात्माभिमानिनं त्वां बन्धुवधादिनिमित्तश्चोकमोदादिकृतमेनं संसायं 
देदात्मविवेक्क्षानासिना छिव परमात्मक्षनोपायभूतं क्मैयोगमातिष्टेति वीमि । कर्मयोगेन शुदधनव्विन्तस्यं चात्मत्त्वशाने जते सति 
ततपरिपाकाथं ्ामनिष्ठाङ्गत्वेन संन्यासः पूर्वशुक्तः । पवं सतयङ्गमधानयोविकस्पायोगात्संन्यासः कर्मयोगश्वेलतादुभावपि भूमिकाभेदेन 

समुचिततवेव तिःघ्रेयसं साधयतः तथापि तु तयोभै्ये कसेसंन्यास्ात्सकाश्चात्कसयोगो बिधि भवति ॥ २ ॥ इत इव्यपेक्षार्या 
संन्यासित्वेन कर्मयोगं स्तुवन् तख मेत्वं ददोयति--श्ेय इति । रागदेषादिराहिलेन परमेश्वराथ कमणि योऽनुतिष्ठति स निं 

७ अभिनवशुसष्चायव्याख्या 1 
भाजेकोऽभिदितोऽपिदुभो संभिखिलौ सिःभरयसं दतः 1 योगेन विना संन्यासो न संभवतीति योगस्य विदोषः ॥ २ ॥ सेय शति ! अतश्च 

१ मधुसूदनः, 2 श्रीधरः, ‰ मधुसूदनः, ॐ नीककण्डः, 



२४८ आनन्दगिरिव्याख्यासंबछित-श्रीमच्छोकरभाष्ययुता-शीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः ५ 

सांख्ययोगौ एथग्बाखाः परवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्ितः सम्ययुमधोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥ 

१ श्रीभच्छांकरभाष्यम् । 

नं देष्टि किंचिन्न काष्कूति दुःखसुखे तस्साधने चैर्वविधो यः कर्मणि वतैमानोऽपि स निलसंन्यासीति 
ज्ञातव्य इयर्थः । निदेन््ो उन्ड्वर्जितो हि यस्सान्मदावाहो खखं बन्धादनायासेन परसुच्यते ॥ २ ॥ 
संन्याखकर्मयोगयोभिन्नपुरुषायष्ेययोर्विरुदधयोः फलेऽपि बिरोधो युक्तो नतुभयोनिःश्रेयसकरत्वमे- 
वेति प्राप्त इदमुच्यते-सांख्ययोगाविति । सांख्ययोगो पृथग्विखुद्धभिन्नफडो बाङाः प्रवदन्ति न 
पण्डिताः । पण्डितास्तु ज्ञानिन पके फलमविरदमिच्छन्ति । कथमेकमपि सांख्ययोगयोः सम्य. 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

संयभादिनः निवर्तन्ते तथवानभिसंहितफङानि निलयनैमित्तिकानि योगिनमपि न निवर्चन्ति निवर्तयन्ति च॑ स॑चितं 
दुरितमिलमिप्रेयाह--निर्दन््ो हीति । कर्मयोगिनो निलसंन्यालिस्वक्लानमन्यथाक्तानसवान्मिभ्याह्ानमिव्याक- 
इ्याह-पर्वविध इति । कर्मिणोऽपि राग्द्वेषाभवेन संन्यासित्वं कवुयुचितमिलर्थः । रागद्वेषरहितस्यानायासेन 
बन्ध्रध्वससिद्धेश्च युक्तं तस्य संन्यासिव्वमिलयाह-निदेन्द्ध इति' ॥ ३ ॥ यदुक्तं संन्यासक्मयोगयोर्जिःश्रयसकरस्वं 
तदाक्षिपति-खन्या सेति । तत्रोत्तरत्वेनोत्तरश्छोकमवतारयति-दइति भाप इति । विवेकिनसर्हिं कथं वदन्तीलया-. 
का्कायामाह--पकमिति । संख्यामात्मसमीक्षामह तीति सांख्यं संन्यासो योगस्तु कर्मयोगसता्ुभावपि पूथगिलय- 
स्याथैमाह--विरुदढधेति । शाखाथेविवेकद्युन्यत्वं बारूत्वम् । उत्तराधमवतारयितुं भूमिकां करोति-पण्डिता- 
स्त्विति । क्षानिनो योगिनश्वेति शषः । दयोरविरूढफरूत्वमेव प्र्ूर्बकं प्रक्टयति--क्रथमिलयादिना । एकं साधन- 

इ नीङकण्टव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

साम्युक्तम् । फएरभूतयोस्त॒ सर्वविकल्पराहित्यरूपसाम्यमनन्तरश्ोकाभ्यायुच्यते । तथापि चित्त खाभाव्यात्कद- 
चित्संन्यासिनो रागोदये पाताशङ्कसि नेतरखेति स एव श्रेयानिति भावः । यचप्येवं तथापि हि प्रसिद्धं निद्न्द्रो 
हन्द सत्यारृतयोरात्मानात्मनोर्मिथुनं परस्पराध्याससद्रहितः सांख्यो रागाद्युदयदेतोरक्ञानखा त्यन्तोच्छेदात् । सुखं 
कर्मकरणायासंविनापि बन्धार्संसारात्केवरज्ञानेनेव मुच्यते न कमीण्ययेक्षते ! यद्वा निर्न्दरो न्दर वे मिथुनं 
तसा्न्द्रान्मिथुनं परायते” इति श्रतेदन््रं खीपंसयोर्मिंथुनं तद्रहितः ख्यादित्यागी संन्यासी अनायासेन सुच्यते । 
रागादिजययोमयत्र तुल्यत्वात् । अत्रच कुटुम्बभरणवेयभ्यामायात्सुखं मुच्यत इत्यर्थः ॥ २ ॥ नन्वेकत्र पाताशङ्का 
एकन कर्मश्रमसदनयोः पथोः कतरः श्रयानित्याशचङ्कय द्वयोरपि फरुतः साम्यमित्याह- सांख्ययोगाविति । सांस्यं 

 मधुसूदनीन्याख्या । 

रहितः, हि यस्मत्युखमनयासेन हे महाबाहो, बन्धादन्तःकरणाद्यद्धिरूपाज्ज्ञनग्रतिबन्धात्परयुच्यते निदयानियवस्तुविवेकार्दि- 
मरकर्षेण सुक्तो भवति ॥ ३ ॥ ननु यः कर्मणि अवृत्तः स कथं संन्यासीति ज्ञातव्य कर्मेतच्यागथोः खरूपविरोधात् । फञैक्या- 
तथेति चेत्, न, खरूपतो विरुद्रयोः फटेऽपि विरोधस्योचियात् । तथाच नि.्रेयस्कराघुभावियनुपपन्नमियाराङ्ाद- 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

हेतोरज्ञानसालयन्तोच्छेदात् सुखं कर्मकरणायासं विनापि बन्धात् केवङेन ज्ञानेनैव मुच्यते न कमौण्यपेक्षते । यद्वा न्दरं वे मिथुर्म 
तस्मादगन्द्रान्मिथुनं पजायते इति श्रुतेन खपुंसयोभिथुनं तद्रहितः यादिलयागी संन्यासी अनायासेन सुच्यते । रागादिभयसो- 
भयत्र तस्यात्, अत्र च ऊटुम्बभरणवैयग्याभावात्, खलं सुच्यत इयं इति व्याचख्युः तत्प्रकरणविरोधादुपेक्ष्यम् ॥ ३ ॥ 
ननूभयोर्नि.भेयसकरलमेकफलकलं न युक्तं भिन्नपुरुषायु्टेययोः खरूपतोऽपि विरुद्धयोः फठ्तोऽपि विरोधस्योचितलात् । तस्मा- 
तयोयेदेकं निःश्रेयसकरं तन्मे बरूहीलनाशङ्कामारक््याद--सां सख्येति । यैच्वेकन्र पाताराङ्धा एकत्र कर्॑श्रमसदनयोः पथोः 

& भीधरीन्याख्या । 

कमौनुष्टानकारेऽपि संन्यासीलिव हेयः । तत्र हेतु---निद्रेन्यो राग्देषादिश्ूल्यो हि शुद्धचित्तो शनदारा छखमनायासेन संसारा 
छम्यच्यते ॥ ३ ॥ यसदेवमङ्गप्रधानत्वेनोभयोरवस्ामेदेन करमसमु्यः । अतो बिकल्पमङ्गीकरलोभयोः कः प्रेष्ठ शति प्रश्नोऽ्ञानिना- 
मेवोचितो न बिवेक्रिनामिल्याद~-सांस्ययोगानिति । सां स्यदब्देन शाननिष्ावाचिना तदजं सन्या रक्षयति । संन्यासकरयोगा- 

७ अभिनवयुक्ताचायंन्याख्या । 

7 9 नीर्कण्डण ` २ नीरक््ः 



नीरकष्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-धीधरी-जमिनवगुप्व्याख्यायुता । २४९ 
१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

गायतः सम्यगयष्ठितवानिव्यर्थः। उभयोर्विन्दते फलमुभयोश्तदेव हि' निःश्रेयसं फटमतो न कले 
विरोधोऽस्ति । नच संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः फलैकत्वं कथसमिहदाप्रकृतं जवीति। 
नेष दोषः। ययप्यजुनेन संन्यासं कर्मयोगं च केवलमभियेद्य भश्चः कतो भगवांस्तु तदपरिव्यागेनैव 
खाभिग्रेतं च विशेषं संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददौ सांख्ययोगाविति । तावेव 

२ अनन्द्गिरिष्याख्या । 

मुष्टितवतो द्वयोरपि फरं भवतीति बिरुदमिलयाशङ्याट--उभयोरिति । सांख्ययोगयोः संन्यासकमौनुष्टानयो- 
सतत्वन्ानद्भारा निःभरेयसपठरत्वान्न विरुढफरत्वशङ्केल्यथैः । सांस्ययो गयोरेकफरुत्ववचनं भ्रकरणानसुगुणमिति शङ्कते-- 
नन्विति । अप्रङृतत्वमसिद्धमिति परिहरति-- नेष दोष इति । संन्यासं कर्मणामिलयादिना संन्यासं कर्मयोगं 
चज्गीङ्स प्रभरे संन्यासः कमेयोगशरेलयादिना तथेव भरतिवचने च कथं सांख्ययोगयोरेकफरत्वमप्रङ्ृतं न भवतीत्युच्यते 
तन्राह--यद्यपीति । प्रतिवचनमपि तद्चुरूपमेव भगवता निरूपितमिति विशोषानुपपत्तिरिलाशङ्खयाद--भगरवा- 
स्त्विति । तद्परि्यागेनेयत्न तत्पदेन रष्टय मरतिनिर्दिटौ कर्मसंन्यासकर्मयो गाङुच्येते । सांख्ययोगाविति शब्दान्तर. 
वाच्यतया तयोरेव संन्यासक्मयोगयोरत्यारोन स्वाभिप्रेतं च विरोषं संयोज्य भगवान्भरतिवचनं ददाविति योजना । 
बटु्तं खाभिप्रतं च विरोषं संयोज्येति तदेत्यक्तीकरोति--ताेवेति । समुद्धित्वादील्यादिश्ब्देन ज्लानोपायभूरतं 

& नीलकण्डल्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

(समिलयेकीमावेः इति यास्कः । एकीभावेनात्मानन्यत्वेन ख्यायते प्रकार्यते वस्तुखस्पमनयेति संख्या स्थूल- 
सूकष्मकारणप्रपञ्चख निर्विकल्पे प्रत्यगात्मनि प्रविरापनेनोदिता चेतोच्त्तिस्तःसाधनभूतो यः सांख्यः संन्यासः सच 
दारादिङुच्छन्तानां पदाथोनामात्मन्येकीभावेन न्यसनं त्यागः प्रविछापनम्, तथा योगोऽप्यभिहोत्रसं्योपासनादिनि- 
निकल्पसमाध्यन्तमनुष्टानम् । तच्र ुख्यख योगख लक्षणं शयोगधित्तदृत्तिनिरोधः' इति । वृत्तयश्च श्रमाणविपर्शयविक- 
सनिद्राऽस्पतयःः इति प्च । तत प्रयक्षा्मानागमाः भरमाणानि तेषु प्रत्यक्षमिन्द्रिये तजा बृत्तिः शुक्त्यादिविषर्ं 
याथार्थ्येन ज्ञानम् । विपर्ययस्तु तत्रैव रजतादिविषयं आन्तिरूपरं ज्ञानम् । संदायोऽपि इयं शक्ति रजतं वेत्य- 
निधीरितान्यतरकोटिकं ज्ञानम् । स च विपर्यय एवान्तर्मवति । विकल्पस्तु शब्दज्ञानानुपाती वस्तुदयूल्यः यथा पुरुष 
चैतन्ये वन्ध्यापुत्र इति । नदि पुरुषचैतन्यतत्संबन्धानां प्रथक्तवमसि किंतु चैतन्यमेव हि शब्दत्रयेणोच्यते । नापि 
वन्ध्याञुतखय खरूपमस्त्यथापि श्रब्देनामिरप्यते । सोऽयं विकत्यः शब्दज्ञानानुपाती वस्तुयुन्यः एकसिन्ननेक- 
बुद्धिरसति च सहद्धिरिति । निद्राऽस्पृतरी रोकपरधिद्धे। एतासां निरोघेऽपि निर्विकल्पः प्रत्यगात्मेवाविष्यते । 

५ मधुसुदनीव्याख्नया । 

संख्या सम्यगात्मबुद्धिस्तां वहतीवि श्ानान्तरङ्गसाधनतया सांख्यः संन्यासः । योगः पूर्वकः कर्मयोगः ¦ तौ प्रथग्विरुद्धफल 
गलाः शान्नार्थज्ञानविवेकद्यन्या; अवद्न्ति न पण्डिताः । किं तर्हिं पण्डितानां मतम् । उच्यते--एकमपि संन्यासकर्मणोर्म्ये 
| प आष्योत्कपदीपिकफा । 
कतरः श्रेयानिद्यारा्क्य द्वयोरपि फलतः साम्यमिदयहेति तचिन्दयम्। उभयोरप्यन्रेष्ठतां मन्यमानस्य कतरः श्रेयानिति प्रश्चसानुप- 
पत्तेः । संख्या सम्यगात्मबुद्धिस्तां वहतीति ज्ञानान्तरङ्गसाधनतया सांख्यः सन्यासः । एवं सां स्यच्ब्दवाच्यः शमदमादिभिज्ञोनेन 
च संयुक्तः संन्यासोऽत्र विवक्षितः प्रसुत. । तथा ग्रस्त एव कर्मयोग. ज्ञानोपायसमबुद्धिलादिसंयुक्तः योगशब्दवाच्यः । तावेव 
सैन्यासकमेयोगौ ज्ञानतदुपायसमबुद्धिलादियुक्तौ सांख्ययोगदाब्दवाच्याविति भाष्यात् । एतेमै सांख्यशब्देन ज्ञाननिष्ठावानविना 
तदङ्ग संन्यासं लक्षयतीति लक्षणा परास्ता । बास अविवेकिनः तौ पृथक् भिन्नफलौ भवद्न्ति न तु पण्डिताः शाल्ञज्ञा विवेकिनः। 
तेतु एकमपि करमैयों संन्यासं वा सम्यक् चित्तञ्यद्धिसंपादकं शमदमादियुक्तं वाऽऽस्थितोऽनुष्टितवाचुभयो- फलं निश्रेयसं मोक्ष पर- 
म्परया साक्षाद्वा विन्दते रमत इति भ्रवदन्तीदय्थः । यत्तु (समिलेकीभाव” इति यास्कः । एकीभावेनात्मानन्यत्वेन ख्यायते अका- 
र्यते वस्ुखरूपमनयेति संगा स्थूटसुक्ष्मकारणश्रपश्चस्य निर्विकल्पे अद्यगात्मनि प्रविलपनेनोदिता चेतोढृत्तिस्तत्साधनभूतो यः 
सांख्यः संन्यासः सच दारादिबुच्यन्तानां पदाथोनामात्मन्येकीभावेन न्यसनं यागः विलापनम्, तथा योगोऽप्यभिदहोत्रसंध्योपास- 
नादिनिर्विकस्पसमाध्यन्तमुष्टानं तन्न सुख्ययोगसय लक्षणं“योगश्चित्तदत्तिनियो धःइति। वृत्तयश्च श्रमाणविपर्ययविकन्पनिदरास्रतयः 
इति पश्च । तवेतौ फरुभूतौ सांख्ययोगौ उत साधनभूतौ संन्यासकर्मयोगाद्यौ । तत्रान्ययोः साम्यं शेयः स निदयसंन्यासी" इयनेनं 

& भीधरीव्यार्या । 
वेकफरौ सन्तौ एथक्सतन्राविति गाला भश एवं भवदन्ति नतु पण्डिता; । तत्र हैतुः--अनयोरेकमपि सम्यगासित्र भाथितः 

% भषरः, > गीककण्ड+* 
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२५० आनन्दगिरिव्याख्यासंवटित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्ीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ५ 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तथ्योगेरपि गम्यते । 
एवः सांख्यं च योगं च यः परयति स पश्यति ॥ ५॥ 

१ भरीमण्छांकरमभाष्यम् । 

संन्यासकर्सयोगौ क्ञनतदुपायसमवुद्धित्वादिसंयुक्तौ सांख्ययोगशब्दवाच्याविति भगवतो भतमतो 
नाभरङृतप्रक्रियेति ॥ ४॥ एकस्यापि सम्यगजुष्ठानात्कथमरुभयोः फलं विन्दत इत्युच्यते--यदिति । 
यत्साख्येक्ञीननि्ठेः संन्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मोक्षाद्यं तद्योगेरपि ज्ञानप्रा्युपायस्वेनेश्वरे समप्ये 
कमोण्यात्मनः कल्मनभिसंधायाचुतिष्ठन्ति ये ते योभिनस्तेरपि परमार्थन्ञानसंन्यासप्रािद्धारेण 

गम्यत इत्यभिप्रायोऽत एकं साख्यं योगे च यः पद्यति फटेकत्वात्स सम्यक्पदयतीत्य्थः ॥ ५ ॥ 
~~~

 ~~
~. 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

शमादिरादी्यते प्रकृतयोरेव संन्यासकर्मयोगयोर्पादाने फङितिमा!ह--अत इति । सांख्ययोगाबित्यादिश्टोकष्याख्या- 

नसमाक्िरितिरब्दाथेः ॥ ४ ॥ प्रश्रपूर्वकं शछोकान्तरमवतारयति--एक स्या पीति । केचिदेव तयोरेकफरत्वं परयन्ती- 

त्याशङ्क्य तेषामेव सम्यण्दक्षिस्वं नेतरेषामित्याह--एक गिति । तिष्टयसिन्न च्यवते पुनरिति ब्युस्पत्तिमाध्रिलयाह-- 

मोक्षाख्यसिति । योगलब्दाधमाद--ज्ञानप्राक्तीति । ये हि जिज्ञासवः सर्वाणि कमणि भगवसीदयथेत्वेन 
तेषां फरखामिखाषमङ्त्वा क्षानम्राक्षो अद्धि द्वारेणोपायत्वेनानुतिष्ठन्ति तेऽत्र योगा विवक्ष्यन्ते । अच्प्र्यस 
मत्वथत्वं गृदीत्वोक्त--योभिन इति । सवौऽपि द्वैतभपञ्चो न वस्तुभूतो मायाविरासस्वादास्मा स्वविकरि योऽद्धितीयो 
वस्सुस्चिति भयोजकनल्लानं परमा्थ्तानं तष्पू्ैकरसन्यासद्वारेण कर्मिभिरपि तदेव स्थानं प्राप्यमिलेकफरस्वं संन्यस- 
कर्मयोगयोरविर्डमिलाह- तैरपीति' । फरैकत्वे फरितमाह--अत इति ॥ ५ ॥ यदि यथोक्क्ानपूर्वकसंन्यास- 

डे नीरकण्डल्याख्या ( खङभैरी >) । 

तवेतौ फठभूतौ सांख्ययोगौ । साधनभूतौ तावेव संन्यासकर्मेयोगाख्यो । तत्रान्त्ययोः साम्यं श्ञेयः स नित्यसंन्यासी 
इत्यनेन सूचितम् । आधयोस्तवैक्यमन्रोच्यते । आस्थितोऽलुतिष्ठन । फठं निर्विकल्यात्मनावस्थितिरूपम् ॥ ४ ॥ 
योरोयोगिभिः । अश्चजआचच्पत्ययान्तोऽयं योगदब्दः । स्थानं मोश्चाख्यम् । एकममिन्नम् । स्पष्टा योजना शशोक- 

% मधुदुदनीन्याख्या । 

सम्यगास्थितः खाधिकारावुरूपेण सम्यग्यथाशाघ्नं कतवान्सज्चभयेोर्विन्दते फलं ज्ञानोत्पत्िद्रारेण नि.श्रेयसमेकमेव ॥ ४ ॥ 
एकस्यायुष्ठानात्कथमुभयोः फलं विन्दते तव्राह--सांख्यैक्ञीननिैः सन्यासिभिरेहिककमायुष्ठानशन्यतेऽपि भ्राग्भवीयकर्मेभिरेव 
संस्कृतान्तःकरणैः श्रवणादिपूर्विया ज्ञाननिष्ठया यत्प्रसिद्धं स्थानं तिष्टयेवासिन्नतुः कदापि च्यवत इवि व्युत्पत्त्या मोक्षाख्यं 
प्राप्यते आवरणामावमन्रेण कभ्यत इव निलयमप्तात् । योगैरपि भगवदर्पणबुच्या फलभिसंधिराहित्येन छतानि कर्माणि 

दयास्नीयाणि योगसे येषां सन्ति तेऽपि योगाः । अर्च॑भादिलन्मलरथींयोऽच्परययः । तैर्योगिभिरपि सत्तवद्युच्या संन्यासपूर्वैकश्न 

वणादिपुरःसरया ज्ञाननिष्ठया वतैमाने भविष्यति वा जन्मनि संपत्छमानया तत्स्थानं गम्यते । अत एकफलल्वादेकं सांय 
च योगं च यः प्यति स एव सम्यक् पद्यवि नान्यः । अयं भवः--येषां संन्यासपूरवरिका ज्ञाननिष्ठा इरयते तेषां तथेव लिदगेन 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

सूचितमाययोस्तैक्यमत्रोच्यते । आस्थितोऽचतिष्ठन् फठं निर्विकल्पात्मनाऽवस्थिविरूपमिखयन्ये व्याचख्युस्दजनप्रश्वानलुयुणलेनो 
पेक्ष्यम्। सन्यासकर्सयोगयोः कि श्रेयस्करमिति तेन पृष्टलात्। अतएव भष्यक्रद्धिस्तत्रतत्र योगचब्दार्थः कर्मयोग इत्येव प्रदरिीत- । 
एतेन वततः पश्चधालवर्णनमप्यप्रासद्धिकल्रादपास्रम्॥ ४॥ एकस्यापि सम्यगवुष्ठानात्कथमुभयोः फल लभन्त इलयत आद-यदिति। 
सांख्यैः ज्ञाननिष्ठः संन्यासिभिः विश्ुद्धान्तःकरणैयैन्मोश्चाख्यं स्थानं च्युतिवर्जितं प्राप्यते तच््वसाक्षात्कारमत्रेण रुभ्यत इति विस्मर 
तभ्ैवेयकल्ममवहन्धस्यैव लभः । तदोगैज्ञोनप्रघ्युपायभूतानि दैश्वराराधनाथौनि फलभिसंधिरहितानि शा्लीयाणि कमणि योगक्ष- 
ब्दवाच्यानि तद्रद्धिः । अदोभादिलान्मलर्थीयोऽचुप्रययः । तदेव स्थानं परमार्थज्ञानं संन्यासप्रातनद्वारेण गम्यते प्राप्यत इयर्थः । 
आयुतमितिवत्साध्यसाधनयोरमेदाभिभ्रायेण परमार्थज्ञानसख मोक्षाभिभलात् मोक्षस्य तदभिन्नलाचैवसुक्तमिदयविरोधः। एवेन ननू 
भयोरेकं मोक्षाख्यं फलमस्तु नाम तत्साधनयोस् परस्परसपेश्चलं न युक्त, भराप्यम्रामसखेकवेऽपि मागांणामिवेदयाराङ्धयाद--यः 
टरा ख्यैरिति । अत्रेदं विकल्पनीयम् । कि व्यक्तिमेदमात्रेण संन्यासकर्मेयोगयोरन्योन्यनिरयेकतां जुषे, किंवा अपेक्षणीयान्तरा 

६ भीधरीन्यास्या । 

सन्रुभयोरपि फर प्रभोति । तथाहि कमैयोगं सम्यगनुतिष्ठन् शुद्धचित्तः सन् ज्ञानद्वारा यदुभयोः एकं कैवल्यं विन्दति । संन्यारः 
सम्यगाखितोऽपि पू्वेमनुष्ितसख कमैयोगखापि परम्परया श्ानद्वारा यदुभयोः फलं कैवल्यं तरद्धिन्दतीति न परथक्फलत्वमनयोरियथैः ॥४। 
पतदेव स्फुययति-~-यष्सांस्वैरिति । सांस्यैशौननिदैः संन्याप्निभियत्याने मोक्षाख्यं मरकपैण साक्षादभाप्युते । योगेरियत्र जद्रौभादिल्लाः 



नीरुकण्दी-मधुसूदनी-माप्योत्कषदीपिका-श्ीधरी-जमिनवगुपव्यास्यायुता । २५१ 

संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाश्रुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनिन्रेद्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

१ ओीमच्छांकरभाष्यम् । 

पव तिं योगात्सन्यास एव वििष्यते कथं तरदं दसुक्तं तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यत इति। 
श्ण तज कारणम् । स्वया पृष्ट केवर कर्मसंन्यासं कर्मयोगं चाभिप्रेय तयोरन्यतरः कः भयान् तदचु- 
रूपं प्रतिवचनं मयोक्तं कर्म॑सखंन्यासात्क्मयोगो विशिष्यत इति क्ञानमनपेक्ष्य । ज्ञानापेश्चर्तु संन्यासः 
सांख्यमिति मयाभिप्रेतः । परमार्थयोगश्च स एव । यस्तु कर्मयोगो वैदिकः ख च तादर्थ्यायोगः 
संन्यास इति चोपचयेते । कथे तादथ्येभित्युच्यते-संन्यासस्तु पारमार्थको दुःखमाघ भराघ्ुमयोगतो न जितो नी कि से कनी त कि पि पऽ पिनि कि रे धि कि 

२ आनेन्द्शिरिव्याख्या । 
द्वारा कर्मिणामपि श्रयोवािरिष्टा वर्हि संन्यासस्येव श्रेयसं प्रा्षमिति चोदयति--प्वं तर्हीति । संन्यासख 
श्रष्ठत्वे क्मेयोगख पररास्यत्ववचनमयुचितमिवाद-कथं तरति । पूर्वोक्तमेवाभिभायं सारयन्परिहरति-- 
श्रण्विति । कर्मयोगस्य विरिष्टस्ववचनं तत्रेति पराश्ष्टम् । तदेव कारणं कथयति-त्वयेद्यादिना । केवरं विज्ञा. 
नरहितमिति यावत् । तयोरन्यतरः कः श्रेयानितीतिशब्दोऽध्याहतव्यः । त्वदीयं अ्रभ्रमसुखलयय तदनुगुणं प्रतिवचनं 
 हानमनपेक्ष्य तद्रहि तात्केवरादेव संन्यासाच्योगस॒बिरिष्टस्वमिति यथोक्तमियाह--तद्युरूपमिति । क्ञानपेक्षः 
संन्यासस्तहिं कीटगित्यादाज्याद--ज्ञानेति । तर्हि कर्मयोगे कथं योगक्लब्दः संन्यासशब्दो वा प्रयुज्यते तत्राह- 
यरित्विति । वादध्यास्परमारथज्ञानदोषस्वादिति थावत् । तदेव तादर्थ्य अ्शरपू्कं प्रसाधयति-कथ मित्यादिना । 
कमाोनुष्ठानाभावे उदधिदुद्यभावात्परमाशसन्यासस्य सम्यग््ानास्मनो न प्रासिरिति व्यतिरेकलुपन्यस्यान्वयसुपन्य- 
स्यति--योगेति । पारमार्थिकः सम्बग्ानात्मकः । सामञ्यमावे कार्पराकषिरयुक्तेति मत्वाह--दुःलमिति । योग. 

2 नीरकण्डव्याख्या ( चुरी ) 1 

दरयख ॥ ५ ॥ नन्वेवं निर्विकस्पस्थानप्रा्ये द्रौ मागादुक्तौ खातां तच “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति श्रुतिविर्- 
दरमित्यारङ्कयाह--संन्यासस्त्विति । संन्यासो नेष्कम्थैम् । अयोगतो योगविना अवापं दुःखं हे महाबाहो । 

= मशुसूदनीन्याख्या । 

आग्जन्मञ् भगवद्पिंतकर्मनिष्ठाजुमीयते । कारणमन्तरेण कार्योत्पत्ययोगाव् । तदुक्तम् “यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नूर्न 
कृतं भवेत् । यक्कत्यं पुरुषेणेह नान्यथा जह्मणि स्थिति. ॥` इति । एवं येषां भगवदर्पितकर्मनिष्ठा दयते तेषां तयैव छिङ्िन 
भाविनी संन्यासपूर्वकज्ञाननिष्ठाऽलुमीयते सामग्याः कायाव्यभिचारिलात् । तस्माद॑ज्ञेन सुयुष्चुणान्तःकरण्द्धये प्रथमं क्मयोमोऽ- 
सुठेयो नठु संन्यासः । सठु वैराग्यतीत्रतायां खयमेव भविष्यतीति ॥ ५ ॥ अश्चुद्धान्त.करणेनापि संन्यास एव अथनं कुतो 
न क्रियते ज्ञाचनिषटाहेवुलेन तस्यावदयकलादिति चेत्तव्राह--अयोगतो योगमन्त.करणदोधकं शाल्नीयं कमौन्तरेण हटदेव 

५ भाष्योत्कषेदी पिका । 

भावात् । नाध इत्याह । बहुवचनेन यत्सांख्यैरिति संन्यासेखत्तत्कमैदयागरूपैरपि यथाऽन्योन्यसपेक्षेरेव फठं साध्यते तथा भिनञा- 
भ्यामेव संन्यासकर्मयोगाभ्यामन्योन्यसपेक्षाभ्यां भविष्यतीति भावः । नान्य इलाह । यद्स्थानं आप्यत इति सथानशब्देनात्र 
मोचकनल्ञानसुच्यत इति अल्युक्तम् । पूर्वके परस्परसपेक्ष्लाप्रतिपादनात् कर्मयोगादिसाध्यात्, ज्ञानान्निरपेक्षात्केवरान्मोक्ष इतिवत् 
शमदमादिविरिष्टसय सन्यासस्य कर्मेसाध्येऽपि तेन ज्ञाने जननीये कमपेक्षाया अभावादन्योन्यसापेक्षल्रासिद्धेः, एकमिलदिः 
श्थाने साख्यं योगं च परस्परसापेक्षमिति वक्तव्यलापत्तेश्च । अतः साक्षात्परम्परया वा एकफलजनकलात् एकं सांख्यं च योगं चं 
यः पदरेयति स सम्यक्पदयतीदयर्थं एव रम्यः ॥ ५॥ एवं तर्हिं कर्मयोगात्सन्यास एव विशिष्यते कथयुक्तै तयोस्तु कर्मसंन्यासत्कमै- 

योगो विशिष्यते इदयाश्ङ्खय ॒ज्ञाननिष्ठारदितादश्यद्धवित्तेन कतात्केवस्त्संन्यासात्कर्मलयागनच्छुद्धिकरसय संन्यासद्वारा ज्ञानप्राघ्या 
मोक्षसंपादकसय कर्मयोग श्रेयं मयां अरतिपादितं नठु न्ञाननिष्ठसहितात्सांख्यरान्दोदिताद्विञ्चद्धान्तःकरणेन कृतात् । तस्मात्त 
प्रति साधनलत्कर्मयोगस्ेदारायेनाह- संन्यास इति । संन्यासस्तु न्ञाननिष्टासदहितस्व॒ परमार्थसैन्यास. । अोगतः योगेन 
निनं आप्तं दुःखं दुषेटमिख्थः । योगेन वैदिकेन कर्मेयोगेनेश्वरसमर्पितरूपेण निष्कामेन युक्तः सुनिः सगुगेश्वरखरूपमननशीरः 

` & भ्रीधरीव्याख्या । 

मात्वथीयोऽच्प्रत्ययो द्रष्टन्यः ! तेन कसैयोगिभिरपि तदेव श्षानद्वारेण गम्यते । अवाप्यतं इल्यः । अतः सांख्यं च योगं चैकफटत्वे. 
वः यः पद्रयति सर एव सम्यक्रपदयति ।॥ ५ ॥ यदि कमैयोगिनोऽप्यन्ततः संन्यासेनैव ज्ञाननिष्ठास्तश्यदित एव संन्यासः क्तु युक्त 

शति मन्वानं प्रलमाद--संन्याख्च इति । मयोरतः कमयोगं निना सम्यासः अपु दुःखंहेठः । अद्राक्य इत्यथैः । चिच्वदयुद्यभावेन 
| ७ अभिनवगु्ाचाेन्याख्या । 

बिना योगोऽपि न तेन धिनेतिः । जप्त एरक्मनयोः ॥ ४ ॥ ५ ॥ संन्यासस्त्विति । वुष्योऽकधारणे भिक्नश्छमः । योगरहितस्य सन्थासमाु 



२५२ जनिन्दगिरिव्यास्यासवकित-ध्रीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः ५ 

१ ओमन्छांकरमाष्यम् । 

योगेन विना । योगयुक्तो वैदिकेन कर्मेयोगेनेश्वरसमर्पिंतरूपेण फरनिरपेश्चेण युक्तो सुनिर्मननादी- 
्वरसरूपस्य सुनिजह्य परमार्मन्ञाननिश्राटक्षणत्वाटखङ्ृतः संन्यासो ब्रह्मोच्यते “न्यास इति ब्य । 
बह्म हि परः” इति श्तेः । जह्य परमार्थसंन्यासं परमात्मक्ञाननिष्ठाखक्षणं न्िरेण श्िप्रमेवाधि.- 

२ आनन्द॑गिरिष्याख्या । 

युक्स्वं व्याचष्ट--वैदिकैनेति । ईश्वरस्वरूपसख सविरोषस्येति रोषः 1 बह्योति व्यास्येयं पदयुपादाय व्याच्चे--प्रङतं 
इति । तश्र बरह्मशब्दभरयोगे हेतुमाह-परमात्मेति । कश्चषणक्ञ्दो गमकविषयः । संन्यासे ब्रह्मकञब्दग्रयोगे तेत्तिरी- 
यकश्चुतिं प्रमाणयति--न्यास इति । कथं संन्यासे हिरण्ययर्भवाची ब्रह्मशब्दः भ्रयुज्यते द्वयोरपि परत्वाबिरहोषादि- 
व्याह--त्रह्य हीति । ब्रह्मशब्दस्य संन्यासविषयत्वे फङितं वाक्याथमह-बद्येत्यादिना । नचाः खोतांसीव निन्न- 
प्रवणानि कर्मभिरतितरां परिपक्छकषायस्य करणानि सर्वतो व्याप्तानि निरस्तारोषद्टस्थप्रल्यगात्मान्वेषणप्रवणानि 
मवन्तीति । कर्मयोगस्य परमाथसंन्यासप्रास्युपायस्वे फङितमाह--अत इति ॥ & ॥ ननु पारिघाज्यं परिगृद्य धव. 
णादिसाधनमसष्दनुतिष्ठतो रुडधसम्यग्बोधस्यापि यथपूर्वं कर्मौण्युपरुम्यन्ते तानि च बन्धहेतवो भविष्यन्तीलयारङ्खय 

& नीटकण्डव्याख्या ( चतुधंरी >) । 

अयमर्थः--निविंकटपकसमाधिरपि तत्वमसीत्येतहवाक्यार्थप्रतिपद्युपायभूत एव न खतः पुरुषार्थं इति दवितीयंमागै- 
खामावान्नोदाहृतश्ुतिविरोधः । शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं प्यति, इति श्चदेषं 
शमादिवत्समाघेरप्यात्मदशनार्थत्वस्य दर्शितत्वात् । तथाच समाहितपदं वार्तिककरव्यास्यातम् । ।खातंग्रयं येषु क 
खात्करणाकरणेप्रति । तान्येव तु निषिद्धानि कमोणीह शमादिमिः ॥ शमादिश्चुत्या अखातत्रयं तु येषु यात्करणा- 
करणंप्रति । समाहितोक्त्याथेदानीं तन्निरोधो विधीयते ॥' अखातन्र्यं गुरूपदेशापेश्षत्वम् । येषु मानमेयम्यवहारनि- 
रोघेषु । "पिण्डीकृतयन्द्रियमाम बुद्धावारोप्य निश्चलम् । विषयांसतस्स्मतीस्त्यक्त्वा तिषठेचिदनुरोधतः ॥ एषोऽम्युपायः 
सर्वव वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः । तत्तमखादिवाक्यार्थज्ञानोत्पत्यर्थमाद्रात् ॥' इति। एवं ग्यतिरेकसुक्तवान्वयमाह-योगयुक्त 
इति । सुनिः संन्यासी नदिरेण शीघ्रमेव ब्रह्माधिगच्छति वाक्यश्रवणमात्रेण नतु केवलसंन्यासी । यथोक्त "नच 

 मधुसूदनीव्याख्या । 

थः छतः संन्यासः स तु दुःखमाप्ुमेव भवति । अद्यद्धान्तःकरणलेन तत्फर्ख ज्ञाननिष्ठाया असंभवात् सोधके ख 
कर्मण्यनधिकारात्करमबरह्मोभयग्रष्टलेन परमसंकटापत्तेः । कर्मयोगयुक्तस्तु छद्धान्तःकरणलान्मुनिर्मननन्ीलः संन्यासी भूल 
ब्रह्म सयज्ञानादिलक्षणमात्मानं नविरेण हीघ्रमेवाधिगच्छति खाक्षात्करोति प्रतिबन्धक्षाभावाव् । एतन्वोक्त अगिवं "न 
कमेणामनारम्भाभेष्कर्म्य पुरषोऽशवुते । नच संन्यसनदेन सिद्धि समधिगच्छति" इति । अत एकफलवेऽपि “कर्मसेन्यासात्कमे- 
योगो तिर्िष्यते' इति यत्प्रागुक्तं तदुपपन्नम् ॥ & ॥ नञ कर्मणो बन्धहेतुलायोगयुक्तो सुनिगैद्याधिगच्छतीदयनुपपन्नमिदयत 

५ भाष्योत्कषैदीपिका । 

ब्रह्म परमार्थसंन्यासं परमत्मज्ञाननिष्ठलक्षणं नविरेण क्षिप्रमेवाधिगच्छति आप्नोति । परमार्थन्नानलक्षणलाल्मकृतः संन्यासो 
्रह्मोच्यते न्यास इति ह्म । जहम हि परः” इति शरुते: । अछद्धचित्तेनापि संन्यास एव प्रथमं कुतो न करियते ज्ञाननिष्ाहेतुेन 
तस्यावर्यकलादिविचेत्तत्राह-खंन्यासर्त्विति । योगमन्तरेण इदेव यः कृतः संन्यासः स तु दुःखमापुमेव भवति । 
अदयद्धान्तःकरणवेन तत्फरख ज्ञाननिष्ठाया असंभवात् । शोधके च कर्मण्यनधिकारात् कर्मब्रह्मोभयभ्र्टतेन प्ररमसकटापत्ते. । 
यद्ाऽयोगत इति सप्तम्यर्थं तसिः । अयोगे ठु संन्यासो दुःखमाघ्ुमिति अयोगे योगाभावे भरसिद्धसंन्यासाद्धिलक्षणः श्रमादिनो 
नदि धित्ताः पिद्यनाः कलदोतुकाः । संन्यासिनोऽपि ददयन्ते देवरसंदूषिताशययाः ॥` इतिवातिककाये्तः संन्यास; । दुःखं 
नरकात्मकमाघं भवतीति रेष" । नरकफलको नलनर्थनिढृतत्यविनाभूतनिरतिदायानन्दरूपतापादक इति भावः । नु तर्हम॑वदया- 
पेक्षितायोगदिबास्वु फलं, नेदयाह । योगयुक्तः सत्त्वञ्चच्या सुनिर्मननसीलः संन्यासी भूवा बह्म सदयन्ञानादिरक्षणं नचिरेण श्ीध्- 
मेवाधिगच्छति अतिबन्धकाभावात् । साक्षात्करोतीति ठु खगमलाद्धाष्यकारैस्पेक्षितम् । महानाहो इति संबोधयन् मदाबाहुखाध्ये 
युद्धह्ये कर्मण्येव तवाधिकारो न संन्यासे इति सूचयति ॥ ६ ॥ कखयचिच्वित्तद्युज्या श्रवणादिना छृतसाक्षात्छारख मरन्धनश्चा, 

& ओधरीभ्याखू्या 1 

शाननिटाया भसंभवात् । योगुक्तस्तु शुदधचित्ततया सुषिः संन्यासी भूत्वाऽचिरेणेव बह्माधिगच्छ्यपरोक्षं जानाति । अतश्चितत्युडधे९ 
भाक्षमैयोग एव संन्यासादविशचिभ्यत इति पूर्वो सिद्धम् । तदुक्तं वाविवरद्धिः--'मादिनो बहिधित्ताः पिश्चुना; कंठदोत्युकाः । 
संन्यातिनोऽपर दृश्यन्ते देवसंदूषिताश्चयाः इति ॥ ६ ॥ ग्ययोगादिक्रमेण बह्माभिगमे सल्यपि तेदुपद्नितनेन कमणा बन्धः स्वादेवे- 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माष्योत्कष॑दीपिका-धीधरी-जभिनवगुपतव्याख्यादुता । २५२ 

योगयुक्तो विद्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
स्वभरूतात्मभूतात्मा कुयैन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 

१ ओीसन्छांकरभाण्यम् । 

गच्छति भराभोत्यतो मयोक्तं कर्मयोगो विशिष्यत इति ॥६॥ योगेति। यदा पुनरयं सम्यग्दरीनप्रास्यु- 
पायत्वेन योगेन युक्तो विशुद्धात्मा विश्युद्धसत्वो विजितात्मा बिजितदेहो जितेन्द्रियश्च स्वैभूता- 
स्मभूतात्मा सर्वेषां मह्यादीनां स्तम्बपयेन्तानां भूतानामात्मभूत आत्मा परलयकचेतनो यस्य स॒ सवै- 
1 २ जनन्दगिरिष्याख्या । ` 
शछषोकान्तरमवतारयति--यदा पुनरिति 1 सम्यग्दशनप्रा्युपायत्वेन यदा पुनरयं पुरषो योगयुक्ततवादिविरोषणः 
सम्यग्दशशी संपद्यते तदा भआतिभासिकीं प्रत्तिमनुसखलय ऊर्व॑न्नपि न रिष्यत इति योजना । योगेन निलनैमित्तिक- 
कमौनुष्टानेनेति यावत् । आदौ निलाचनुष्टानवतो रजस्तमोमराभ्यामकल्षितं सत्वं सिभ्यतीलाह--विश्चद्धेति । 
बुदिद्यद्धौ कायैकरणसंघातखापि स्वाधीनत्वं भवतीदयाह--विजितेति । तस्य यथोक्तविरोषणवतो जायते सम्यग्द्- 
शित्वमिवयाह-सर्वैभूतेति । सम्बग्दिनसर्हिं कमोवुष्टानं कतस्त्यं तदनुष्ठाने वा छतो बन्धविश्ेषसिद्धिरिया- 

ॐ नीरुकण्ठयग्याख्या ( चतुरी ) । 

पन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छतिः इति ॥ & ॥ योगेति । योगेन निर्विकदपसमाथिना युक्तो योगयुक्तः । अत 
एव विश्युद्धात्मा बृत्तिसारूप्यदोषेण दीनः आत्मा प्रत्यक्चेतनो यख । निर्बिकद्पावस्थायां केवल एव चेतनोऽसि 
मान्यदेद्युक्तं तदा द्रुः खखूयेऽवस्थानं बृत्तिसारूप्यमितरत्रेति तदा वृत्यभावे इतरतर इत्तिकाङठे इति सौत्पदह्यार्थः। 
अन्न हेतुः । यतोऽयं विजितात्मा विजितचित्तो जितेन्द्रियश्च । एवं श्द्धस्त्वपदार्थं उक्तससख तत्पदा्थीमेदमाह- 
स्वेभूतात्मेति । सर्वेषां भूतानां ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानां वियद्ादीना च चेतनाचेतनानामात्मभूतः उपादानत्वेन 
खरूपभूतः कनकमिव कुण्डलादीनां खरूपभूतम् । कारणानन्यत्वात्का्थख । सर्वभूतात्मभूत आत्मा प्रतयक्चैतनो यख 
स सर्वभूतात्मभूतात्मा । यन्तु सर्वेषां भूतानामात्मभूत आत्मा यसेति भाष्यं सर्वैभूतात्मेलयेताबतेवार्थकामादात्मभूतः 
इृत्यधिकमिति दूषितम् । खयं च सर्वभूत आत्मभूतश्चात्मा यसेति विग्रहो दर्शितः, त्र संकोचे कारणामानात्सर्व- 

ॐ मध्ुसूदनीव्याख्या । 

आद--भगवदपेणफलमिसेधिरादिदयादियणयुक्तं शान्नीरयं कर्म योग इत्युच्यते । तेन योगेन युक्तः पुरुषः भ्रथमं विद्धदात्मा 
बिद रजस्तमोभ्यामकटषित आत्मान्तःकरणरूपं सत्त्वं यस्य स तथा । निर्मलन्तःकरणः सन् विजितात्मा खवदीृतदेदः । 
ततो जितेन्द्रियः खवनीङृतसर्वैबा्येन्दियः । एतेन मनूकन्निदण्डी कथितः, ववाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्ड. 
स्वथेव च । यद्येते नियता दण्डाः स निदण्डीति कथ्यते ॥* इति । वागिति बद्यिन्दरियोपलक्षणम् ! एतादशस्य तत्त्वन्ञानमवद्यं 
भवतीदयाद--स्वैभूतात्मभूतात्मा सर्वभूत आत्मभूतश्वात्मा खरूपं यख स तथा । जडाजडत्मकं सरवैमात्ममाच्रं परयजिदय्थः । 

५ भाष्योत्कषेदीपिका । 

तकमैणि सितस्य यथापू्ैयुपकभ्यमानानि कमणि बन्धकानि न भवन्तीयत आह--योगयुक्त इति। योगेन पूरक्ेन युक्तः 
अतएव विष्ुद्धान्तःकरणः अतएव विजितदेहः अतएव विजितानि वागादीनि इच्ियाणि येन सः । एवंभूतोऽधिकारी लक्षणसं- 
पञ्चः सर्वेषा ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानां भूतानामात्मभूत आत्मा प्रयक्चेतनो यस्य सः ! अखण्डात्मसाक्षात्कारवानिदयर्थः । यत्तुं केशचि- 
द्वष्योक्तं वरिप्रदं सवैभूतात्मेयेतावतेवार्थस्रभादात्ममूतेदखयधिकं स्यादिवयापत्त्या दूषयिता सर्वभूतो जडभूत आत्मभूतोऽजडभूतश्च 
आत्मा यद्यति च विमरहः प्रदरदितस्तस्ामादिकम् । छृत्छवाचिनः सर्बपदादेव जडाजडग्रहे सर्वभूतात्मेदेतावतैवेष्टलमे आधि- 
क्य ुस्यलराव्। सवैमचेतनमात्मानश्चेतनासतद्धूत आत्मा यदेति विष्य सवाँत्ममूतात्मेयेतावतैवेष्थं षिद्ध प्रथमभूतपदवैयथ्यं- 
प्रसङ्नाच । किच भाष्यमते ब्रह्मादीनां अरद्यगात्ममूत आत्मा यस्येति श्रुयेबात्मपरमात्मनोरेक्यसुच्यते । तव मते तु उपादानल्- 
टिद्गिन जडसाधारण्येनात्मनः परमाद्मामेदो गम्यत इदयत आगचार्योक्तमेव रमणीयम् ! स लोकसंग्रहं कु्ैन्नपि न छिप्यते । 
योगयुक्तो न कर्ममिर्बध्यत इयर्थः \ यतुं नज योगयु्तख सत्त्वशुद्धौ जातायामपि सर्वैकर्मसंन्यासे ते निलयाकरणजनितप्रलयवाय- 
लक्षणो क्प भषयेतेदयाश्याद--योययुक्त इति । अङुर्वन्नपि न ठिप्यते । निलाकरणोत्थेन दोषेण न स्प्रद्यत इदय्थः। तन्न 

६ भीधरीभ्याख्या । 

लाश्जाईद~--मोगयुक्त इति । योगेन युक्तोऽतो विद्ध आत्मा चित्तं यस्यात्तएव विजित आत्मा हरीर येन । अतण विभितानी> 
७ अभिनवगुत्ता्नार्यध्याख्या । 

टभ्डमेष । आद्धिता कर्मणां दुःसंम्यासल्नात् । योगिभिस्तु डक ममेवेतदिवयुक्तं भाष् ॥ & ॥ योगञुक्त इति ! सवेभूतानामास्मयूत आत्मा 

4 मश्व ब. > मधुसूदनः, 



२५४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-भीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवहीता । [ अध्यायः ५ 

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् । 
पर्यज्चछृण्वन्सप्राज्ञिघन्न्नन्गच्छन्ख पञ्करसन् ॥ ८ ॥ 
पररुपन्विखजन्गरहञ्चन्मिषन्निमिषश्नपि । 
इन्दियाणीन्द्रियार्थेषु वतेन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

मूतात्मभुतात्मा । सम्यग्दरी्यर्थः । स तन्नैवं बतैमानो लोकसं ् रहाय कर्म कुर्वन्नपि न छिष्यते। न 
कर्मभिबेभ्यत इत्यर्थः ॥ ७॥ नवेति । न चासौ परमार्थतः करोत्यतो नैव किंचित्करोमीति युक्तः 
समाहितः सन्मन्येत च्चिन्तयेत् । तत्वविदात्मनो याथात्म्यं तस्वं वेत्तीति तत्ववित् परमार्थदर्यीत्यर्थः 
॥ < ॥ कदा कथं वा तत्वमवधास्यन्मन्येतेत्युच्यते--पदयन्निति । मन्येतेति पूर्वेण संबन्धः । यस्यैवं न 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

शद्खयाह--स तञ्चति । सभ्यणग्दुदीनं सषम्यथैः ॥ ७ ॥ क्माण्यङ्गीकल तैरस्य बिदुषो बन्धो नास्तीदयुक्तमिदानीं 
वस्तुतस्तस्य कमौण्येव न सन्तीलयाह- नचेति । रोकदृश्या विदुषोऽपि कमौणि सन्तील्याश्कय॒खदश्या तद भाव- 
मभिप्रे्याह- नैवेति ॥ ८ ॥ सार्ध समनन्तरश्छोकमाकाङ्कपपूवेकयुस्थपयति--कदेत्यादिना । चश्चुरादिक्लानेन्दरिे- 

३ नीखुकण्डन्याख्या ( चतुधंरी >) । 

पदेनेव चिजडयोभहे प्रखाप्यात्मभूतेत्यधिकमेव । स्वभूतश्चेतनाचेतनप्रपञ्चभूत आत्मा यसेति तत्रापीषर्थलाभात् 
सवै च आस्मानश्च तद्धत त्मा यसेति विगृद्य सवीत्मभूतात्मेलेतावतैव सिद्ध प्रथमभूतपदख वैयथ्य च माष्यमते 
हमादीनां प्रत्यभ्ूत आत्मा यखेति श्रुत्यैव जीवेशामेद उच्यते । परख तूपादानत्विङ्गन जडसाधारण्येन जीवख 
ब्रह्मामेदोऽवगम्यत इति विदवद्भिरविनयः क्षन्तव्यः । यतोऽयै सर्वेषा प्रत्यगात्मा अतोऽहमिव सोऽपि कुर्ब्नपि न 
किप्यते असङ्गात्मज्ञानात्कोदेबाधितत्वाच्न । व्युत्थाने तत्रतीताषष्युत्खातदशटोरगवद्बाधकत्वेलयर्थः ॥ ७ ॥ 
न छिप्यत इत्येतदुपपाद्यति- नवेति द्वाभ्याम् । तत्ववित् अहं नैव किंचित्करोमीति मन्येत मन्यते । तत्र 

% मधुर्दनीव्याख्या । 

सवषा भूतानामात्ममूत आत्मा यदेति व्याख्याने तु स्ैभूतात्मेखेतावतैवार्थलभादात्ममूतेलयधिकं खात् । सर्वात्मपदयोरडाज- 
उपरते तु समज्सम् । एताह्यः परमार्थदशौ कुर्वन्नपि कर्माणि परदध्या न लिप्यते तैः कमेभिः । खदध्या तदभावादिलयर्थः 
॥ ७ ॥ एतदेव निदृणोति दवाभ्यां--चक्चरादिजञनेन्दिे्वागादिकमन्दिधेः प्राणादिवायुमेदैरन्तःकरणचतुध्येन च तत्तचे्टसु 
क्रियमाणाञ इन्द्रियाणि इन्दियादीन्येवेन्दियारयषु खखविषयेश् वर्वन्ते प्रव्न्ते नवहमिति धारयज्नवधारयन् नैव किंवित्करो- 
भीति मन्येत मन्यते । तत्त्वनित्परमार्थदच्चं युक्तः समाहितचित्तः । अथवा आदौ युक्तः कर्मयोगेन पश्वादन्तःकरणद्युद्धिदारेण 

५ जाष्योत्कर्षंदीपिका । 

देठमाद । सवेषां बह्मादिस्थावरान्तानां भूतानां योऽवुस्यूत आत्माऽसङ्गोदासीनविद्रूपसतं भूतः भाप्त्तदेक्यज्ञानवानादमान्तःकर्ण 
यदेति तदुेक्षयम्। "कथमसतः सलनायत” इति श्ुतिमनुरुष्याकरणादभावरूपाद्धावरूपस भयवायय्याचुत्पत्तेराचाैरसक्ृटुक्तलात्सर् 
स्देराजेवेन भाष्योक्तमागेणोक्ता्थलमे संभवति ह्वि्टकल्पनायां अन्याग्यलात् । योगे निर्विकल्पसमाधिना युक्त इत्यादुपेक्ष्यं 
भकरणविरोधस्योक्ततात्. ॥ ७ ॥ कुर्व्पि कुतो न छिमप्यत इदयादा्कय यतोऽसौ परमाथतो न करोतीत्याह दवाभ्याम्- नैवेति । 
युक्तः समाहितः सादौ कर्मयोगयुक्त इति वाऽयं पक्षोऽध्याहारसपेक्षलादाचयिसपेश्चितः । तत्त्वविलयरमा्थदश्शी नेव किंचित्करो- 
मीति मन्येत मन्यते । कदेखयपेक्षायामाह--पयज्नियादि । अपेः सर्वत्र संबन्धः। पर्यन्निलयादिज्ञनेन्दियाणा व्यापारान् , गच्छभितिं 
पादयोव्योपारं, खपन्निति बुद्धः, श्वसभिति ्राणख, अर्पन्निति वाचः, विखजनिवि पायूपस्थयोः, गृहनिति हस्तयोः, उन्मिषन्नि- 
मिषति कूमांख्यप्राणख, ङवैन्नपीन्द्ियाणीन्दरियायैषु वर्वन्ते नाहम आत्मेति धारयन् बुच्या निश्चयं क्वन् नैव किंचित्करोमीति 
तत््वनिन्मन्यतेऽतो न दिप्यत इलरथः । यदव नन्वेवं कवैलाभिमानद्ल्य इन्द्रियैः अतिषिदधमपि छ्यादियत मद इन्द्रियाणीति, 

& भीधरीभ्याख्या । 
न्द्रियाणि येन । ततश्च स्वेषां भूतानामात्मभूत बात्मा यख सः ! लोकसंगदा्भ खाभाविकं वा कसं ङरवन्नपि न रिष्यते तैन बध्यते 
1 ७ ॥ कमै ङुव्नपि न सिप्यत श्येतदविरुदधमिलयारङ्खा क्त्वाभिमानाभावान्न विरद्धमित्याद-नैवेति द्वाभ्याम् । कसयोनेन युक्तः 

७ अभिनवगुक्तावार्थ॑व्याख्या । 
यस्य स सबैमपि छुर्वाणो न किप्यतते । करणभतिषेषरूढत्ात्। अतणएय द नादीनि ङवन्रप्यसाषेव धारयति प्रतिपत्तिदाव्येन निश्चिखुसे। 

% नीककृषण्ठः, २ धरीधर्, 2 मधुसूदन , 
। 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदी पिका-धीधरी-अमिनवगुपतव्याखूयायुता । २५५ 

ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ क्त्वा करोति यः । 
टिप्यते न स पापेन पद्मपच्रभिवास्मसा ॥ १०] 

१ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

तत्वविदः स्वकायेकरणचेष्ठाखु कर्सस्वकरमेव पयतः सस्यग्ददिीनस्तस्य सवैक्म॑तन्यास पवाधि- 
कारः कर्सणोऽभावदश्नात् । नहि ्गतष्णिकायासुदकवुद्छया पानाय प्रच्त्त उदकाभावनज्ञानेऽपि 
तन्नैव पानप्रयोजनाय पवतेते ॥ ९ ॥ यस्तु पुनस्तत्ववित्पवृत्तश्च कर्मयोगे बह्मणीश्वर आधाय 
निक्षिप्य तदथ करोमीति भूद इव खाम्य्ं सवोणि कर्माणि मोक्षेऽपि फले सङ्क त्यक्त्वा करोति यः 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

वीगादिकर्मेन्दियिः भाणादिवायुभेदेरन्तःकरणचतुष्टयेन च तत्तचचेष्टानिर्ववैनावस्था्या तत्तदर्थेषु स्वा भ्ब्रत्तिरिन्दरियाणा- 
मेवेवनुसंदधानो नेव किंचित्करोमीति विद्धान्प्रतिपद्यत इत्यथैः । यथोक्तसख निदुषो विध्यभावेऽपि विच्यासाम्यास्पति. 
पत्तिकम भूतं कर्मसंन्यासं फरात्मकमभिरुषति- यस्येति । जक्ञयेव विदुषोऽपि कमेसु प्रवृत्तिसंभवात्कुतः संन्या- 
सेऽधिकारः सखादित्याद्ङ्कयाह- नदीति ॥ ९ ॥ तर्हिं विद्वानिवाविद्धनपि कर्मणि न भ्रवर्तेत पापोपहतिसंमनरादित्य- 
्रङ्याह--यस्त्विति । यथा शलयः खाम्यर्थ कमौणि करोति न सख्रफरूमपेश्षते तथेव यो विद्रान्मो्षेऽपि सङ्क व्यक्त्वा 

₹ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी >) । 

हेवुः । इन्द्रियाणि उपलक्षणमिदं प्राणादेरपि । इन्द्रियादय इन्द्रियार्थेषु खेषु विषयेषु वर्तन्ते इति धारयश्िभिन्वन्न- 
त्वहं विषयेषु वर्ते इति मन्यते । धारयन्निति हेतो शतूम्रलययः । अघर द्रीनादयः पञ्चज्ञानेन्दरियाणां म्यापाराः । गम- 
नविसरप्रपनग्रहणानि कर्मन्द्ियाणाम् । तानिच आनन्द खोपलक्षणानिः । सन्निति प्राणख; खपन्निति बुद्धः 
उन्मेषणनिमेषणे कूमौख्यम्राणयति विभागः । कऋरमस्त्वविवक्षितः । एतानि कुर्वन्नप्यभिमानामावान्न छिप्यत इत्यर्थः 
॥ ८ ॥ € ॥ जद्मणीति । यतो विद्रानसङ्त्वाक्कर्वज्नपि न छिप्यते तसादविद्धानपि ब्रह्मणि सबीन्तयामिगि 

% मथुसूदनीन्यार्या । 

तत््वविद्धूतला नैव किंचित्करोमीति मन्यत इति संबन्धः-॥ ८ ॥-तन्न दशेनश्रवणस्परशंनघ्राणादानानि चश्ुःशरोत्रखग्राणरस- 
नानां पञ्चज्ञानेन्दरियाणां व्यापाराः पदरयन्दण्वन्स््रशिप्र्नश्नत्ित्युक्ताः । गतिः पादयोः, प्रलापो वाचः, विखगंः पायूपस्थयोः, 
अहणं हस्तयोरिति पन्च कर्मनियन्यापाराः गन्छन्प्रलपन्विखजन्ग्ह्नननित्युक्ताः 1 श्वसज्निति प्राणादिपञ्चकल्य व्यापारोपकक्षणम् । 
उन्मिषन्निमिषभनिति नागदूमौदिपश्चकस्य ! खपन्निदन्तःकरणचतुष्टयसख ! अर्थकमवदशात्पाठक्रमं भ॑क्ला न्यख्याताविमौ शशछोकौ । 
यसात्सर्वैव्यापारेष्नप्यात्मनोऽकवलमेव परयति अतः कुर्वन्नपि न ङिप्यत इति युक्तमेवोक्तमिति भावः ॥ ९ ॥ तहयविद्रा- 
न्कवूलाभिमानाच्िप्येतैव तथाच कथं तख संन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा सादिति तत्राद--त्रह्मणि परमेश्वरे आधाय समर्यं सङ्गं 

५ भष्योत्कषेदीपिका । 

इन्दरियाणीन्ियार्थेष्विषु विषयेषु वर्तन्त इति हेतोरन्याय्यमपि इुयुरियत इन्दियाणि धारयन्त्खायत्तानि ययेष्टसंचारपरा्युखानि 
कुवैन्निति । अस्िन्पक्षे ्रकरणविरोधोऽनुषशङकेश्श्च परिहर्तव्यः ॥ ८ ॥ ९ ॥ एवं तत््वविदो लोकिककर्मणा सुधा चे्मान्रेण छेपो 
नासतील्युक्त, इदानीमतत्त्विदो मुमुक्षोः का गतिरिदयपेश्षायामाद--ह्मणीति । जह्मणि परमेश्वरे लयइव खामिने तदर्थं करो- 
मीति सम्य मोक्षेऽपि फे सङ्गं यक्ला यः सवाणि कमाणि करोति सोऽम्भसा पद्मपन्नमिव पापेन न संबध्यते सुसु भरति पुण्यस्यापि 
अतिबन्धकलात्पापेने्य्त, इतरे ठ बिद्रत्परेनैवं श्छोकं योजयन्ति । तथाहि तत्वविदो यो केपः स किंखाभाविकेन्द्रियशरीरचे्यजन्य 
उत वैधेन््ियादिचे्जन्यः । आद्रि दाभ्यायुक्ला दवितीयं प्रयादह-- ब्रह्मणी ति । स करवा तत्तत्कमजन्यसुङृतापू्वैलक्षणः 
करवा तत्तत्कर्मोपयोगभ्य्थभतिग्रदादिजन्यदुरितापू्ेलक्षण. ! नाय इद्याह ~ ब्रह्मणीद्यादि । बह्यापेणबुच्या क्रियमाणेषु कर्मे नापू- 
वोत्पत्तिरिति भावः। न द्वितीय श्याह- सङ्ग क्त्वेति । सङ्मेदिकधनादिफलसङ्ग ततश्च न दुरितापूोत्पत्तिरिति भावः। तद्वि 

& श्रीधरीन्याख्या । 

क्रमेण तनत्वविद्धत्वा दशैनथवणादीनि ऊुर्व्नपि इन्दरियाणीन्द्रियायेपु वतैन्त इति धारयन्डुध्या निश्चि किचिदप्य्दं न करोमीति मन्येते 
मन्यते । तत ददीनश्रवणस्पदीनावध्राणाद्धनानि चश्चुरदिश्चानेन्द्रियन्यापाराः; गतिः पदयोः, खापो बुद्धः; श्वासः प्राणस्य, प्ररपनं 

वागिन्द्रियस्य, विस्रः पायूपखयोः, अहण इस्तयोः, उन्मेषणनिमेषणे करूमौ ख्य प्राणस्येति निवेकः । एतानि कमणि उुवंज्ञप्यनमिमा- 
नाद्रह्यविन्न हिप्यते । तथाच पारमर्ष सूर“ तदधिगम उन्तरपूवा घयोररषविनाद्रौ तब्यपदे शात्” इति ॥ ८ ॥ ९ ॥ तिं यल करो- 
मील्यभिमानोऽस्ि त्रस्य कसैकेपो दवार: अविद्युद्चिन्तत्वार्संन्यासोऽपि नास्तीति मदत्संकटमापन्नमिव्या्द्खाद~- बद्मणीति । नद्य 

७ अभिनयगुक्ठाचार्यव्याख्या 1 

चश्रादीनाभिण्दरियाणां यदि स्वविषयेषु अरहत्तिः मम किमायातम्। नह्यन्यस्य छतेनापरस्य रेप. इति । तदेव महमणि कमणां समपणम् । अत्न 



२५६. आनन्दगिरिव्याख्यासंवछित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः ५ 

कायेन मनसा बुज्या केवरेरिन्द्रियैरपि । 
योगिनः कमे कुवन्ति सङ्ग लयक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११॥ 

१ ओीमण्छांकर भाष्यम् । 

स्वैकमीणि, छिप्यते न ख पापेन न संबध्यते पद्मपज्रसिवास्मसोदकेन ॥ १०॥ केवर सत्वशुचि- 
माज्रफरुमेव तस्य कर्मणः स्यात्, यसात-कायेन देहेन मनसा बुद्धया च केवङेर्समत्वव्जितिरपीश्व- 
रायैव कमं करोमि न मम फरायेति ममत्ववुद्धिश्ुन्येरिन्द्रियेरपि । केवरुराब्द्ः कायादिभिरपि पत्यक 
संबध्यते सर्वव्यापारेषु ममतावजेनाय, योगिनः कर्मिणः कर्म कुबैसन्ति सङ्ग त्यक्त्वा फलठविषयमातम- 

ख © क, कक का, क, पा छ, क, 9) अ, क) 11 0 

२ आचन्दगिरिव्याख्या । 

भगवदर्थतेव सर्वाणि कमौणि करोति न स खकर्मणा बध्यते । नहि पद्मपत्रमम्भसा संबध्यते तद्धदिलयर्थः ॥ १० ॥ 
अविदुषस्तरहिं तेन कर्मणा रकि स्यादिव्यारङ्धयाह-केवरसिति । अनज्ञेश्वरापंणबुद्यायुष्ठितं क्म॒उुद्धि्ुद्धिफल. 
मिखत्ैव हेतुमाह--यस्मादिति । केवरुशब्दस्य प्रयेकं संनन्धे प्रयोजनमाह-सवैव्यापारेष्विति । कर्मणि. 
नतछ्चुदधिफरुत्वे तादर््येन कमौनुष्टानमेव तव कतैव्यमिति यस्मादिलयसपेश्चितं वदन्फलितमाह-तस्मादिति ॥ ११॥ 

३ नीलकण्ठव्यार्या ( चतुरी >) । 

कर्माण्याधाय अयमेव कारयिता नत्वहं कर्तेति समर्प्यं यः कर्माणि करोति सः पपेन न छ्प्यतेऽम्भसा पडपत्र-. 
मिवे ॥ १० ॥ कायेनेति । केवठेरिति विपरिणामेन सर्वत्र संबन्धनीयम् । केवलेन कायेन अहमयं बआद्यणो युवे- 
त्यात्माध्यासद्यून्येन । एवमन्यत्रापि सङ्क त्यक्त्वा देहादिभ्यो विविक्तेऽपि आत्मनि तारकिंकादिवदहं करोमीत्यमिनि- 
रेह त्यक्त्वा योगिनः कर्म कुर्वन्ति । आत्मशुद्धये चित्तशयु्र्थम् । तस्मात्तवापि तजरैवाधिकारोऽस्तीति तदेव तं ऊुरु 

« अधुसुदनीष्याख्या । 

फलससिलाषं दयक्वेश्वरा्थं शलयइव खाम्य्थं खफलनिरपेक्षतया करोमीखभिप्रायेण कर्माणि लौकिकानि वैदिकानि च करोति यो 
रिष्यते न स पापेन पापपुण्यात्मकेन कमेणेति यावत् । यथा पश्चपत्ररुपरि रक्षितेनाम्भसा न रिप्यते तद्वद्धगवद्षणदुच्या- 

नु्टितं कर्म बुद्धिद्धद्धिफलमेव स्यात्. ॥ १० ॥ तदेवे विष्रणोति--कयेन भनसा बुश्येन्दियेरपि योगिनः कर्मिणः फलसङ्गं 
लयक्ला कम कुर्वन्ति । कायादीनां सर्वेषां व्रिरोषणं केवरदेरिति । ईश्वरायैव करोमि न मम फलायेति ममताश्यल्येरिदयर्थः । 
आत्मञ्द्धये चित्तसतत्वह्युयर्थम् ॥ ११ ॥ कतैलामिमानसाम्येऽपि तेनैव कर्मणा कथिन्मुच्यते कथित्तु बध्यत इति वैषम्ये 

५ भाष्योक्कर्वदीपिका । 

चार्यम् । ब्रह्मापंणवुद्या कर्मकरणेऽततत्वविदो मुसुक्षोरेवाधिकारादन्यथानन्तरश्छोकेनासंगद्यापत्तेः। नजु कानि चेदशानि कमणि याति 
धनाजेनतया विनायुषएरातुं शक्यानि सन्ति सच्वविश्यद्धये भवन्तीदयासद्ां परिहरन् क्मयोगानुण्रने चिष्यचारं प्रमाणयति कयेने- 
तीति खपरमन्थवियेधाच्च । अवगरिष्टं तु भाप्याजुरोधेनोपदेयं, मोक्षफटे सवैफलानामन्तभोवेन तदासक्तिवारणेन भाष्यकरिः- 
सर्वफलसन्तेवोरितलात्. ॥ १० ॥ यस्मात्कायेन केवलेनाहंभावमममभावविवजितेन तथा केवलेन मनसा केवख्या बुघ्या केवले... 

रिन्द्रिेरपि कर्मयोगिनः कर्मं कुवन्ति । केवठेरितिपदं मनसेखनेन्,^ वचनस्य › कायेन दुध्यलाभ्यां रिष्धवचनयोन्य्येन 
योजनीयम् । अं्रापरे केवरुपदव्यावद्यं घनादि वर्णयन्ति । तथाहि केवल्वाचारन्धधनादिखामानपेक्चितता ततश केवठेन कायेन 
ज्ञानसौचद्धिजोच्छिष्टमाजनादीनि कर्माणि योगिनः कुर्वन्ति नतु तेषामतीतकालता नापि कदाचिद्धनपिक्षेति भावः। तथा केवलेन 
मनसा जगदीरध्यानं यथाशक्ति परोपकारसंकल्पनादीनि च, कणाभ्यासुत्तमश्लोकजन्मकमाकणैनादीनि, रसनया ती्थनैवेदयाखा- 
दनादीनि, घ्राणेन तदुपञुक्तमाल्यामोदग्रहणादीनि, चा पुण्यतीर्थोद्कस्पशादीनि, पद्यां तीधांटनादीनि हस्ताभ्यां परेशपूजादीनि, 
वाचा स्तुादीनि, च कुन्ति सङ्गे धनादिफलसङ्ग खक्रलेति तैमोनसादिक्माणि धनायपेक्षाऽप्रसक्तेसत्ापि खेन संबन्धितस्य केव- 
लपदद्य वेय परिदर्तव्यम् । तस्मात्सरवव्यापारेपु ममतावर्जिता योगिनः कर्म कुवैम्ति । सङ्गं यक्ला फएलविषयमात्मञ्चद्धये सतव- 

& भीधरीच्याख्या । 

ण्याधाय परमेश्वरे सम्य तत्फठे च सङ्गं क्तवा यः कमणि करोति असो पापेन वन्धहेतुततया पापिष्ठेन पुण्यपापारमकेन करणा न 
लिप्यते । यथा पद्यपतच्रमम्भसि स्ितरमप्यम्भसा न सिमप्यते तद्वत्. ।॥ १० ॥ वन्धकत्वामावसुक्ला मोक्षषेतुत्वं सदाचारेण दर्रयति--- 

क्रायेनेति । कायेन सानादिः बुध्या त्वनिश्वयादि, केवरैः कमोभिविवेश्चरदितैरिन्वरियेश्च अवणकीतैनादिरक्षणं कमै फलसक् लनंला 

७ अभिनवगुप्ाचार्यन्याख्या । 

विह्मस्य गतसङ्गला । अतो न कष्यते । योगिनश्च केवरैः सङ्कसहितैः परस्परानपेकिभिश्च कोयादिभिः इ्र्वन्ति कर्माणि सङ्खामावाद्' 

9 श्रीर् ३6 



नीठकण्टी-मघुसूदनी-भाप्योत्कर्षदीपिका-धीधरी-अमिनवगुपन्याख्यायुता । २५७ 

युक्तः कमेफटं त्यक्त्वा छान्तिमामोति चैष्िकीम् । 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निवध्यते ॥ १२॥ 
सवेकमोंणि मनसा संन्यस्यास्ते खं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव छुवेन्न कारयन् ॥ १३॥ 

२ भरीमच्छांकरभाष्यम् । 

श॒दधये । सरवशद्धय इत्यर्थः । तस्मात्तत्रैव तघाधिकार इति कुर कर्मैव ॥ १९१॥ यसाच--युक्त भ्व. 
साय कमीणि करोमि न मम फठयेत्येवं समाहितः सन्कर्मफरं त्यक्त्वा परियस्य शान्ति मोश्चा- 
ख्यामाप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां भवां सच्वश्युद्धिल्लानप्राधिसवैकर्मसंन्यासत्नाननिष्ठाक्मेणेति वाकयरोषः। 
यस्तु पुनरयुक्तोऽसमादहितः कामकारेण करणं कारः कामस्य कारः कामकारस्तेन कामकारेण । काम- 
प्ररिवतयेव्यर्थः । मम फरायेदं करोमि कर्म॑वयेवं फे सक्तो निवध्यतेऽतस्त्वं युको भवेध्यर्थः ॥ १२॥ 
यस्तु परमार्थदर्शी सः । सवौणि कमौणि ख्वैक्भाणि संन्यस्य परित्यज्य नित्यं नैमित्तिक काम्यं 
प्रतिषिद्धं च सवेकमाणि तानि मनसा बिवेकबुच्या । कमोदावकर्मसंदरौनेन संयज्येत्य्थः । आत्ते 

र आनन्दगिरिव्याल्या ॥ = 

हतश्च सङ्गं स्यक्ठवां कमोचुष्टान त्वया कतेव्यमिदाह--यस्माच्चेति । युक्तः सन्फरुं लयक्वा कर्म॑ ङर्धन्मोश्षास्यां 
शान्ति यस्ादासोति तसाच त्वया सङ्ग ल्यक्त्वा क्म कतेव्यमिति योजना । निपश्चे दोषमाह~--अयुक्त इति । 
युक्तष्वं व्याकरोति- ईश्वरायेति । फर परिलयज्य कर्म॑ङुर्वैन्निति दोषः । नेष्ठिकी' शान्तिरिघ्येतदेव विशद्यति-- 
सच्छेति । दवितीयम बिमजते--यरित्वति । अस्माधाने दोषादछैनख नियोगं दशंयति--अतस्त्वसिति ॥ १२॥ 
तर्हिं फे सक्ति लयक्सवा सर्वैरपि कतैव्यमिति कमैसंन्यासख निरवकाश्स्वमितयाश्चङ्कयाऽविहुषः सकाशाद्विदुषो विरोषं 
द्दौयति--यर्त्विति । सर्वकर्भैपरिलयागे राष्ठ मरणं व्यावतेयति- आस्त इति । व्रति छरममानोऽपि शरीरतापे- 

३ नीखकण्ठव्याख्या ( चतुधेरी >) । 

॥ ११॥ किंच युक्त इति । युक्तो ब्रह्मण्याधाय कमौणीत्यादिनोक्तरक्षणः कर्मणां फठ त्यक्त्वा ईश्वरे समर्प्यं शान्ति 
कैवल्यं॑नेष्टिकी सच्छज्ुद्धयादिकरमगप्राप्त्रह्निष्ठाफरुभूतां प्रामोति । अदुक्तसद्विपरीतः कामकारेण खैरव्रस्या कफे 
सक्तः सन् नितरां बध्यते ॥ १२ ॥ एवमविद्वान्फखसक्त्यनासक्तिवशात्क्ममिर्बध्यते न बध्यते चेत्युक्तम्, विद्वांस्तु 
तद्विपरीत इत्याह-सर्वकमाणीति । वरी जितचित्तः समाधिस्थो योगी नवद्वारे नयैव पन्नललनेन्दियाणि षष्ठः 

४८ मधुसृदनील्याख्या । 

को हेतुरिति तचाह--युक्ताः हश्वरयैवेतानि कमणि न मम फल्येयेवमभिप्रायवान्कर्मफटं दक्ला कर्माणि कुर्वन् शन्ति 
मोक्षाख्यामाप्रोति । नेषटिकीं सत्त्व्द्धि निल्यानिल्यवस्तुविवेकसंन्यासज्ञाननिष्टाकमेण जातामिति यावत् । यस्तु पुनरुक्त 
शदधरायेवेतानि कर्माणि न मम फर्येयमिप्रायद्न्य. स कामकारेण कामतः श्रघ्त्या मम फरयैवेदं कमं करोमीति फे 
सक्तो निवध्यते कर्मभिर्नितरं संसारबन्ध प्राप्रोति । यस्मदिवं तस्माच्चमपि युक्तः सन्कमणि कुर्विति वाक्यशेषः । १२ ॥ 
अड्ुद्धचित्तस्य केवलात्संन्यासात्कर्मयोगः श्रेयानिति पूर्वोक्त प्रपषटयाधुना शडधवचित्तद्य सर्वकर्मसंन्यास एव श्रेयानित्याह 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिपिदध चेति सबोणि कमणि मनसा "कर्मण्यकर्म यः पर्येत् इ्यत्रोक्तेनकन्रौत्मखरूपसम्यर्द्सनेन 

५ भाप्योत्क्पदीपिका } 

शुद्धय इदय्थं इति भाष्यमेव रमणीयम् ॥११॥ न केवरं सत्वचच्र्थमेव कमोप्यनु्ेयान्यपितु परेपरया मोक्षायापीलयाह--युक्त 
दति । युक्तः परमेश्वराय कमणि न मम फलयेयेवं समाहितः सन् फर्मफलं परियज्य सान्ति मोक्षाख्यां नैष्ठिकीं निष्ठायां भवां स- 
त्वद्यद्धिक्ञानभराप्निसर्यकर्मसैन्यासन्नाननिषएठाक्रमेण ब्राप्रोति । विपक्षे दोषमाह । यस्तु पुनरयुक्तोऽसमाहितः कामकारेण कामेत्रेरणया 
फलार्थमिदं कर्मं करोमीत्येवं फटे सक्तः स निब्यतेऽतरचं युक्त. स् कमणि कु्विंखयभिभ्रायः ॥ १२ ॥ एवमद्द्धचित्तस्याविदुषः 
संन्यासात्कर्मयोगो विधिष्यत इत्युपपादितम् । छद चित्त. परमाथद्ी कथमास्त इद्यपेक्षायामाह-स्वैति । सर्वाणि नित्यं 

& ओधरीन्याख्या । 

चित्तदयुद्धये योगिनः कम कर्वन्ति ॥ ११ ॥ ननु तेनेव कर्मणा कथिन्मुच्यते कश्चिद्रध्यत इति व्यवस्था कथमत बाद---युष्छ इति । 
युक्तः परमेश्वेरकनिष्ठः सन्कर्मैणां फठं दक्वा कमौणि कुर्वत्नायन्तिकी श्चान्ति मोक्षं प्रामोति । अयुक्तस्तु बहियुखः कामकारेण कामतः 

परृस्या फे आसक्तो नितरां बन्धं प्रामरोति ॥ १२ ॥ एव तावचित्तश्युद्धिदल्यस्य संन्यासात्कमयोगो विशिष्यत इवेतत्मपल्ितम् । 

ददानीं ्युडधचित्तस्य संन्या्तः भे इत्याद---सर्वैकूमीणीति । वदरी यतचिन्तः । सर्वाणि कमीणि विक्षेषकाणि मनसा विवेकयुक्तेन 
७ अभिनवगुप्रानार्यष्याख्या } 

॥७॥८६॥९॥ १० ि १ ॥ युक्त इति 1 नैशठिकीमपुनरायार्नीम्. ॥ १२ ॥ स्थेति । यथा वेदमान्तर्गतस्य सो न गृहगतेर्जौ भैत्वादि- 
भ० गौा० 2३ 



२५८ आनन्दगिरिव्यास्यासंवखित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता। [अध्यायः ५ 

१ श्रीमण्छांकर माष्यम् । 

तिष्ठति खुखं व्यक्तवाञनःकायचेष्ठो थति्निरायासः प्रसन्नचित्त आत्मनो ऽन्य निचत्तवाह्यसर्वैश्रयो- 
जन इति खुखमास्त इत्युच्यते । वशी जितेन्द्रिय इत्यर्थ; । क कथमास्त इत्याह--नवद्धारे पुरे सत्त 
दीषेण्यान्यात्मन उपरुन्धिद्धाराण्यवीग्दे मृचपुरीषविस गौं तैद्धौरेनवद्वारं पुरमुच्यते, शरीरं वुरसिव 
पुरमात्मेकसामिकं तदर्थपयोजनेश्चेन्द्रियमनोबुद्धिविषयेरनेकफरविश्ञानस्योत्पादकैः पौरेरिबाधिष्ठितं 
तस्मिन्नवद्धारे पुरे देही सवै कर्म संन्यस्यास्ते । किं विश्चेषणेन, सर्वो हि देही संन्यास्यसंन्यासी चा देष 
पवास्ते, तत्रानर्थकं विशेषणमिति । उच्यते, यस्त्वज्ञो उदी देहेन्द्रियसंघातमाजात्मदर्शी ख सर्वाऽपि 
रोहे भूमाचासने बास इति मन्यते। नटि देहमाजात्मदष्िनो गेह इव देह भस इति पत्ययः संभवति। 

> आनन्दगिरखिव्यिाख्या । 

नाध्यात्मिकादिना तप्यमानसि्ठतीति चेन्नेवयाड--द्ुखयिति । का्यैकरणसंधातपारवस्यं पयदस्यति-बरीति । 
आसनस्यापेक्षितमधिकरणं निर्दिशति- नवेति 1 देहरसंबन्धाभिमानाभासवत्वमाह-देद्दीति । मनसा सर्वकर्मसं- 
न्यासेऽपि खोकसंमहा्ं बहिः सर्वं क्म कतेव्यमिति प्रा्ठ प्रलयाह- नैवेति । तान्येव सर्वाणि क्ममाणि परिलाज्यानि 
निशिनष्टि-निलययसिति । तेषां परिलयगे हेदमाह-तानीति । यदुक्तं सुखमास इति तदुपपादयति--त्यक्तेति । 
जितेन्द्रियत्वं कायवक्षीकारस्याप्युपक्चणम् , ढे त्रे ढे चष्चुषी दे नासिके वागेकेति सक्च शीरण्यानि शिरोगतानि 
शब्दादयुपरुष्धिद्वाराणि । अथापि कथं नवद्वारत्वमधोगताम्यां पायूपस्याम्यां सदहेयाह-अवाभगिति । क्षरीरस्य 
पुरसाम्यं खामिना यैरेश्वाधिष्टितत्वेन ददयति--आत्मेद्यादिना । यद्यपि देहे जीवनत्वादेह संबन्धाभिमानामास- 
वानवतिष्टते तथापि भवासीव परगेहे तत्फूजापरिभवादिभिरथ्रहृष्यन्नविषीदन्व्यामोहादिरहितश्च तिष्ठतीति मत्वाह-- 
तस्मिन्निति । विरोषणमाक्षिपति--क्िमिति । तदनुपपत्तिमेव दशशयति- सर्वो हीति । सर्व॑लाधारणे देष्ावस्थाने 
संन्यस्य देहे तिष्ठति विद्वानिति विशेषणम करंचित्करमिति एितमाह--तत्रेति । विशेदणफरं दशयजुततरमाद-- 
उच्यत इति । किमविवे किन अति विशेषणनथक्यं चोद्यते छ वा विवेकिनं प्रतीति विकल्प्याच्यमङ्गीकरोति- 
यस्त्विति । भन्तव्वं देदित्वे हेतुः । तदेव देशिस्वं सफुरयति--देहेति । संघातत्मदृक्षिनोऽपि देहे स्थितिप्रतिभासः 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( षतुर्धरी >) । 

प्राणस्तेनैव तत्प्वत्यीनां कर्मेन्द्रियाणां संग्रहः । बुद्छहकारचित्तानीति नव } एतानि द्वाराणीव पुरपते्जीबख भोगार्थ 
विषयग्रवेशस्थानानि यसिन्नवद्वारे शरीराख्ये पुरे विचि्रवासनाकद्पितानन्तविषयवति अनेकैः कर्मसचिवैरधिष्ठिते 

« अधघुसुद् नीव्याख्या । 

संभ्यस्य परिदयज्य प्रारब्धकर्मवशादासते विष्ठत्येव । किं दु.खेन, नेदयाद-उुखमनायासेन, आयासहेतुकायवाञ्यनोव्यापार- 
शल्यलात् । कायवाडमनांसि खच्छन्दानि कुतो न व्याप्रियन्ते तघ्राह--वस्ी खवदीकृतका्यकरणसंघातः । कासते । 
नवद्वारे पुरे । दे भत्रे दवे चक्षुषी दे नासिके वागेकेति रिरसि सप द्वे पायुपस्थस्ये अध इति नबद्वारविदिष्टे देहे । देही 

५ माष्योत्कर्षदीपिका । न 
नेमित्तिकं काम्यं मतिषिद्धं चेति तानि कमौणि मनसा निवेकबुच्या कममादावकर्मदशनेन संयज्य खलमासते दुःखहेठ॒सवैव्यापारो- 
घरमात् । यतः वरी जिवेन्द्रियः । क आस इदयत आह ! नवद्वारे पुरे । दे श्रोत्रे नेतरे नासिके सुखं चेति सप्त शिरसि अवाक 
द्व मूत्रपुरीषविसगाथे । एवं नवद्वरयुकते पुरे नगरस्थानीये अत्मेकखामिके इन्दियाणि परिचारकाः बुद्धिरमात्योऽदंकारो युवराजो 
मनःशिल्पीत्येवंरूपेरिन्द्रियादिभिः पौरेरधिष्टिवे आस्ते । यतो देही देदहाब्यतिरिक्तात्मदौ । यस्वज्ञ. सतु देहात्मद्यौ गेहादा- 
वास्तेऽतो युक्तं विशेषणम् । यद्यप्येवं तथाप्यात्मसमवायिलेन कवैलकारयितृखे तख सातामियत आह । नैव कुर्बन्ख्ं न च 
कारयन् कायेकरणानि क्रियासु प्रवया इति संबन्धः । यद्यु वशी विवेकवैराग्यसंप्नो नवद्वारे पुरे मानुषे शरीरे खखमास 
इति संबन्धः। यदपि नवद्रारं श्वमाजोरादिशरीरमपि भवति तथापि वशिशब्दसंयोगान्मालुषमिति रभ्यते । सुखमिति कियाविश्चेष- 
णम्। अनेनान्तःकरणस हषरोकादयः परिणामा निराकृताः । वशी वेराग्योक्तया रागायपरप्यायकामतदवस्था विसेषक्रोध- 
रूपावन्तःकरणपरिणामो वारितौ । विवेकोक्तया चाहंकारतननिबन्धनममकाराभ्यासौ चिन्तनात्मकचित्तपरिणामं च निराङृ्य विश्च 
दवचिदाकारतया बुद्धेरवस्थानसुक्तम् । ततश्च विद्यद्धचिदाकारबुद्धिपरिणाम एव निष्ट वशिराब्देनोक्तः । कि छृतेयत आह । 
मनसा सह सर्वैकमोणि संन्यख स्यागेन ज्ञानमप्युपलकष्यते । ततश्च संन्यस्ात्मानं ज्ञाला खखमासतत इति ज्ञेयम् । विनं विदिन- 
ि--अदेहीति । देदो लिङ्गशरीरं तद्रहित. 1 अयमारयः--षोडदाकलात्मा हि पुरषः । तच्र मूतेन्द्रियपाणाः अवद्यः । अवकक- 

६ यीधरीग्याख्या । 

सन्यख छलं यथा सवत्येवं श्षाननिष्ठः सत्नस्ते । कस्त इत्यत आह । नवद्वारे जेत्रे नासिके कणौ मुखं चेति सप्त श्षितेगतानि -----_____~_~_~_~_~_~_~~_~_~~~~~_~~----~-~--~-----~-~-* ~ प र गतानि 
च गद्धुचदचः+ 
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१ भीमच्छांकरभाष्यम् ! 

द्टादिसंधातव्यतिरिक्तात्मदधिनस्वं इह आस इति प्रत्ययं उपपद्यते । परकर्मणां च परस्पिन्नात्म- 
न्यविययाध्यासेपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते । उत्पन्चवित्ैकविज्ञानस्य स्ै- 
क्मसंन्यासिनोऽपि गेह इव देह एव नवद्धारेः पुरे आसनं प्रारन्धफरकर्मसंस्काररषाचुचृस्या देह 
एव विश्चेषविक्ञानोत्पत्तर्दह एवास्तं इव्यस्त्येव विशेषणफलं बिद्धद्विद्धस्प्रत्ययमेदापेक्चत्वात् । यद्यपि 
का्यैकरणकमीण्यविद्ययात्मन्यध्यासोपितानि संन्यस्यास्त इत्युक्तं तथाप्यात्मसमवायि तु कैतवं 
कारयिदस्वे च स्यादिद्याशङ्खयाह नैव कु्वैन्खय न कायकरणानि कारयच्क्रियाञ्चु परवतैयन्। कि यत्तत्क- 
ठैत्वं कारयिवत्वं च देहिनः खात्मसमवायि सर्सन्यासान्न संभवति यथा गच्छतो गतिगेमनव्यापारः 

२ आनन्दभिरिव्याख्या 

खादिति चेन्नेखाह--नहीति । ितीयं दृषयति- देहादीति । ग्रहादि देहस्यावस्थानेनात्मावस्थानञ्चमव्याबुरयर्भ 
देहे बिद्वानास्त इति विरोषणसुपपद्यते विवेकवतो देहेऽवस्थानप्रतिभाससंभवादिदय्थः । ननु विवेकिनो देहावस्था 
नग्रति भानेऽपि बाञ्छनोदेहव्यापारात्मनां कर्मणां तसिन्प्रसङ्गाभावान्तत्यागेन कुतस्तसख देहेऽवस्थानयुच्यते तत्राह- 

परकर्मणां चेति । नयु तिचेक्छिनो दिगाद्यनवच््छिन्नबाद्याभ्यन्तराविक्रियन्रह्यास्मतां मन्यमानस्य कुतो देहेऽवस्था. 
पमास्था्तुं शक्यते तत्राह-उत्पक्न ति । त्र देठमाह-प्रारब्धेति । यदि भरारञ्धषङं धमो धमौत्मकं कम तदयो- 
पञुक्तस्य दोषादयुपयुक्तादेहादिसंस्कारोऽनुवरतते तद्नुघ्र्या च तत्रेव दे विरोषविन्ञानमवस्थानविषयञुपपद्यतेऽतो 
विवेकवतः संन्यासिनो देहेऽवस्थानव्यपदेशः संभवतीलयर्थः । जविद्ठस्प्रलययापेक्षया बिरोषणासंभवेऽपि विद्रस्रलयया- 
पेश्चया विशेषणमथेवदिव्युषसंहरति-देह एवेति । देष स्वावस्थान विषयो बिद्धसमलययस्तद्विषयश्वाविद्रस्लययस्तयोरेवं 
मेदे विद्वष्मरलययापेश्षया विदोषणमर्थवदिल्युपसंहरक्नेव हेतु विरादयति--विद्धदिति । भआरोपितकरै्वाद्य भावेऽपि 
स्वगतकर्तैत्वादि दुर्वारमिलयाश्ङ्कासनूच दृषयति--यद्यपीलयादिना । क्रियासु भ्रवर्तेयन्नास्त इति पूर्वेण संबन्धः । 
पूर्वस्यापि शतुरेवमेव संबन्धः । कवषं कारयिवृश्वं चात्मनो नेखत्र धिचारयत्ि-- किमिति । यत्करदैलं कारयितृत्वं 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चत्नुधरी )1 

सुखट्ुःखादिनानापण्यवति मनसा सर्वदरारोद्धारनकुशिकया सह सवौणि कमणि पुरपतिरिव राजकायीि संन्यख सुखं 
निर्विकल्पसंविन्माव्ररूपेणा्ञे । केमाणि क्षेबसेव धर्मो नत्वात्मन इति क्षेत्रे त्यक्त शक्यान्येव । तथाच श्रुति; शरीरे 
पाप्मनो हित्वा; इति । यत्र सुहार्दः सुक्रतो मदन्ते विहाय रोगं तन्वा खायाम्ः इति च । देही सन् देहाभि- 

८ मघुसूदनीव्याख्या । 

देहभिन्नात्मदरौं प्रवासीव परगेहे तत्पूजापरिभवादिमिरप्रहष्यक्नविषीदचहकारममकारश्ून्यस्िष्ठति । अज्ञो हि देहतादात्म्याभि- 
मानादे्ट एव नतु देही ! सच देहयाधिकरणमेवात्मनोऽधिकरणं मन्यमानो गहे भूमावासने वाहमास इतययभिमन्यते नतु देहेऽहमास 

“इति भेददर्शनाभावात् । संघातन्यतिरिक्तात्मद्यौ तु सर्वकर्मसंन्यासी मेद ददनदेहेऽहमास इति अ्रतिपथयते ! अतएव देहादि- 
५ मष्योरकपंदीपिका । 

मन्तःकरणम् । तच्च बुद्धिसंकल्पकतया । सर्वो हि बुब्या निधिल्य मनसा संकल्प्य प्रवर्तते । तत्र मनस्स्यागेन विन्ञनकर्मयागः संभव- 
तीति केदानीं टिङ्धदेहः । नहिं शिरसि च्छिन्ने कबन्धो देहतां प्रतिपदते इति मनसे्युक्तम् । बुद्धिस्तु सवौकारपरियगेन चिन्मात्र 
उपसंकान्ताहंकारादीनां तु कथापि विचेकेनोन्मूलितेतीतरे व्याचख्यु. । तत्रेदं वक्तव्यम्--वरिशब्दयोगं विनापि सर्वैकमाणीलदि- 
यौगात् अ्करणाच्र मानुषशरीरमेबोपलभ्यते । सर्वैक्माणि सेन्ययेदनेन निषरिद्धादिमननरूपमानसकर्मद्यागे मनर्त्यागसिच्या 
लयागकरणसखपेक्षितवेन च सदशब्दमध्याहृल परथञ्यनस्यागवर्वनमर्खगतम् । किंच विवेकयुक्तमेव मनस्यागोऽतो विवेकयुक्तेन 
मनसा सर्य॑कर्माणि संन्येत्येव युक्तम् ! एतेन विश्चब्देन विवेकवैरग्ययुक्तल्वर्णेनं प्रतयुक्तम्। विशब्दस्य खतन्रवाचि लेन जि- 
तेन्ियल्लप्रतीद्या इतरोक्ता्थस्याथिकार्थलात्। यदप्यदेही लिङ्गशरीररदित इति तदपि न । मेदबोधकेनिग्र्ययेन देहदादितरात्मदर्श- 
ति वर्णनस्यैव नवद्वारे पुरे आसते इयस्य योगेन खारतिकलेन प्रषटेषेण द्धिष्टकल्पनाया अन्याय्यलात् । इमामेवासुचि मनसि निधाय 
पक्षान्तरसैतद्याख्यानकठैभिदरितलनेति दिक् । यद॑प्यन्ये वशी जितचित्तः । समाधिस्थो योगी नवद्वारे नवेव पञ्च ज्ननेन्द्ियाणि 
षठः प्राणस्तनैव तस्मवद्यानां कर्मेन्द्रियाणां संग्रहः । बुज्यंफारचित्तानीति नवैतानि द्वाराणीव पुरपतेजौवसख भोगार्थं विषयमरवेश्स्था- 
नानि यस्िन्नवद्वारे पुरे शरीराख्ये विचित्रवास्नाकत्मपितानन्तविषयवति अनेकैः कर्मेसधिवेरधिष्टिते सुखडुःखादिनानापण्यवति 

६ श्रीधरीव्याख्या 1 , 

अधोगत द्वे पायुपस्थकूपे इत्येवं नध द्वाराणि यसिस्तसिन्पुरे पुरवदहंभावश्ल्ये दे देही अवतिष्ठते । भहंकासभावादेवं खयं वेन 

१ नीरूकाण्ठः, | 



२६० आनन्दगमिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवदरीता । [ अध्यायः ५ 

न कतैत्वं न कमणि लोकस्य खजति परशुः । 
न कमफलसंयोगं ख भावस्तु भरवतेते ॥ १४ ॥ 

२ ओमच्छांकर माष्यम् । 

परित्यागे न स्यात्तदत्, किंवा खत पवास्मनो नास्तीति । अोच्यते-नास्त्यास्मनः खतः. कठत्वे 
कारयिदृत्वं च । उक्तं हि-"अविकार्यो ऽयसुख्यतेः, शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते" इति, 
“ध्यायतीव कऊेखायतीवः इति श्तेः ॥ १३ ॥ न कर्वत्वमिति । न कवैत्वं खतः कुर्विति नापि कमणि 

रथघरप्रासादादीनीष्लिततमानि खोकस्य खजद्युत्पादयति पञुरात्मा नापि रथाविृतवतस्तत्फलेन 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

च तक देहिनः खात्म॑संमवाभि सदेव संन्यासान्न भवतील्युच्यते यथा गच्छतो देवदत्तस्य खगतैव गतिसरिस्थिया 
स्यागान्न भवलथ वा सखारस्येन कववं कारयिघरत्वं चात्मनो नासीति वक्तव्यमाये सक्ियस्वं द्वितीये दुटस्थत्वमिल्यथेः । 

द्विती परश्षमाभरिलयोत्तरमाह~-अनेति । उक्तेऽर्थे बाक्योपक्ममनुद्धरुयति-उक्तं हीति । तत्रैव वाक्यरोषमपि 

संवादयति--दारीरस्थोऽपीति । स्ख्युक्तेऽथ श्रुतिमपि दर्शयति--ध्यायती वेति । उपाधिगतेव सवौ विक्छिया 

नात्मनि खतीऽसील्थैः ॥ १३ ॥ आत्मनो यडुक्तं कारयिवृत्वं नास्तीति तस्पपज्चयति-नेदयादिना । यद्यपि खोकस्य 
कर्तत्वं न संजतीति नासि कारयितृत्वं तथापि रथद्करादीनि इर्वन्भवति कर्तेलयाशद्याह- न काणि । तथापि 

भोजयिरखेन विक्छियावस्वं दुष्परिहरमिव्याशङ्ाह--न कर्मेति । कस्य वर्हि प्रवसेकव्वं तदाह--खभावरित्वंति । 
कुर्विति करत्वं रोक न सजलयास्मेति संबन्धः । रथादीनां क्त्वं साधयत्ति--हैप्सितेति । आत्मनो देहादिस्वामि- 

३ नीटकण्डव्याख्या ( चतुधेरी >) । 

भानकारे । ज्युत्थानेऽपीलयर्थः । तदापि नैव कुरवननासे नापि कारयन्नास्ते रजेवामयषु निहितमारः । समाधौ क्षत्रेण 

सहात्मनः संबन्धाभावदशनात् । यद्वा नवद्वाराणि चक्षुः्ोजनासाबिठ्टन्द्रानि षट् सप्तमं मुखं अंधस्तने है इति । 
असिन्यक्षे इन्द्रियाणि परिचारका बुद्धिरमाल्योऽहंकाये युवराअ इत्यादिकमूद्यम् । विदुषः कर्मसंबन्ध एव नासि दुरे 

तत्फढासक्त्यनासन्ती इति मावः ॥ १३ ॥ नन्वेवं भृत्यवत्कर्वृत्वै खामिवत्कारयितृत्वं वाख मास्तु । अयस्कान्तः 

वद्विकारैव सतः कत्रीदिघर्मका्ैकारादिग्रबर्तकत्वमस्त्वित्याशङ्कयाह-- न कदैत्वमिति । कवुत्वमहंकारख कमो. 
£ मधुसखूदनीव्याख्या 1 

व्यापाराणामनिदयास्मन्यक्रिये समारोपितानां विद्यया बाधएव सर्वकर्मसंन्यास इत्युच्यते 1 एतसदिवाज्ञवैलक्षण्यादयुन्तं विशोषणं 
नवद्वारे पुर आस्त इति । मदु देदादिव्यापाराणामात्मन्यरोपितानां नौव्यापाराणां तीरस्थदक्ष इव ॒वियया बाधेऽपि खन्यापारे- 
णात्मनः कर्वृलं देदादिव्यापारेष कारयितृलं च स्यादिति नेदयाह-नेव ङवै्न कारयन्, आस्त इति संबन्धः ॥१२॥ देवदत्त 
खगतैव गतिर्यथा स्थितौ स्यां न भवति एवमात्मनोऽपि कवलं कारितं च खगतमेव सत्वंन्यासे सति न भवति, अथवा नभसि 

तल्मलिनतादिवदस्बुकच्या तच नास्येवेति सदेदापोदायाद--खोकस् देहादेः क्वं परथुरात्मा खामी न खजति लं विति नियोगे 
५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

मनसा सर्दरारोद्धारनङुब्िकया सह सर्वाणि कमागि पुरपविरिव राज्यकायाणि संन्यख युखं निर्विकल्पसंत्रिन्मात्ररूपेणासते इति तदपि 
असङ्तमेव ! वित्त वृत्तिनिरोधरूपजयपिक्षया वख्रादिद्यागवदितरलयागप्रसिच्या मनसा सहेति सह्ब्दाभ्यादारेण वर्णनस्य 

पुनरुक्तिम्रस्ल्राद् । खतद्छरीरसख पुरस सत्वेऽपि परोक्तद्यराणामभावेन नवद्वाराणि यसिचिदयुक्तेरुचितलात्। नि्विंकल्पसमाधि 

स्थल मोगघरपिद्राराणं क्यादहं देदाद्धि्न इयेतावन्मात्रभानस्याप्यभावात् । नवद्वारे पुरे आस्ते इद्यस्य वैयथ्यापततेश्ेतिदिषं 

॥१३॥ नेव कैन कारयन्निदयुकत भपन्चयति- ने ति । अरभुरात्मा ल्रेकल्य देहादेः कवलं न खजति न घटभ्रासादादीनि कर्मणि नापि 
धरादिृतवतस्वत्फरेन संयोगम्! अनेन भोजयित्रलमप्यात्मनो वारितम् ! उपकक्षणमेतत्. भोक्त । विविधनिषेधस्मापि ति 

६ श्रीधरीन्याख्या 1 

देहेन नेव इुवेन्ममकाराभावाच न क्ारम्निलविदयुदचित्ताबादृत्तिरत्ता ! अविद्युदधचित्तो दि संन्यख पुनः कोति कोरथति च 
नत्वयं तथा । अतः युखप्रास इयथः; ॥ १३ ॥ नतु “एष एव साधु कमै कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य ज्निनीषत एव॒ णवाप्ता 

कस कारयति तं यमेभ्यो रोकेभ्योऽो निनीषते" इत्यादित; परमेश्वरेणेव दयुभाद्युभफटेषु कर्म कर्त्वेन प्रयुज्यमानोऽसतन्र 

पुरुषः कथं ताति कमौणि लजेव् । शरेणेव शनम प्रयुज्यमानः श्ुभान्यद्युमानि च लक्षयतीति चेत् ; एवं सति वैषम्यनैषरण्यार्य् 

भयोजककवैतवादीश्वस्खापि पुण्यपापक्षंबन्धः स्ादिलयाशङ्खाह--त कतत्वमिति हास्याम् । भयुरीश्वरः जीवलोकस्य करैत्वादिकं २ 
७ अभिनवगुप्राघार्यन्याख्या ॥ 

' भियो; \ धवं श्रम बद्युरादिभ्दिदरगवाश्चनवकरंद्तदेहमेहगतस्य न तद्धर्मयोगः ॥ १३ ॥ न कतंत्वभिति। थत एषं आमा ज किंचित्कस्य 
-चिवत्छरोति 1 धरदूततिश्ठवस्यं स्वभावमात्रं न फठेप्वया ! तथाहि संवेदनास्मनो भगवतः व्रकाद्चानस्द्स्वातश्चयपरमाथस्व मावस रवमावमात्रा 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-जमिनवगुप्तव्याखयायुता । २६१ 

१ भ्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

संयोगं न कर्मफङ्संयोगम् । यदि किंचिदपि खतो न करोति नं कारयति च देही कस्तर्हि कु्वैन्कार- 
यश्च प्रवतेत इत्युच्यते । खभावस्तु सखो भावः खमावोऽविद्यारक्षणा प्रक्ृतिमाया प्रवतेते दैवी 

२ जानन्दगिरिव्याख्या । 

स्वेन प्रभुत्वं रथादिङ्कतवतो खोकसय रथादिफङेन संबन्धमपि न शखंजद्यास्मेत्यात्मनो भोजयितृ्वं भ्रयाच्हे-- 
नापीति । चतुर्थपाद शङ्कोत्तरत्वेनावतारयति- यदीत्यादिना । खभाववादस्तर्दीलाशद्ख व्याकरोति-अविद्याट- 
क्षणेति । प्रकृतेर्वि्याभावत्वं व्युदसितुं मयेप्युक्तं सा च सप्तमे वक्ष्यते तेन प्रधानविरक्षणेलयाह--दैवी दीति ॥ १४॥ 
करत्वभोक्तुतवेश्वयाण्यात्मनोऽविदयाङकृतानी्युक्तमिदानी मीश्वरे संन्यसलसमस्तव्यापारस्य तदेकशरणस दुरितं सुतं वा 
तदनुम्रहाथ भगवानादत्ते मदेकचशरणो मस्रीय्थ क्म ऊुबौणो दुष्कृतायनुमोदनेनानुभद्यो मयेति प्रययभाक्त्वादि- 

३ गीरुकण्डव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

णीद्धियाणां बचनादानादीनि श्रवणदर्शनादीनि च । ठछोकख लोक्यते प्रकारयत इति लोको जडवर्गः प्रयुभ्चिदात्मा 
सूय इवासदादीनां प्रकाशकोऽपि न कमौदो प्रवतकस्तद्दस्य कर्मेफकसंयोगे वा न सृजति किंतु यो यादृक्ं यख 
खमावः स तथा प्रवर्तते । यथा सूर्येऽभ्युदिते कमरानां विकसने कुञुदानास॒न्मुद्रणं चेति तद्वदेवमात्मनि प्रकाशमाने 
धटादयो न चेन्ते मनुष्यादयस्तु चेष्टन्ते । नल्ात्मा कखयचित्परवर्तको निवर्तको वा । खोहायस्कान्तयोरिव सत्यां 
चृतयोरात्मानात्मनोः संबन्धामावादिति मावः ॥ १४ ॥ ननु (एष ह्यव साघु कर्म कारयति तं यमेभ्यो छोकेभ्यं 
उन्निनीपते एष ह्यवासाधु कर्म कारयति त यमधो निनीषते इति श्रुत्या परमेश्वरे कारयितृत्वं बोध्यते । तत्कथ- 

 मधुसूदनीत्याख्या । 

तस कारयिता न भवतीदयर्थः 1! नापि लोकस कमाणीप्सिततमानि घटादीनि ख्यं खजति कर्तापि न भवतीदयर्थः । नापि 
ल्रेकस्यं कर्म कृतवतस्तत्फलसन्धं छजति भोजयितापि भोक्तापि न मवतीदयर्थः । "स समानः स्नभो लोकावनुसंचरति 
ध्यायतीन छेखायतीव खधीः" इदयादिश्चुते । अच्रापि शरीरस्थोऽपि केोन्तेय न करोति न छिप्यते" इत्युक्ते, यदि किंचिदपि 
खतो न कारयति न करोति चात्मा कस्तर्हि कारयन्छु्व॑शच प्रवर्तत इति तच्राह--खभावस्तु अज्ञानात्मिका देवी माया प्रकृति 
परवर्तते ॥१४॥ नन्वीश्वरः कारयिता जीवः कतां । तथाचशश्ुतिः “एप उ दयेव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो छोकेभ्य उन्निनीषते 

एष उ एवासाधु कर्म॑ कारयति तं यमधो निनीपतं" इद्यादिः । स्दिश्च “अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । श्वरः 
प्रेरितो गच्छेत्खर्म वा श्वभ्रमेव वा ॥› इति । तथाच जीवेश्वरयोः कवैखकारयितृलाभ्यां भोवतृलभोजयितृलाभ्यां च पापपुण्यलेप- 

५ भाप्योत्कर्पद्यपिका । 

कस्य कठृलादिकमिलयपेक्षायामाह । खभावोऽबि्यालक्षणा ्रकृतिमांया ङुर्वन्कारयन्परवर्तते । यत्तु खस्िन् भावस्यापि आरोपिता 
'सत्ताऽयेति खभावोऽन्तःकरणं तदेव प्रवर्तते कद्यं मुक्तये वेदर्थं इति । तन्न । अन्तःकरणल्यापि प्रकृलयधीनप्र्ृत्तिकचेन साकाह्वाया 
्विष्टकल्पनाया अन्याय्यलात् । नन्वेप साधु कम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उ्िनीषत एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो 
लोकेभ्योऽधो निनीषते" इल्यादिश्चतेः अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन. सुखदु-खयोः। ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्खे वा श्वभ्रमेव वा ॥' इति- 
स्तेश्च परमेश्वरेणेव श्यभाञ्चभफटेषु कर्मख कवचेन प्रयुज्यमानः अख्यतच्रः पुरषः कर्थं तानि कमाणि यजेत । ईश्वरेणेव ज्ञानमर्गे 
मरयुल्यमानस्यक्ष्यतीति चेत् एवंसति वेषम्यनैधरप्यास्या म्रयोजककलेलादीश्वरस्यापि पुण्यपापसंबन्धः सादिलयाराद्याद--मेति । 
द्राभ्यामियवसुत्थाप्यायमपि शनेको माष्यङकद्धिरीश्वर खेन कुतो न व्याख्यात इति चेत्, अतीतानन्तरश्ोकेन क्िष्टकत्पनां विनैव 

संगतिसभवमभिग्रेयेति गृद्ाण ॥ १४ ॥ ननु य. परमेश्वर कशरणो ब्रह्मणि संन्यससमस्तकमां यानि पुण्यपापानि करोति तानि कछ 
गच्छन्ति । “ङिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा' इत्यनेन तख लेपाभवोक्तेः ! तथाच खस्य भक्त पुण्यं च पापं च तद्- 

£ श्रीघधरीव्याख्या । 

सजति किंतु जीवदेव खभागोऽतरिधेव कदैतवादिरूपेण प्रवर्तते । अनाचवियाकामवश्चा्पदत्तिसखमावं जीवलोकमीश्वरः कर्मसु 

७ अभिनवगृप्ताचायन्याख्या । 

धि्समस्तसृटिरिथतिसंहतिप्रबन्धस्य स्वस्य भावाच्च मनागप्यपायो जाुचिदिति न क्रवस्थासिरिक्तं कतीस्वं किंचित्) तद्मावास्कानि कर्माणि 

तदस कस्य फं को या कर्मफरसंमन्धः । कर्मात्र फिया । कर्मफलकमपि च क्रियाषएलमेव । तथाहि ! दण्डचक्रपरिवत्तनादिक्रियानान्था 1 

न सा घटनिष्यादिता 1 संविदन्तर्धधिरवान् । अस्याच्रेतनः स्वतन्नः परमेश्वरएव तथातथा भातीति न तश्चतिरिकतं क्रियातत्फलादिकभिति 

सिद्धान्तः ॥ १४ ॥ अतद्व प्रियातत्फङयोरभाये भिधिणरूदयपि नादण्छतता काचिदिलर्थेनाभिधायाथीन्तरेण संसारिणः भरति तस्समथनं 
= न ~~~ 

१ मदुसुदुनः+ 



आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः ५ 

नादत्ते कस्यवित्पापं न चेव सुक्रतं विसु; 
अज्ञानेनाच्रतं ज्ञानं तेन खद्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 

२ ओीमच्छांकरमाष्यम् । 

दिना वक्ष्यमाणा ॥ १४॥ परमार्थतस्तु- नादत्ते नच गर्णाति भक्तस्यापि कस्यचित्पापं न चेवाद्त्ते 
वरं भक्तेः प्रयुक्तं वियुः। किमर्थं तर्हिं मक्तैः पूजादिरु्चणं यागदानहोमादिक च सुकृतं प्रयुज्यत 
द~--अक्ञनेनाघ्रतं ज्ञाने विवेकविज्ञानं तेन मुह्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये मोजयामीयवं मोद 

1 + # 8 वि 9 [क क 0 + 9 कि छि ॥ # ^+ मि + 

> आनन्द्गिरिव्याख्या । 

क्य सोऽपि परमार्थतो नास्यास्यविक्रियत्वादिलयाह--परमार्थंतरसित्वति । पूवांधेगतान्यक्षराणि व्याख्याथा- 
पूर्वकसूत्तराधमवतायं व्याचषे-क्रिमर्थसिल्यादिना ॥ ३५ ॥ तर्हिं सर्वेषामनाध्यक्ञानाब्रतन्ञानला्यामोहा- 

ड नीलकण्डव्याख्या ( चतुरी >) । 

प भावस्तु प्रवर्तते, इति तत्राह- नादत्त इति । कख चित्कः पापमर्यं नादत्ते नापि युक्तम् । कारयितृ- 
वात् । यतो विथु्यापकः । निष्किय इति यावत् । सक्रियो न्यं प्रवर्तयति तदीयं पापं पुण्यं वा कमते । अयं 
तथा किंतु स्वत् प्रकारत एव नतु खप्रकारयानां क्ीदीनां कर्मणा संबध्यते इति भावः । कारयितृत्वम- 
सत्तामात्रेण सुवत् । यथा घटः प्रकादाते सविता प्रकाशयतीति नोदाहतश्रुतिविरोधः । कर्थं॑तर्हिं ईश्रारा- 
। कर्माणि कुर्वन्ति तदकरणाच्र बिभ्यतीत्याशङ्भाह--अज्ञानेनेति । यथा हि महाराजख सार्वमोमखाहं सर्वै 
निर्यृतोऽखीति ज्ञानं अज्ञानेन सोषुमेनाद्रतं चेत्स तत्र विविधानि पर्चक्रादीनि महान्ति संकटदरतानि परयति 

« मशधुसूदनीव्याख्या । 

त्कथसुक्तं खभावस्तु भरवर्तत इति, तत्राह~-परमार्थतः विभुः परमेश्वरः कस्यचि्जीवस्य पापं सुकृतं च नेवादत्त, 
रतो जीवस कवैलाभावात् , परमेश्वरस्य च कारथितृलामावात् । कथं तरि श्चतिः स््रतिलोकन्यवदारश्च तव्राह--अश्ञा- 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

प भगवानादत्ते इति चेतव्राह-~-जनेति'। विभुः परमेश्वरः कस्यचित्खभक्तस्यापि पापं नादत्ते न गरहाति। तथा भक्तेः समर्पितं 

पूणकामलान्न चैवादत्ते । नज परमार्थतो जीवस्यापीश्वराव्यतिरेकात्कतेलायभावः ईश्वरस्य खतरा अतः किमर्थमीश्व रात्खसय 
कल्प्य परमेश्वरो भजनीयोऽ्दं तस मक्तस्तदर्थं मया पूजायागदानहोमादिलक्षणं कमावुपरयमिति वुच्या परमेश्वरकशरणै- 
हं कर्म करोमि कारयामि तस्य फलं भोक्ष्ये भोजयामीति बुघ्या कमोण्यनुष्टीयन्त इति चेत्तत्राह । अज्ञानेनाष्तं कर्वलादि- 
क्तोऽहमस्मीति विवेकन्चानम् । वसिष्टठोऽप्याह “विवेकमाच्छादयति जगन्ति जनयलयल्म्? इति । पूर्धप्रस्तुताऽविदया तेन 

मुह्यन्ति मोद गच्छन्ति । यथा शक्तिज्ञानं छक्त्यन्ञानेनाष्रतं तेन रजतमिदमिति पुरुषाणा मोहस्तथाहसुपामक् ईश्वराथं कै 
रद कती कारयिता भोक्ता भोजयितेखेवं सुद्यन्तीदयर्थः। जानं जीवेश्वरनगद्धेद्रमाधिष्ठानभूतं खप्रकादां सन्िदानन्दरूपं पर- 
[ति तु लोकम्रसिद्धज्ञानपदार्थदयागे बीजाभावमभिग्रेलयाचा्नं व्याख्यातमिति बोभ्यम्। एतेर्य ननु भक्ताननुग्रहतोऽभक्तानिगरह- 
}षम्योपलम्भात्कथमाप्तकामलमत आद-अक्ञानेनेति । नियहोऽपि दण्डरूपोऽनुम्रह एवेयेवमज्ञानेन सर्वत्र समः परमेश्वर 
मूतं ज्ञानमातं तेन हेदुना जन्तवो जीवा सुद्यन्ति। मगवति वैषम्यं मन्यन्त इयर्थ इति प्रत्युक्तम् । ज्ञानं भरकाशयति । ज्ञान- 
कल्मषा इदयत्राभिमततब्यतिरिक्तन्ञानपदार्थकल्पनानुपपत्तेश्च । यच्त्वितरेः सखभावस्तु प्रवर्तत इदयव्रान्त.करणं भ्रवव॑त इति 
राय ` "नन्वेवं सति देवदत्तः पापी यज्ञदत्तः खकृतीलयादिन्यवहाराणां का गतिरिदखयत आह--नादत्ते इति ! चिचिदात्मा कल्य 
क्ििक्रियाशक्तयाधारलगुणयोगात्कराब्द सखान्तःकरणस्य पापं सुकृतं च नादत्ते नत्मसंबन्धि करोति ! तत्र देएमाद-बिथु- 
' । अपरिणामीदर्थः । कथंतद्ययं लोकन्यवहारस्राह--अज्ञानेने ति । अज्ञानेनाज्ञानपरिणामरूपेणान्तःकरणेन ज्ञानं 

& श्रीघरीव्याख्या ॥ 

, न तु खयमेव कर्वैत्वादिकयुत्पादयतीलर्थः ॥ १४ ॥ यसरदेवं तस्त्-- नादत्त इति । प्रयोजकोऽपि सम्प्रथुः कसचित्पापं 

न्व नेवादन्ते न भजते । तत्र हेतुः-विञुः परिपूणैः । आप्तकाम इत्यथः । यदि हि खाथंकामनया कारयेत्तषिं तथा स्यात् , 
दस्ति । आप्तकामसेवाचिन्त्यनिजमायया तत्तसपूवेकमीनुसारेण प्रवतैकस्वात्र् । ननु मक्ताननुगृहणतोऽभक्ताज्निगृ हतश्च 
ोपलम्मात्कथमाप्तकामत्वमिलयत आद--जक्षनेनेति । नियद्योऽपि दण्डरूपोऽनुय्ह एवेयवमक्चानेन सर्वत्र समः परमेश्वर 

७ अभिनवगुत्तायार्यन्यासख्या 1 

द--नादुत्त इति । पापादीनि नेतरछृतानि किं निजेना्ञामेन छृतानि शाङ्कयेवा शते विधम् (१) ॥ १५॥ अतणएव--ज्ानेनसिविति । जञानेन ~~~ र 
नीलकण्ठ, १ मधुसूदनः, 



नीखकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योर्करषदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुपव्याख्यायुता । २६३ 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं परकारायति तत्परम् ॥ १६ ॥ 

१ शभ्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

गच्छन्त्यविचेकिनः संसारिणो जन्तवः ॥ १५ ॥ क्चानेनेति । ज्ञानेन तु येनान्चानेनाञ्चता सुद्यन्ति जन्त- 
वस्तद्ज्ञानं येषां जम्तृनां विवेकज्ञानेनात्मविषयेण नाशितमात्मनो भवति तेषामादिल्यवयथादिल्यः 
समस्तं रूपजातमवभासयति तद्वज्क्ञानं ज्ञेय च वस्तु सर्वं भ्रकारायति तत्परमा्थतस्वम् ॥ १६ ॥ 

1 | नि 0,909.5. ठक ककष 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

भावाच्च कृतः संसारनिडत्तिरिति तच्राद--ज्ञानेनेति । सर्वमिति पूर्णत्वयुच्यते, चेयस्यैव वस्तुनस्तत्परमभिति विरोष- 
णम् । तञ्याचष्टे--परमार्थंतस्वसिति ॥ १६ ॥ विदुषां तिविदिपू्णां चान्तरङ्गाणि विद्यापरिपाकसाधनानीय्युपदि- 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चुरी ) । 
अहो अहं दीनोऽसि दुःस्यसीति च यद्यति तद्वदेते जन्तवः खखाहं त्रह्मासीति प्रमाणेन व्रह्मभावम जानन्त ईधरा- 
दात्मानं प्रृथच्छन्यमाना ईंशात्मनोः सेभ्यसेवकमावं च पर्यन्तो सुद्यन्ति । तथाच श्रुतिः अथ योऽन्यां देवतामुपाक्ति- 
ऽन्योऽसावन्योऽहमिति न स वेद यथा पुरेव स देवानाम्” इति । एष देवेति श्रुतिरपि आन्तजनव्यवहारविषयेवेति 
भावः ॥ १५ ॥ तदात्मन भावरकमन्ञाने येपां ज्ञानेन ब्रह्माखीति ग्रमाणजेन नाशितं तेषां तज्ज्ञाने कर्द आदित्यव- 
दादित्यो यथा कृत्ख दृदयं प्रकारायति तद्रतरं परमार्थवस्तु प्रकाशयति । अक्नानजानर्थनिधृत्यथ॑ज्ञानमेश्व्यमिति 

% मधुसूदनीव्याख्या । 

नेनावरणविक्षेपशाक्तिमता मायास्येनानरृतेन तमसा अग्रततमाच्छादितं ज्ञानं जीवेश्वरजगद्धेदथमाधिष्ठानभतं निदं खप्रकाशं 
सच्चिदानन्दरूपमद्ि तीयं परमार्थस्य, तेन खरूपावरणेन सुद्यन्ति प्रमातृषरमेयप्रमाणकतकर्मकरणभोक्तृभोग्यभोगाख्यनवविध- 
संसाररूपं मोहमतस्मिसदवभासरूपं विक्षेपं गच्छन्ति जन्तवो जननशीला. संसारिणो वस्तुखरूपादर्दिनः । अक्चैमोकतृपर- 
मानन्दाद्वितीयात्मखरूपादर्छननिवन्धनो जीवेश्वरजगद्धेदभ्रमः भतीयमानो वर्वैते मूढानाम । तस्यां चावस्थायां मूढभ्रययासु+ 
वादिन्यावेते श्रुतिर्ती वास्तवद्वितबोधिवाक्यरोषभूते इति न दोप- ॥ १५ ॥ तर्हि सर्वैपामनाय्ञानादृतलराच्कथं संसारनि्तिः 
स्यादत आह-तदावरणविक्षेपशक्तिमदनायनिर्वाच्यमचतमनर्थत्रातमूलमन्ञानमात्माश्रयविषयमवियामायादिदान्दवाच्यमात्मनो 
ज्ञानेन गुरूपदिष्टवेदान्तमहावाकयजन्येन श्रवणमनननिदिष्यासनपरिपाकनिर्मखन्तःकरणदृत्तिरूपेण निविकल्पकसा्षात्कारेण 
शोधिततत्त्वंपदाथामेदरूपञ्चद्सिदानन्दाखण्डैकरसवस्तुमाच्रविपयेण नाशितं वाधितं काठत्रयेऽप्यसदेवासत्तया ज्ञातमयिष्ठानचै, 
तन्यमाच्रतां प्रापितं छ क्ताविव रजतं छकतिक्ञनेन येषां श्रवणमननादिसाधनसं पञानां भगवदनुग्रहीताना सुमुक्षुणां तेषां तज्ज्ञानं 
कत आदिवत्, यथादिखः खोदयमात्रेणव तमो निरवरेपं निवर्तेयति नु कंचित्सहायमपेक्षते, तथा ब्रह्मज्ञानमपि श्युदधसत्त्व- 
परिणामलश्यापकश्रकारारूपं खोत्पत्तिमात्रेणव सहकागैन्तरनिरयेश्चतया सकायमन्ञान निववैयत्परं सदयज्ञानानन्तानन्दरूपमेक- 
भेवाद्धितीर्थं परमात्मतत्त्वं प्रकाशयति परतिच्छायाम्रहणमात्रेणेव कर्मतान्तरेणाभिन्यनक्ति । अचाज्ञानेना्नं ज्ञानेन नारितमि- 
लयज्ञानस्यावरणलज्ञाननाद्यलाम्यां ज्ञानाभावरूपले व्यावर्तितम् । नद्यभावः किचिदादृणोति न वा ज्ञानाभावो ज्ञानेन नाश्यते 
खभावनाश्चरूपलात्तख । तस्मादहमज्ञो मामन्यं च न जानामीद्यादिसाक्षिमदयक्षसिद्धं भावह्पमेवाज्ञानमिति भगवतो मतम् । 
विस्तरस्तद्वैतसिद्धौ द्रष्टव्यः । येषामिति बहुवचनेनानियमो दरतः । तथाच श्वुतिः ^तयो यो देवाना प्रददुध्यत स एष 

५ भष्योत्कषदीपिका । 

खरूपमा्रतम्। अन्योन्यतादात्म्याभ्यासविपयभावं गमितमिखर्थ । तेन कारणेन जन्तवोऽन्ञा मनुष्या मुह्यन्ति! आत्मगतलेन सुकृत. 
दुष्छरतादिन्यवद्ैरन्तीदयं इति व्याख्यात तदुपेक्ष्यम्। सुख्यब्रत्या सम्यकू वाक्यार्धसंभवे गौण्यादिष्रत्याश्रयणस्य क्िटकल्पनायाश्चा. 
न्याप्यलात् ॥ १५ ॥ तहिं सवेपामनादिभावरूपाज्ञानादरतज्ञानलावब्यामोदहस निव्रच्यभावात्संसारनिष्त्ति कथं स्यादिति तताह- 
्षानेने ति । ज्ञानेन तु गुरूपदिष्टन शाल्लीयेण विवेकज्ञानेन खपरमार्थखरूपविषयेण तदज्ञानं कलृलादिविनिरशु्त ब्रह्माहमस्मीति 
परमात्मामेदास्तिलह्ञानावरकं येषां सुसुक्षणा नाशितं तेषामादिलयवत् यथादिलोऽस्तिवेन मान्तमपि घटादिवस्तु तद्रतसमस्तरूपा- 
भानापादकं तमो निवयं प्रकाशयति तथा गुरूपदिषं ज्ञानं मावनाप्रकर्थेण भानावरणमज्ञानमपि निवर्य तत् श्ुतिस्ष्तीतिहास- 

६ भरीधरीव्याख्या । 

पलेर्भूतं क्ञानमादृतम् । तेन हेतुना जन्तवो जीवां खद्यन्ति । भगवति वेषमम्यं मन्यन्त दल्य्थः ॥ १५ ॥ श्ानिनस्तु न 
गुद्यन्तीलयाद--क्तानेनेति । भात्मनो भगवतो शनेन येषां तदैषम्योपरम्भकल्ान नाहितं तच्ानं तेषामशानं नाश्चयित्वा तत्परं 

७ जभिनवरुप्ताष्वार्यव्याख्या । 

यक्षाने नादिते ज्ञानस्य स्वपरपकाञ्त्वं स्वतःसिद्धं यथादिव्यस्य तमसि नटे विनिगातितायां हि शङ्कायां अशरतममूतकार्यं सयमेव करेति 

1) 08), 



२६४ आनन्दगिरिव्याख्यासंबङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुताशश्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ५५ 

तहुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्तयपुनराघ्र्ति ज्ञाननिधतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 

भमच्छांकर भाष्यम् । 

यत्परं ज्ञानं प्रकाशितं तस्िन्गता वुद्धिर्थषां ते तद्ुद्धयस्तदात्मानस्तदेव परं बद्यात्मा येषां ते तदा- 
त्मानस्तन्निष्ठाः निष्ठायिनिवेरास्तात्प्य सर्वाणि कमोणि संन्यस्य बह्मण्येवावस्यानं येषां ते तन्निष्ठास्त- 
त्परायणाश्च । वदेव परमयनं परा ग तियंषां भवति ते तत्परायणाः । केवङात्मरतय इत्यर्थः । येष- 
ज्ञानेन नाशितमात्मनो ऽज्ञानं ते गच्छन्त्येवं विधा अपुनराच्रसिमपुनदहसंबन्धं ज्ञाननिधुतकर्मषा यथो 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 
दिश्चुरुत्तरश्छोकसयापेश्चितं पूरयति-- यत्पर सिति । तस्मिन्परमार्थतच्ये परस्मिन्ब्रह्मणि बाह्यं विषयमपोद्य गता प्रवृत्ता 
श्रवणमनननिदिभ्यासनैरसछ्रदनुष्ितिडद्धिः साक्चात्कारलक्षणा येषां ते तथेति प्रथमिरोषणं विभजते--तस्सिन्निति । 
तर्हि बोद्धा जीवो बोद्धव्यं बरह्येति जीवव्रह्मसेदाभ्युपगमो नेयाह- तदात्मान इति । कद्पितं बोद्धुबोद्धव्य्वं 
वस्तुतस्तु न भेदोऽस्तील्यङ्गीकलय व्याचष्ट---तदेवेति । ननु देष्ादावात्माभिमानमपनीय बह्यण्येवाहमस्मीलयवस्थानं 
तत्तदनुष्टीयमानकर्मग्रतिबन्धान्न सिध्यतीयाशङ्खय विरोषणान्तरमाद्त--तल्िष्ठा इति । तत्र निषटाशब्दा्थं॑दस॑य- 
न्विवक्षितमर्थमाह--निष्ठेत्यादिना । तथापि पुरषा्थान्तरपेक्षाप्रतिबन्धास्कथं यथोक्ते ब्रह्मण्येवावस्थानं सेद्ध 
पारयति तच्राह~-तत्पयायणाश्चेति । यथोक्तानामधिकारिणां परमपुरुषा्थस्योक्तवब्रह्मान तिरेकान्नान्यत्नासक्तिरिति 
तात्प्या्थमाह-केवलेति । नु यथोक्तबिरोषणवतां वर्तमानदेहपातेऽपि देहान्तरपरिभरहव्यम्रतया कतो यथोक्ते 
ब्रह्मण्यवस्थानमास्थातुं शक्यते तत्राह--ते गच्छन्तीति ! सति संसारकारणे दुरितादौ संलारभ्रसरश्य दुर्वारत्वान्न(- 

३ नीलकण्टव्याख्या ( चतु्धंरी ) । 

मावः ॥ १६ ॥ तद्ुद्धय इति । यत् परं ब्रह्म प्रशान्ते तत्रैव बुद्धिरसि श्रह्मति निश्चयो येषामापाततः श्त्य्थ- 
विदां ते तद्रद्धयः, तदेव आत्मा प्रत्यक्तत्व येषां श्रवणमननातमकविचारेण प्रमाणप्रमेयगतासंभावनाविहीनानां ते 
तदात्मानः, तत्रैव निष्ठा विजातीयव्यनन्तरितसजातीयवृत्तिप्रवाहो येषां देहादावनात्मन्यास्मधीरूपविपरीतभावनार- 
हितानां ते तन्निष्ठाः, तदेव परमयनमज्ञानरूपोपाधिनिरासेन प्राप्यं थेषामखण्डानन्द्मभ्रानां ते तत्परायणाः, अपुनरा- 

€ सधुसूदनीव्याख्या । 

तदभवत्तथषीणा तथा सबुष्याणां तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मसीति स इदं सर्व भवति इद्यादियद्धिषयं यदाश्रयभज्ञानं 
तद्विषयतदाश्नयग्रमाणज्ञानात्तचिवृत्तिरिति न्यायप्राप्तनियमं दशयति । तच्राज्ञानगतमावरणं द्विविधम् । एकं सतोऽप्यसत्त्वापादकं 
अन्यत्तु भास्तोऽप्यभानापादकम् । तत्राद्यं परोक्षापरोक्षसाघारणप्रमाणज्ञानमान्राजिवर्वते । अयुमितेऽपि वहयादौ पवैते 
वहविनास्तीलयादिभ्रमादशनात् । तथा “सय ज्ञानमनन्तं ब्रह्मस्िः इति वाक्यात्पयेक्षनिश्चयेऽपि ब्रह्म नास्तीति भ्रमो निवर्वत 
एव । अस्त्येव बह्म किंतु मम न भातीत्येव अमजनक दवितीयम भानावरणं साक्षात्कारदेव निवर्तते । स च साक्षात्कारो 
वेदान्तवाक्येनेव जन्यते निर्विकल्पक इद्यायद्रैतसिद्धावनुसधेयम् ॥ १६९ ॥ ज्ञानेन परमात्मतत्तवप्रकारे सति--तसिमञ्ज्ञा- 
नप्रकाश्चिते परमात्मततवे सचिदनन्दघन एवं वाह्यसर्वविषयपरिलयागेन साधनपरिपाकात्पर्थवत्िता बुद्धिरन्त-करणश्रत्तिः 
साक्षात्कारलक्षणा येषां ते तद्वुदधयः । सर्वदा निर्वीजसमाधिभाज इदयर्थ. । तक्कि बोद्धारो जीवा बोद्धव्यं बह्यतत्त्वमिति 
बोदधबोद्धव्यलक्षणमेदोऽस्ि, नेदयाह--तदात्मानः, तदेव परं ब्रह्म आत्मा येषां ते तथा । बोद्धबोद्धव्यभावो हि 
मायाविजुम्मितो न वास्तवामेदविरोधीति भवः । ननु तदात्मान इति विदोषणं व्यर्थ, अविद्व्यावर्तेकं हि दिद्रद्धिशेषणम् । 
अज्ञा अपि हि वस्तुणदा तदात्मान इति कथं तद्य त्तिरिति चेत् । न । इतरात्मलन्यादृत्तौ तात्पर्यात् । अज्ञा हि अनात्मभूते 
देहादावात्माभिमानिन इति न तदात्मान इति व्यपदिदरयन्ते । विन्ञास्ु निषृत्तदेदा्यभिमाना इति विरोधिनिच्स्या 

५ माष्योक्कर्षदीपिका । 
पुराणादौ प्रसिद्धं परं परमार्थतत्त्वं प्रकाशयति सचिदानन्दानन्ताव्मकं ब्रह्माहमस्मीति साक्षाव्यक्तीकरोतील्थ- ।। १६ ॥ तत्परमाथ- 
तत्त्वं ज्ञानप्रकाितं तस्मिन्गता बुद्धिर्येषां ते । ननु ते करं तस्माश्यतिरिक्ता नेयाह । तदेव परंब्मार्मा खरूपं येपां ते । तच 
देठमाह \ यतस्रसिन्त्रह्मणि निष्ठा निदिभ्यासनात्मकोऽभिनिवेशो येषां ते । तत्रापि हेदुमाह । यतस्तदेव परमयनं परा गतिर्येषां 

& भीधरीन्याख्या । 
परिपूणैमीश्वरस्ररूपं प्रकाशयति । यथा भादित्यस्तमो निरस्य समस्त वस्तुजातं भ्रकाशयति तद्दत् ॥ १६ ॥ एवंभूतेश्वरोपासनाफल- 
माह--तद्भुद्धय इति । तस्िन्नेव बुद्धिर्निश्वयात्मिका येषाम् , तसिन्नेवात्मा मनो येषाम् , तसितनेव निष्ठा तात्पर्य येषाम्, तदेवं 

७ अभिनतरृप्ताचायंन्याख्या । 
४ १६॥ एतच्च तदतबुद्धिमनसां यक्तात्यव्यापाराणं घटत इयाय अकटयिवुमाह--तद्धुद्रय इति । अत्रैतद्धिकम् । ^सअरन्तोऽपि 



नीरकण्दी-मघुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपतव्याख्यायुता । २६५ 

बिव्याविनयसंपन्चे ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
द्यानि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदनः ॥ १८॥ 

१ भओीमच्छांकरभाष्यस् । 

क्तेन श्चनेन निधूतो नारितः कल्मषः पापादिसंसारकारणदोषो येषां ते क्ञाननिधुतकदमषा 
थतय इस्यर्थः ॥ १७ ॥ येषां ज्ञानेन नारितमात्मनो.ऽज्ञानं ते पण्डिताः कथ तच्छं पद्यन्तीत्युच्यते-- 
बिदयेति । बिद्याविनयरसंपन्ने विद्या च विनयश्च विद्याविनयो विनय उपशामस्ताभ्यां विद्ादविनया्यां 
छंपन्नो विद्याविनयस्ंपन्नो विद्धान्विनीतश्च यो बाह्यणस्तस्मिन्बाह्यणे गवि हस्तिनि शुनि चव श्वपाके 
च पण्डिताः समदर्दिनो वियाविनयसंपन्न उन्तमसंस्कारवति ब्राह्मणे साच्विके मध्यमायां च 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

पुनरादत्तिसिदधिरिलयाशङ्याह--ज्ञाने ति । उक्तविरोषसंपच्या दार्ञितफरशाटिष्वमाश्नमान्तरेष्वसंभावितमिति मन्वानो 
विशिनष्टि-यतय इति ॥ १७ ॥ यदपुनराबृत्तिसाधनं तरवन्ञानं तदेव प्र््वारेण विच्रणोति--येषामित्यादिना । 
धिया वेद्थेविन्तानमिव्य्गीकृल्य विनयं व्याचश्े--विनय इति । उपशमो निरहंकारत्वमनोद्धलम् । पदाभैमेवसुक्स्वा 
वाश्यार्थ दृरयति--विद्धानिति । गवी्या्नृद्य वाक्यार्थं कथयति---विद्यति । हस्लयादौ पण्डिताः समदरिन 
ह्युत्तरन्न संबन्धः । तन्न तन्न प्राणिभेदेषु वत्तद्भुणेस्तत्तन्निमित्तसंस्कारेश्च संस्प्ष्टसवसं मवान्न ब्रह्मणः समत्वमिला- 

३ नी खुकण्रव्याख्या ( चतुरी 3) 1 

वृत्तिं मोक्षं गच्छन्ति । यतो ज्ञानेन निधूतं कटमषं मूढा्चान संसारबीज भूतं येषां ते ज्ञाननिधूतकट्मषाः ॥ १७ ॥ 
एतेषां जगति दष्टिमाह- विद्येति । उत्तमब्राह्मणे चण्डाछदो वा समं ब्रह्मेव सद्रूपेण स्फुरणरूपेण च भासमानं द्र 

४ मधुसूदनीन्याख्या । । 

तदात्मान इति व्यपदिदयन्त इति युक्तं विशेषणम् । नलु कमांयुष्ठानविक्षेपे सति कथं देहायमिमाननिशृत्तिरिति तत्राह-~ 
तजिष्ठाः तस्िन्नेवं ब्रह्मणि सवैकमायुष्ठान विक्षेपनिद्रच्या निए स्थितिर्येषां ते तजिष्ठः । सर्वैकर्म॑संन्यासेन तदेकविचारपरा 
इव्यर्थः । फटरागे सति कर्थं तत्साधनभूतकमदयाग इति तच्राह--तत्परायणा । तदेव परमयन प्राप्तव्यं येषां ते तत्परायणाः । 
स्वैतो विरक्ता इयर्थः । अच्र तद्वुद्धय इवयनेन साक्षात्कार उक्त । तदात्मान इदयनात्माभिमानरूपविपरीतमावनानि- 
वृत्तिफएलको निदिष्यासनपरिपाकः ! तन्निष्ठा इत्यनेन सर्वकर्म संन्यासपूर्वकः म्रमाणम्रमेयगतासंमावनानिढृत्तिफलको वेदान्तविचारः 
श्रवणसननपरिपाकरूप. । तत्परायणा इद्यनेन वैराण्यप्रकषे इद्युत्तरोत्तरसय पूर्वपू्हेतुचं द्रव्यम् । उक्तविरोषणा यतयो गच्छ. 
न्लयपुनराक्ति पुनर्देहसंबन्धाभावरूपां सुक्ति प्रान्मुवन्ति । सङ्ृन्मुक्तानामपि पुनरदहसंबन्धः कुतो न स्थादिति तच्राह--ज्ञाननि" 
धूतकल्मषाः ज्ञानेन निधूतं समूलसुन्मूितं युनर्देहसंबन्धक्रारणं कल्मषं पुण्यपापात्मकं कर्म येषा ते तथा । ज्ञनेनाना्ज्ञान- 
निच्च्या तत्कार्यकरमक्षये तन्मूलकं पुनरदैदग्रहणं कथं भवेदिति भाव. ॥ १७ ॥ देहपातादूर््वं॑विदेहकेवल्यरूपरं क्ञानफलमुक्ला 
प्रारन्धकमवन्ात्सयपि देहे जीवन्मुक्तिरूपं तत्फलमाह---विव्या वेदार्थपरिज्ञानं ब्रह्मविद्या वा, विनयो निरहंकारलम् , अनो. 

५ साष्योत्कर्ष॑द्पिका । 

ते तदेव परां गतिं बुद्धा इदासुत्रार्थभोगे विरज्य तच्छूवणतन्मननेकपरवेन तत्परायणा इत्यथैः । एवंभूता अपुनराढृत्ति मोक्ष 
गच्छन्ति । यतो ज्ञानेन ब्रह्मात्मसाश्षात्कारेण नितरां मूलच्छेदेन धूतो नाशितः कल्मष पुनराढृत्तिकारणीभूतो येषां ते ॥ १७॥ 

येषां ज्ञानेन नाशितमात्मनोऽन्ञानं ते पण्डिता मोक्षगामिनः कथमात्मतच्ं प्रयन्तीति तच्राह--विय ति विदय आत्मबोधः 
विनय उपशम ओ दल्या्यभाव. । दैन्यवारणाय विद्यपदमीद्धलयादिवारणाय विनयपदं ताभ्या संपन्ने युक्ते उत्तमसंस्कारवति सत्त्वे 

नाह्णे, मध्यमायां राजसा गवि संस्काररहिताया, अधमे केवलतामसे हस्तिनि गजे, शुनि सारमेय, श्वपाके चाण्डाङे । ताम- 

सानां बहूनामुपादानं ठु सात्त्विकराजसापेक्षया तेषा बाहुल्यसूचनार्थम्। समं सत्तवादिगुणेसतन्नन्यसंस्कारे धस्णष्टमेकमविक्रियं गङ्गा 
जङे तडागोदके मूत्रादावच्छिन्ञाकादामिव ब्रह्म द्रष्टं शीरं येषां ते पण्डिता समदािन इयर्थः । यत्तु नयु ज्ञान संन्याससंपन्नाना- 

मेव जीवे कोऽयमतिदशयो यत्परैक्यं नाम 1 नहि मनुष्याणां लोके उत्तममध्यमतया व्यवहिय माणानां पदूलां वा तादद्यानां न 

जीबोऽस्ि सन्वा न परक प्रतिपयते । इदयाशङ्याह-- विये ति । अचर गवि हस्तिनि नीति गोलादिजाद्याधारपिण्डरूपोपाधी- 
६ भओधरीव्याख्या । 

(रमयनमाश्रयो येषाम् , ततश्च तस्प्रसादरूग्येनात्मशनेन निधूत निरस्त कटमषं येषा नेऽपुनराषात्ते सक्ति यान्ति ॥ १७॥ कीढृशास्ते 

श्ानिनो येऽपुनरादृन्ति गच्छन्तीतयपेक्षयामाद--विद्याविनयसंपन्न इति । विषमेष्वपि सम ब्रह्मेव द्रष्टु शीरं येषां ते । पण्डिताः 

७ असिनवशुप्ाचार्य॑ब्याख्या । 

अुहस्सवेवसस्पृशन्तोऽपि स्वकमणि 1 सक्ता अपि न सजन्ति पङ्के रविकरा इष" इति ॥ १७॥ यत एवं स्व भावस्तु ् रवतेते इति । अतो ध्वला- 

आन्यनामिस्बसथितिरिाह् चति । तथा तेषां सोगिनां ब्रह्मणेऽनीडदी बुद्धिरस्य छभूषादिनाहं पुण्यवान्मविष्यानीसादि ५ गदि कर 
भण०्गर् २४ 



२६६६ आनन्दगिरिग्याख्यासंवठित-श्रीमच्छंकरभाष्ययुता-श्रीमद्कगवद्धीता । [ अध्यायः ५ 

१ भीमच्छांकरभान्यम् । 
(; [4 4 . र 

राजस्या गवि संसकारदीनायामत्यन्तमेव केववामसे हस्त्यादौ च सरवादिगुणेस्तज्ञेश्च सं स्करिस्तथा 
राजसेस्तथा तामसैश्च संस्कारेरल्यन्तमेवास्पृष्टं समेकमविक्रियं बहा द्रं शीटं येषां ते पण्डिताः 
खमद्दिीनः ॥ १८ ॥ नन्वमोज्यान्नास्त दोषवन्तः (समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः" इति स्मृतेने ते 

२ आनन्द्गिरिभ्याख्यां । 

शङ्खयाह-सरादी ति । तजेशरेलत्र तच्छब्देन सत्वमेव गृद्यते । सारिवकसंस्कारेरिव राजससंस्करिरपि सर्वयेवासंस्पृषट 

बरह्यलाह--तथेति 1 राजसैरिव तामसैरपि संस्कारेनद्यालन्तसेवस्पृ्टमियाह-तथा तामसैरिति । ब्रह्मणोऽद्वि- 
तीयत्वं कूटस्थत्वम सङ्गत्वं चोक्तेऽथे हेतुरिति मत्वा समशब्दा्माद--समसिति । समदर्षित्वमेव पण्डिलं तय्या- 

चष्टे-- ब्रह्मि ॥ १८ ॥ सार्विकेषु राजसेषु तामसेषु च सत्वेषु समत्वदरनमनुचितमिति शङ्कते---नन्विति । 
सर्वत्र समददिीनस्तच्छब्देन पराश्यरयन्ते । तेषां दोषवच्वादभोज्यान्नस्वमिलयत्न प्रमाणमाह--समासमाभ्यायिति। 
समानामध्ययनादिभिः । समानधर्मैकाणां वद्धारुकारादिषूजया विषमे भ्रतिपत्तिविशेषे क्रियमाणे सयसमनां चास- 
मानधर्मकाणां कखविदेकवेदत्वमपरस्य द्विवेदत्वमिल्यादिधर्मैवतां श्रागुक्ततया पूजया समे प्रतिपत्तिविरोषे पूजयिता 

पुरुषविरोषं ज्ञात्वा ्रतिपत्तिमङुर्वन्धनाद्धर्माच्च हीयते तेन सास्विके राजसतामसयोश्च समबुद्धि कुर्वन्प्रलवेतीलय्थः । 
उत्तरत्वेनोत्तरश्छोकमवतार्यति--न ते दोषवन्न इति । स्मलयवष्टम्भेन सर्सच्वेषु खमस्वदरसिनां दोषवत्तयुक्तं कथ 
नासीति प्रतिक्ञामात्रेण सिध्यतीति शङ्कते- कथमिति । स्श्रतेगतिममे वदिष्य्निर्दाषस्वं समस्वदरिीनां विश्चदयति- 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( ष्वतुधरी >) । 

रीठं येषां ते समदशनः । यथोक्तम् “असि साति प्रियं रूपं नाम चेल्यंशपच्चकम् । अध्य जयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं 
ततो द्वयम्|” इति । चराचरं जगद्रह्मदध्यैव पदयन्तीत्यर्थः॥ १८ ॥ ननु “समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः” इति तुल्य- 

श्रुतरीरोय ब्राह्मणद्रयाय विषमां पूजा प्रयुक्तवतः, तथा अतुट्यश्रुतरीखाय ब्रह्मण्याय समां पूजां प्रयुक्तवतश्चाऽ- 
८ भधुसूदनीग्याख्या । 

दुखयमिति यावत् । ताभ्यां संपन्ने ब्रह्मविदि विनीते च ब्राह्मणे सात्त्विके स्वौत्तमे । तथा गवि संस्कारदीनायां राज्यां मध्य- 
मायाम् । तथा हस्तिनि छनि श्वपाके चालयन्ततामसे सर्वाधमेऽपि सत्त्वादिगुणैस्तजेश्व संस्कारैरस्पषटमेव समं ब्रह्म द्रं रीं 
येषां ते समददिन-, पण्डिता ज्ञानिनः । यथा गङ्गातोये तडमगे खुराया मूत्रे वा प्रतिनिम्बितलदियस्य न तद्रणदोषसंबन्धस्तथा 
ब्रह्मणोऽपि चिदामासद्वारा प्रतिबिम्बितस्य नोपाधिगतयुणदोषरसंबन्ध इति प्रतिसंदधानाः सर्वत्र समदथ्यैव रागदरेषराहियेन 
परमानन्द स्फूलयां जीवन्युक्तिमलुभवन्तीदयर्थः ॥ १८ ॥ ननु सात्तविकराजसतामसेषु खभावविषमेषु आगणिषु समलद्शनं 
धर्मशाख्रनिषिद्धम् । तथाच तस्यान्नममोज्यम्? इन्युपक्रम्य गौतम स्मरति "समासमाभ्यां विषमसमे पूजात. इति । 
समासमाभ्यामिति चुधींद्विवम्वनम् । विषमसमे इति दन्द्रेकवद्धावेन सप्तम्येकवचनम् । चतुरवदपारगाणामदयन्तसदाचाराणां 

यादसो वच्चालकारान्नादिदानपुरःसरः पूजाविश्ेषः क्रियते तत्समयेवान्यसमे चतुरवैदपारगाय सदाचाराय विषमे तदपेक्षया न्यू 
पूजाप्रकारे कृते, तथाद्पवेदानां हीनाचाराणां यादयो हीनसाधनः पूजाप्रकारः क्रियते तादशयेवासमाय पूर्वोक्तवेदपारगसदा- 
चाराह्मणयपेक्षया हीनाय तादशदहीनपूजाधिके सुख्यपूजासमे पूजाप्रकारे कते, उत्तमसय हीनतया दीनसोत्तमतया पूजातो 
हेतोसस्य पूजयितुरन्नमभोज्यं भवतीयर्थः । पूजयिता प्रतिपत्तिविशेषमकुर्बन्धनाद्धम। च हीयत इति च दोषान्तरम् ¦ यथपि 

५ भाष्योत्कषेदीपिका । 

नायुत्तममध्यमाधमानायुक्तलान्मानुषपिण्डानामप्यात्मोपाधीनमेवं विवेको ज्ञेयः । ब्राह्मणस्योत्तमसख पृथगभिधानात् । बिद्यासंपन्नान- 
वरिष्टो क्षत्रियवैरयपिण्डौ । बिनयसंपश्न्नवर्थिकसेवामात्रधर्मकः श्धपिण्डः। पिण्डसमुदायामिभरायं चैकवचनम्। तथोत्तमो ब्राह्मणः 
एत्रियवैदयो मध्यमो ततः किचि. खद्र स्वेथाधमः श्वपाकः । एतेषु मालुषपद्यत्तममध्यमाधमेषु पिण्डेष्वात्मोपायिषु सत्खप्य- 
लुपहितं सर्वत्राविरेषलात् समे ब्रह्मैव तत्रतत्र प्रविष्टं पण्डिताः परयन्ति नात्मानमेव जह्यात्मकं पदयन्तीदयर्थं इतीतरे व्याचख्युः । 
तन्मन्दम् । सर्वभूतात्मभूतब्रह्मद्िन इयतावतेबोक्ताथे सिद्धेऽमूलोक्तनासुपाधिभेदानां क्लिष्टकल्पनया प्रदर तानां समपदस्य च 
वेयध्यभसङ्गा्॥१८॥ नचु साप्त्वकादिष समलदरदौनमनुचितं “समा पमाभ्यां विषमसमे पूजातः" इति तच्याननमभोज्यमिः्युपकरम्य 
स्रया समदचिनोऽभोज्याज्लम्रतिपादनात् समानामभ्ययनादिमिस्तुल्यघमैवतां वल्ञालंकाररलादिदानपूर्वके विषमे पूजाविरोषे 

२ भरीधरीधष्याख्या । 
श्ानिन इत्यथः । तत्न निचानिनयास्यां शुक्ते ज्राह्मणे च शुनो यः प्रचति तसिञ्धपाके चेति क्ैणा वैषम्यम् । गवि हस्तिनि शुनि 
न्वेति जातितो वेषम्यं दरदितम्. ॥ १८ ॥ नु विषमेषु समदशनं निषिद्ध कुर्वन्तोऽपि कर्थं ते पण्डिताः । यथाह गौतमः 'समास- 

७ अभिनवगुप्तावा्येष्याख्या । 
ववावलीयभिलादि । हस्तिनि नाभादिथीः । छनि नापवित्रापकारिताविनिश्चयः । श्वपाके च न पापायवित्रादिनिष्रणा । अतएव समं पश्य 



नीरकण्डी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्यास्यायुता । २६७ 

इदेव तैर्जितः सगो येषां साभ्ये स्थितं मनः । 
निर्दाष हि समं ब्रह्म तस्माद्रह्यणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥ 

१ भीमच्छाकरमाव्यस् । 

दोषवन्तः । कथम्-इहैव जीषद्धिरेव तैः समददिभिः पण्डितैशजितो वशीङृतः सर्गो जन्म शेषा 
साभ्ये सवेभूतेषु बरह्मणि समभवे स्थितं निश्चरीभूतं मनो ऽन्तःकरणं निर्दोषम् । यद्यपि दोषवत्सु 
श्वपाकादिषु मटेस्तदोषेवोंषवदिव विभाव्यते तथापि तदोषैरसंस्पृष्टमिति निदोषं दोषवार्जतं, हि 
यस्सान्नापि खशुणमेदभिन्नं निशणत्वाञ्चेतन्यस्य । वक्ष्यति च भगवानिच्छादीनां क्षे्रधर्मत्वमनादित्वा- 
ज्निशोणस्वादिति च । नाप्यन्त्या विशेषा आत्मनो सेदकाः सन्ति पतिशारीरं तषां सने प्रमाणाच्ुपपत्ते- 
रतः समं बद्येकं च । यस्माद्गक्मण्येव ते सितास्तस्मान्न दोषगन्धमात्रमपि तान्स्पृराति देहादिरसंघाता- र ता ििेजिदकिकिक् 

2 नीलकण्ठव्याखूया ( चतुधरी ) । 

भोज्याननत्वं गोतमेन सर्यैते तत्कथं आञ्षणचण्डारयोः समदरित्वं युक्तमित्याराङ्कबाह-देषेति । येषां मनः सर्वभू- 
तेषु खाम्ये ब्रह्मभावे श्तं निश्चर तेरिहैव जीबद्धिरेव सर्गो जन्म जितो वशीकृतः । हि यसाचिद्ध॑ष सम सर्व्ाविषम 

< अभधुसूष्नीव्याख्या । 

यतीनां निष्परिप्रहाणां पाकामावाद्धनाभावाचामोज्यान्नलं धनहीनलं च खतएव बिद्यते तथापि धर्थहानिर्सषो भवयेवं । 
अभोज्यान्नलं चाञ्युचिलेन पपोत्पच्युपलक्षणम् । तपोधनानां च तपएव धनमिति तद्धानिरपि दूषणं भवलेवेति कर्थं 
समदनः पण्डिता जीवन्मुक्ता इति भरपते परिहरति- तेः समदरिभिः पण्डितैरिहैव जीवनदशायामेव जितोऽतिकरान्तः 
सगे" खज्यत इति व्युत्पत्या द्वैतप्रपश्च. । देहपातादुरष्वमतिकरमितव्य इति किमु वक्तव्यम् । कैः । येषां साम्ये सर्वभूतेषु 
विषमेष्वपि वतेमानसय ब्रह्मणः सममभावे स्थितं निश्वरं मनः । हि यस्मानिर्दोषं सम॑॑सर्वविकारदल्यं कूटस्थनिलमेकं च ब्रह्म 
तस्मत्ते समदरिनो ब्रह्मण्येव स्थिताः । अयं भावः--दुषटं हि दधा भवति अदुष्टसयापि दुष्टसंबन्धात्खतो दुष्टलद्वा । यथा 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

क्रियमाणे सति असमाना च कस्यचित् द्विषेदाध्ययनमपरस्येकवेदाष्ययनमियेवमधष्ययनादिभिरतुल्यधर्मवतां प्रागुक्ते समे पूजावि- 
रोषे तस्याः पूजातो हेतोः पूजयिता पुरुषवि्ञेषं ज्ञाला पूजाविशेषमङुर्वन्नभोज्यान्नो भवति धनादर्माच् हीयत इति स्थरतेर्थः । 
तथाच सर्वसत्वेषु समलददिनः दोषवत्त्वमिदयाशङ्कायाः कार्यैकरणसंघातात्मदर्चनाभिमानवकर्मरखविषया तु मौतमस्यतिः। पूजां 
इति पजाविषयलेन विरेषणात् । इदं तु यः सर्वकमैसेन्यासी निष्परियहः पाकानधिकारी अभोञ्याच्नो धनहीनो व्मादिदत्तजल- 
ज्ञि: तत्त्ववित् तद्विषयमिति विषयमेदेनावियोधमभित्रेयोत्तरमाद-इद्ेति । इदैव जीवद्धिरेव तेजितो वरीङृतः अतिक्रान्तो 
जन्भादिलक्षणः संसारः । कैरिखयपेशक्षायामाह । येषां सर्वसत्त्वेषु ब्रह्मणः समभावे स्थितं स्थियैभूतं मनोऽन्तशकरणम् । हि यस्मन्मनः- 

& ओीधरीन्याख्या । | 
माभ्यां बिषमसमे पूजातः? इति । भसाथैः-समाय पूनाया विषमे परकरारे कृते सति, विषमाय च समे प्रकारे क्तेः सति स धूनक् इट 
लोकास्परलोकाच्च हीयत इति । तत्राह--दहैवेति । इदेव जीवद्धिरेव तैः खञ्यत इति सगः संसारो जितो निरस्तः । कैः । येषां मनः 

७ असिनवगुक्ताचार्यव्याख्या । 

ल्तीत्ति गदु व्यवहरन्तीति । दुक्तं 'बिद्धमां सबैदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित्. । अश्च तन्मयं स भावयर्भवमिलजनः +" अन्नापि भावय. 



२६८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवछित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवंद्रीता । [ अध्यायः ५ 

न प्रह्ृष्येत्प्रियं पाप्य नोद्धिजेत्प्राप्य चाप्रियम् । 
स्थिरवबुद्धिरसंमटो ब्रह्मविद्भह्मणि सितः ॥ २० ॥ 

१ श्रीमच्छांकरमाण्यम् । 

स्मदकौनाभिभानाभावात् । देहादिखंघातात्मदशोनाभिमानवदिषयं तु तत्खत्रं (समासमाभ्यां 
विषमसमे पूजातः" इति पृजञाविषयत्वविरोषणात्। डदयते हि बह्मवित्षडङ्गवि चतुर्वेदविदिति पृूजा- 
दानादौ शुणविरोषसंबन्धः कारणं ब्रह्म तु सर्वगुणदोपसंबन्धवजितमित्यतो ब्रह्मणि ते स्थिता इति 
युक्तम् । कर्मविषये च समाखमाभ्यासिदयादरीदं ठ सवेकर्मसंन्यासिविषय प्रस्तुतं सबेकमौणि मन- 
सेव्यारभ्याध्यायपरिसमासेः ॥ १९ ॥ यस्मालिदोषं समं ब्रह्मात्मा तश्मात्-न ग्रहष्येन्न दषं कुयासिय- 
र मनन्दगिरिव्याख्या। = 
शद्छयाह-देादिसंघातेति । सूत्रस्य यथोक्ताभिमानवद्विषयस्वे गमकमाह--पूज्ेति । यदि वा चतुर्ेदानामेव 
सतां पूजया वेषभ्यं यदि वा चतुर्वेदानां पडङ्गवबिदां च पूजया साम्यं तदा तेषासुक्तपूजाबिपयाणां केषां चिन्मनो- 
विकारसंभषे कता परयवैतीलयविद्वद्विषयव्वं सुत्रख प्रतिभातीलय्थः । तत्रेव चानुभवमनुदरुत्वेनोदा्रति---ड.दयते 
हीति । देहादिसंघाताभिमानवतं गुणदोपसंबन्धसंभवात्तद्विषयं सूत्रमिव्युक्तमिदार्नीं ब्ह्मास्मदृद्रेनाभिमानवतां 
गुणदौषासंबन्धान्न तद्विषयं सूत्रमिलयभिप्रे्याह-- ब्रह्य त्विति । इतश्च नेदं सूत्र ब्रह्मविद्धिपयमिलयाह--कर्मींति । 
तन्नैव पूजापरिभवसंभवादिव्य्थः । नलु यत्र समस्वदद्यैनं तत्रैव विविद सूत्र नतु कर्मिण्यकर्भिणि वेति बिभागोऽसि. 
तश्राह--इदं त्विति । समस्वदश्शनस्य संन्यासिविषयत्वेन परस्त॒तस्वे हेतुमाह--स्वैकमाणी ति । भाऽध्यायपरिसमासेः 
सर्वक्मीणील्यारभ्य तत्न तत्र सर्वकर्मसंन्यासाभिधानात्तद्विषयमिदं समस्वददौनं गम्यते तन्न तन्निरहंकारे निरवकार्ं 
सूत्रमिलर्थः ५ १९ ॥ नन्विष्टानिष्टपाक्िभ्यां हषेनिषादौ विद्धानपि कर्वक्निदौषे ब्रह्मणि कथं स्थितिं रुमेतेदशशङ्याका- 
छितं पूरयशुत्तरश्छोकयुस्थापयति--यस्मादिति । आत्मन्ञाननिष्ठावतो विदुषो द्पविषद्निमित्ताभावान्न तायुचि- 
सानिध्याह--सिर्वुद्धिरिति । नु हषैनिषादनिमित्तत्वं प्रियाप्रिययोः सिद्धमिति कथं तस््राश्या हषंद्धिगौ न 

३ नीककष्ठडव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

ब्रह्मासि यथा हिरण्मययोर्देवतातत्पीठयोः खर्णदक्साम्ये प्यति पूजकस्तु आकारदद्तारतम्ये परयति तद्त् । 
पूजास्मृतिश्नीन्तिकृततारतम्यविषया । साम्यदषटिस्तु तच्वविषयेति भावः । यखदेवं ते साम्े प्रयन्ति ` तसाद्रल्मण्य- 
खण्डेकरसे ते द्ररः सिता एकीभावेन समाश्च गताः ॥ १९ ॥ न भ्रहष्येदिति । यसरान्निदोधिं समं ब्रह्म तसात् 

थ सधुसूदनीभ्याख्या । 

गद्गोदकख मूत्रगर्तपातात्, खतएव वा यथा मू्दिः । तत्र दोपवत्ु श्वपाकादिषु स्थितं तदोपैरईष्यति बह्यति मूषैर्विभाव्य- 
मानमपि सर्वदोषासंखष्टमेव बह व्योमवदसङ्खलात् । "असङ्गो व्ययं पुरुपः, सूर्यो यथा सर्वलोक चश्च लिप्यते चाध्ुपै- 
बाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न चिप्यते लोकडु खेन बाह्य.“ इति श्चुत । नापि कामादिधर्मवत्तया खतएव कल्पित 
कामदिरन्तःकरणधर्मलसख श्चुतिस्रतिसिद्धलात् । तस्मानिदीपत्रह्मरूपा यतयो जीवन्मुक्ता अभोज्यानादिदोषदु्श्चति व्याहतम् । 
स्फृतिस्लबिद्दुदस्थविषयेव “तस्यान्नमभोज्यम्” इत्युपकमात्, पूजात इति मध्ये निर्देशात् , “धनाद्धमाच्च हीयते" इत्युपतंहारा- 
चेति द्रव्यम् ॥ १९ ॥ यस्मानचिर्दोषि समं ब्रह्म तस्मात्तव्रुपमात्मानं साक्षल्छुर्वन्--दुःखेष्वुद्िभमनाः सुखेषु ॒विगतस्प्रहुः" 
इयत्र व्याख्यातं पूररोधम् । जीवन्सुक्ताना खाभाविकं चरितमेव सुुश्चमिः भयलपूर्वकमलुेयमिति वदिं लिद्परदययौ । 
अद्वितीयार्मदशेनदीरुख व्यतिरिक्तप्रियाभ्रियग्राप्ययोगाच्र तजिपित्तौ हषविषादाविदयर्थः । अद्धितीयात्मद्दौनमेष विष्रणोति-- 
स्थिरबुद्धिः स्थिरा निश्चला संन्यासपूर्वैकवेदान्तवाकयविचारपरिपाकेन सर्वसंशयद्यन्यतेन निर्विचिकित्सा निधथिता बरह्मणि 
बुद्धियैसख स तथा । छन्धश्नवणमननफल इति यावत् । एताद्सय सर्वासंमावनाश्चन्यतेऽपि विपरीतभावनाप्रतिषन्धात्साक्षा- 
त्कारो नोदेतीति निदिष्यासनमाह-असमूढः निदिष्यासनसय विजातीयप्रयययानन्तरितसजातीयग्रलययप्रवाहस्य परिपाकरेन 

४५ भआष्योत्कपंदीपिक्ा । 

स्थितिविषयो ब्रह्य निदोषं दोषवत्यु चण्डाल्दिषु स्थितमप्याकाशवचदोपैरस््रटमतएव स्म सदेव सर्वत्रैकरूपम् । तस्दिताद्शे 
ब्रह्मणि ते पण्डिताः स्थिताः अतो न दोषगन्धमात्रमपि तान्स्एरशतीदय्थैः ॥ १९ ॥ समे मिदोँषे ब्रह्मणि स्थितो जीवन्मुकतिसुखार्थ 
कीरः सादिदयाकाह्वायामाद-ने ति । स्थिरा संयवर्जिता सर्वभतेष्यैकः समो निर्दोष आत्मेति बुद्धिर्यख 1 यतोऽसंमूढः संदायमूड. 

। & भरीधरीग्याख्या । 

सौम्ये समत्वे सितम् । त॑त्र हेतुः--हि यस्माद्. बह्म समं निदोपं च तस्ति समदरिनो ब्रह्मण्येव सिताः । अह्ममावं प्राप्ता श्रथः । ~ 
गोतमोक्तस्तु दोषो बह्ममावप्राभेः पूर्वमेव । पूजात इति पूजकावस्थाश्नवणात् ॥ १९ ॥ गह्ममाप्तख रक्षणमाह--नेति । यो गक्षवि+.. 

७ अभिनवरुक्राचायैव्याख्या । 
रिति ज्ानयेबेये धारोक्ता ॥ १८ ॥ १९ ॥ षस्य चरथं संभावनेदयाह--न अदृश्येदिति ¦ एतस्य समदनः दाषुमित्रादितिभागेऽपि अयच, 



नीटकण्दी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषंदीपिका-ध्रीधरी-अमिनवगुकतव्याख्यायुती । ९१६९ 

वाद्यसपरछष्वसक्तात्मा विन्दल्यात्मनि यत्सुस्म् । 
स ब्रह्ययोगयुक्तात्मा खुखमक्षय्यमश्रुते ॥ २१ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

मिष्टं पाण्य ङग्ध्वा नोदिज्ञेस्पाप्येव चाभियमनिष्ठं खब्ध्वा । देहमा्नात्मद्रिनां हि प्रियाग्रियप्राघी 
दषविषादस्थाने न केवरात्मद्निनस्तस्य पिवाभरियधा्यस्तंभवात् । किंच स्वेभूतेष्वेकः समो निदाष 

आत्मेति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिथस्य स स्थिस्वुद्धिरखंमूढः संमोहवजितश्च स्याद्यथोक्तह्यविन्न- 
ह्मणि स्थितो ऽक्मकृत्स्वैक्मसंन्यासीव्य्थः ॥ २०॥ किंच द्मणि स्थितो बाद्यस्परोषु बाह्याश्च ते 
वकि क क छ कि ^ क 14, च, 90 10) 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

करैव्याविति नियुज्यते वत्नाह-देदेति । विदुषोऽपि भियाभियभ्राक्िसामभ्यौदेव द्षविषादौ दुरवाराबिलाशाङ्जाह-- 
न केवङेति । अष्ितीयात्मद्दीनकीरस् व्यतिरिक्तप्रियापियप्रास्ययोगान्न रन्निमित्ते हषैविधादाबिय्थैः । इयपिं 

विदुषो हषैिषाद्ावसं भानितानिव्याह --किंचेति । निदोषे ब्रह्मणि भागुक्ते प्रतिपत्तिः संमोदेन हषीदिहेतुना 

रहितो यथोक्ते सर्बदोपरदिते ब्रह्मण्यहमसीति विद्यावानरोषदो पञ्चन्ये तस्िक्नेव बह्मणि स्थितस्तद्नुरो धात्कमौण्यसरष्य. 

माणो भरेव हषविषादभागी भवितुमरूमियथैः ॥ २० ॥ श्ब्दादिविपयप्रीतिप्रतिबन्धान्न कखचिदपि ब्रह्मणि स्थितिः 

सिध्येदिव्याशङ्याह-- किंचेति । न केवरं पूर्वोक्तरीत्या ब्मणि स्थितो हषैविषाद्रहितः किंतु बिधान्तरेणापीलथेः । 

यादद्यावद्िषयेषु रागदूपसावरणे निवरैते तावत्तावदाहमस्ररूपसुखमभिब्यक्त भवती्या््--बाह्येति । न केवरम- 
३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 

मियं पुत्रादि प्राप्य न प्रहृष्येत् । अग्रियं शतु दुःखदे प्राप्य नोद्धिजेत् । बुद्धस्ितिरजुद्धनानुष्ेयेति ज्ञापयितुसुभयतर 

ठिङ्पयोगः । सिरुद्धिः ्रत्गदवैते शरुतिषुक्तिम्यां सिथरीकृतम्ञः । असंमूढो ष्यानजसाकषा्करेण निगतमोहः । अत 

एव जह्यविद्भह्यमावख लन्धा । ब्रह्मभावं गत इत्यर्थः । ब्रह्मण्येव प्रत्यगहये व्दुत्थानावस्थायामपि सितः । सरव रह्म 

त्येव पर्यञ्चितयर्थः ॥ २० ॥ नन्वनयुभूतात्मसुखेप्सया प्रसिद्ध बाद्यं सुखं त्यक्तुमशक्यमतो न प्रहष्येदित्यसंगतमत 

आह--बा्येति । बहिर्भवाः बाह्याः स्पा विषयेन्दरियसंबन्धासतषु असक्तात्माऽनासक्तचित्तः सन्नात्मनि प्रत्यगद्या- 
 अधुसूदनीव्याख्या । 

विपरीतभावनाख्यसंमोहरहित., ततः सर्वप्रतिबन्धापगमा्रह्मनिद्रह्यसाक्षात्कारवान्, ततश्च समाधिपरिपकेन निदोषे समे 

ब्रह्मण्येव स्थितो नान्यत्रेति ब्रह्मणि स्थितो जीवन्युक्त- स्थितप्रज्ञ इयर्थः । एतादश देतद्चनाभावास्हषेदेगौ न भवत 

इत्युचितमेव । साधकेन तु द्वैतद्ने विधमानेऽपि विषयदोषदशेनादिना प्रहषेविषादौ दाज्यानिखमिप्रायः ॥ २० ॥ नच 

बाह्यविषयप्रीतेरनेकजन्मायुभूतवेनातिग्रबललाचदासक्तचित्तस्य कथमलीकिके ब्रह्मणि दे सर्वैुखरहिते स्थितिः स्यात् । परमा- 

नन्दरूपल्लादिति चेत्, न तदानन्दस्यानलुभूतचरलेन चित्तस्थितिहेतुलाभावात् । तदुक्त वार्तिके अप्यानन्दः श्रुतः साक्षान्माने- 

ताबिषयीकृतः । इष्टानन्दाभिलाषं स न मन्दीकरटुमप्यलम् ॥° इति । तत्राह-इन्द्ियैः स्छर्यन्त इति स्पशो. शब्दादयः । 

तेच बाष्या अनात्मधर्मल्ात् । तेष्वसक्तात्माऽनासक्तवित्तस्तृष्णा्यल्यतया विरक्तः सजनात्मनि अन्तःकरणएव बाह्यविषय- 

निरपेक्षं यदुपरमात्मकं खखं तद्िन्दति लभते निमैकसत्त्व्रत्या । तदुक्तं भारते “यच्च कामसुखं लोके यच दिव्यं महत्युखम् । 

तृष्णाक्षयदुख्यैते नातः बोडी कलाम् ॥* इति । अथवा प्रलयगात्मनि लंपदार्थ यत्तं खरूपभूतं उंषुप्तानवुभूयमानं 

बाह्यविषयासक्तिमरतिबन्धादकभ्यमानं तदेव तदभावाहभते । न केवलं लंपदार्थसुखमेव रभते कितु तत्पदाथैक्याुभवेन 

पूणदुखमपील्याह--स तृष्णाद्मल्यो ब्रह्मणि परमात्मनि योगः समाधिस्तेन युक्तसतस्मिन्व्या्त आत्मान्तःकरणं य 

५ भाष्योत्करधदीपिका । 

भूतेन समोहेन रितः । यतस्तत्त्वेवित् मोहनिवर्वकतततवसाक्षत्कारवान्। तदपि कुतः । यतो बरह्मणि स्थितः सवे विक्चेपकारणं परिय. 

ज्य श्रवणादिना ततैव सथितः । तिष्ठ इतियावत्। एतादराः श्रिये प्राप्य हर्ष न कुयोत् । अश्रियं भप्यरदेमं न कुयात्. । एतादशेनापि 

मनोनाशवासनाक्षयश्रयलेन ह्षविषादाभावतमे यतितव्यं षष्ठयादिभूमिकायै इति सूनचनाथसुभयनत्र लिदप्रयोग. ॥ २० ॥ किंच 

विषयद्खख बह्यानन्दपिश्चयातितुच्छलात् बरह्मणि स्थितः । स्परदयन्त इति स्परौः शब्दादयो विषया. तेष्वसक्तः प्रीतिवजितः 

आत्मान्तःकरणं यस्य स आत्मनि ल॑पदण्कषये थत्युखं तद्विन्दति रभते । स ब्रह्मणि तत्पदलक्ष्ये परमात्मनि योगः समाधिः लंपद्- 

६ ओीधरीव्याख्या । 

दूतवा ज्येव खित्तः स भिय प्राप्य न प्रहष्यशच प्रहे दपैवान्सयात् । अप्रियं च प्राप्य नोष्धिजेत् । न विषीदेदिलैः । यतः शिर- 

बुद्धिः सिरा निश्वडा युद्धियैख । तच्छतः । यतोऽरसंमूढो निषृत्तमोहः ॥ २०॥ मोदनिबृ्या युद्धियैहैतुमाद---ब्राह्यस्पर्ेष्विति । 
७ अभिनवगुक्ताचार्यन्याख्या । 

हारमात्र एव नन्तः ब्रक्षमिदठस्वात् ॥ २० ॥ २१ ॥ बाद्यस्पशप्नितति 1 बादयस्य्े पिषयास्मनि सक्तियेस्य नासि स देवं मन्यव इयाह-- 



२७० आनन्दगिरिव्यख्यसंवशित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवद्वीतां । [ अध्यायः ५ 

ये हि संस्पदोजा मोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 

१२ भीमनच्छाकरभाष्यम् । 

स्पश बाहयस्पश्चीः स्पर्यन्त इति स्परौः शाब्दादयो विषयास्तु बाह्यस्परशष्वासखक्त अल्मान्तः- 
करणं यस्य सोऽयमसक्तात्मा विषयेषु पीतिवर्जितः सन्विन्दति रमते आत्मनि यत्सुखं तद्धिन्दती. 
व्येतव् । स बह्मयोगयुक्तात्मा जह्यणि योगः समाधिबेद्ययोगस्तेन जह्मयोगेन युक्तः समादितस्तसि 
न्व्यापत आत्मान्तःकरणं यस्य स अ्ह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्लय्यमश्युते प्रासोति । तस्ाद्वाह्यविषयभीतेः 
क्षणिकाया इन्द्रियाणि निवतैयेदात्मन्यक्षयसुखार्थीव्यर्थः ॥ २९१ ॥ इतश्च निवतैयेत्-ये हि 
यस्मात्संस्पदोजा विषयेन्द्रियसंस्पर्शेभ्यो जाता भोगा युक्तयो इुःखयोनय पव तेऽविदयाङ्तत्वात् । 
ह्यन्ते ह्याध्यात्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तान्येव । यथेह रोके तथा पररोकेऽपीति गम्यत 
पवराष्दात् । न संसारे खखस्य गन्धमाज्मप्यस्तीति बुद्धा बविषयस्मगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

सक्तात्मा श्चमवश्चादेव सुखं विन्दति किंतु बह्यसमाधिना समाहितान्तःकरणः सुखमनन्तं प्रामोतीयाद-स ब्रह्मेति । 
तत्न पूवीरधं व्याच्े-बाद्याश्चति 1 समाधानाधीनसम्थग्तानद्वारा निरतिद्यसुखभ्रासियुत्तराधव्याख्यानेन कथयति- 

ब्ह्मणीलयादिना । शब्दादिविषयनिमुखस्यानन्तसुखासिसंभवात्तदर्थिना प्रयत्नेन विषयवे सुर्यं कैव्यमिति शिष्यशि 
क्षा्थमा्--तस्मादिति ॥ २१ ॥ तत्रैव हेस्वन्तरपरत्वेनोत्तरश्छोकयुदा्रति- इतश्चेति । विषयेभ्यः सकाश्ादिन्तर 
याणीति शेषः । वेराग्याथसेव वेषयिकाणि सुखानि दूषयति--ये हीति । नु विषयेन्द्रियसं्रयोगसंप्रसूतेषठु भोगे 

३ नीलकण्ठव्याख्या < चतुधरी ) । 

नन्दे सुधुधिकाटे यित्वा यत्सुखं विन्दति कमते स तदेव सुखम् । विधेयापेक्षं पुंस्त्वम् । कस्तत्युखम् । यो ब्रह्मयोरे 
ब्रह्मणि योगः समाधिसन्र युक्तो योजित आत्मा बुद्धिर्येन स बह्मययोगयुक्तात्मा । त्रह्मविदित्यर्थः । श्रह्यवि रहे 
भवति? इति श्रतेः । ब्रह्मयोगयुक्तात्मा तदेव सुखं विन्दतीति वक्तव्ये त्रह्मविदेब तत्सुखमिति तख सुखाभिन्नत्ववि 
वक्षयेदसुक्तम् । ननूभयत्रेकमेव सुखं चेत्कः स॒ससमाधिस्थयोर्बिशेष इत्याशङ्कयाह--खुखमिति । अक्षय्यं सुख 
भोक्षसतमश्चते व्यामोति । द्वैताद्धनख तुल्यत्वादुभयत्रेकमेव सुखं तत्रापि योगी मूढाविद्याया नष्टत्वादक्षय्य सुखमश्रुे 
न सुप्तः । अविघाचुच्छेदात् । तथाच मोक्षयुखख सुख्यखाप्यनुभूतत्वात्तदथ बा्यं सुखं सुत्यजमित्यर्थः ॥ २१ । 

ननु सुषुतिठस्यख मोक्षसुखयार्थे कः प्राप्तमेव बाह्यं दिव्य्यन्नपानगीतवायादिसुखं त्यजवित्याशङ्कय बाह्यसुखमनित्य 
त्वाजनिन्दति--ये हीति । संस्यरंजा विषयसंबन्धजाः । दुःखयोनित्वे हेतुः आययन्तवन्त इति । जाते पुत्रे यत्सुखं 

४ मधुसदनीव्याख्या । 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा । अथवा ब्रह्मणि तत्पदा योगेन वाक्या्थौलुभवरूपेण समायिना युक्त एेक्यं आप्त आत्मा लंपदार्थः 
खरूपं यख स तथा । सखुखमक्षय्यमनन्तं खखरूपभूतमश्चुते व्याप्नोति । सुखाचुभवरूप एव सर्वदा भवतीदर्थः । निदेऽपि 
वस्तुन्यनियानिष्यभिप्रायेण धालर्थयोग ओपचारिकः 1 तस्ादात्मन्यक्षयछलायुभवा्थी सन्बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया महा 
नरकानुबन्धिन्याः सकारादिन्द्रियाणि निवर्वयेत्तावतेव च ब्रह्मणि स्थितिभंवतीदमिश्रायः ॥ २१ ॥ नु बाह्यविषयप्रीविनिब्र 
तावात्मन्यक्षयसुखातुभवस्तसिमश्च सति  तस्प्रसादादेव बह्यविषयभ्रीतिनिद्त्तिरितीतरेतराश्रयवरान्ेकमपि सिध्येदियारा्कय 
विषयदोषदशनाभ्यासेनैव तत्मीतिनि्रत्तिभवतीति परिदारमाह--हि यस्मात्. ये संस्पश्चजा विषयेन्दरियसंवन्धजा भोगाः 
छदखल्नालुभवाः इह वा परत्र वा रागेषादिव्याप्तक्वेन दुःखयोनय एव त, ते सर्वेऽपि नद्यलोकपर्भन्तं दुःखहेतव 

५ भाष्योत्कषैदीपिका 1 

लक्ष्यस्य तत्पदरक्षये एकलपादनं तेन युक्त अत्मान्त करणमखण्डसाक्षात्कारलक्षणान्तःकरणदृत्तियस्य स रुख ज्रह्मानन्दभक्षय्यमः 
श्रते व्याप्नोति तसादात्मनि जीवेक्नेवाक्षयसुखार्थीं क्षणिकाया विषय्रीतेरिन्ियाणि निवर्तयेदिदयाशयः। अतदययभाष्यस्य सामान्यकूप 
तया न व्याख्यानान्तरेत्रिरोध इति ध्येयम् ।॥ २१ ॥ बिषयेष्वसक्ततां संपादयेदित्युक्तं तत्. भोगाना इुःखरूपलभ्रतिपादनेन दरद. 
यति--ये हीति । ये हि यस्माद्िषयेन्दियसंस्पर्भ्यो जाता भोगांखि दुःखानामाध्यात्मिक्ादीनां योनयः कारणानि । अविदयादरृत 

& ओीधरीन्याख्या । 

इन्द्रैः स्शृदयन्त इति सरी विषयाः बह्यन्द्रियनिषयेष्वसक्तात्मानासक्तचिन्तः आत्मन्यन्तःकरणे यदुपश्चमात्मक साकं खं तदः 
न्दति कमते । स चोपशमात्मकं खखं ङुन्ध्वा ब्रह्मणि योगेन समाधिना रुःहस्तदेक्य प्राप्त आत्मा यख सोऽक्षय्यं सुखमश्चुते प्राभोति 

॥ २१ ननु भियविधयमोगानामपि निवृत्तेः कथं मोक्षुः पुरुषार्थः स्यात्तत्राह-~-ये हीति । सखपृदयम्त इति स्यश्च विषरयान्ञेभ्यो 



गीलकरण्टी-मधुतूदनी-भाष्योच्करदी पिका-भीधरी-भभिनवगुपतव्यास्यायुत । २७१ 

१ श्रीमन्छांकरभाष्यम् । 

निवतेयेत्। न कैवलं दुःखयोनय आचन्तवन्तश्चादिरिंषयेन्द्रियसंयोगो भोगानामन्तश्च तद्वियोगः 
> आनन्दगिरिव्याख्या । 

जन्तूनामभिरचिदरोनष्कुतसेषां दुःखयो नित्वमिलाश्द्या विवेकिनां तेष्वासङ्गेऽपि न विवेकिनामिलयाद-माद्यन्ववस्त 
इति । यस्मादाधिव्याधिजरामरणादिसहितेभ्यः समागमनादिद्धेशरूपमा गिभ्यश्च बिषयेन्द्रिससंबन्धेभ्यो भोगाः सुख. 
ख्वाजुभवा जायन्ते तस्मात्ते दुःखहेतवो भवन्तीति योजना । अविद्याकार्यस्वादुःखानां ङतो भोगजन्यस्वमिवयाशङ्खा 
भोगानामविद्याप्रयुक्तत्वात्तत्निवन्धनत्वं दुःखानां युक्तमिल्यभिभरल्याह--अविधेति । भोगानां दुःखयोति्वे' मानवमनु. 
भवश्ुपन्यखति--दयन्ते दीति । देहिकानां भोगानां दुःखनिमित्तस्वेऽपि नाञुष्मिकाणां तथात्वमयुभवाभावादि.- 
ल्यारा्खावधारणसामभ्यंसिद्धम्थमाह--यथेति । पूर्ाधसयाक्षरारथसुक्तवा तास्पय्थमाह-नेत्यादिना । इतश्च 
विषयेभ्यः सकालादिन्दरियाणि निवतैयितव्यानील्याह-न केवङमिति । भाद्यन्तवस्वे मध्यक्षणवतिंत्वेन क्षणभङ्खर- 

४ मधुसुद्मीन्याख्या । 

एव । तदुक्तं विष्णुपुराणे “यावन्तः कुरते जन्तुः संबन्धान्मनसः प्रियान् । तावन्तोऽख निखन्यन्ते हृदये सोकराङ्कवः ॥ 
हति । एतादरा अपि न स्थिराः कितु आद्यन्तवन्तः, आदिर्विषयेन्दियसंयोगोऽन्तश्च तद्वियोग एं तौ वियते येषां ते । 
पूवापरयोरसत््वान्मध्ये खप्रवदाविभूताः क्षणिका मिथ्याभूताः. । तदुक्तं गौडपादाच्थैः “अदावन्ते च यज्नास्ति वर्तमानेऽपि 
तत्तथाः इति । यसरदेवं तस्मात्तेषु बुधो विवेकी न रमते अतिकूल्वेदनीयलान्न ्रीतिमनुभवति । तदुक्तं भगवता पतज्ञलिना 
(परिणामतापसंस्कारदुखगणडइत्तिविरोधाच दु"खमेव स्वं॑विवेकिनः इति । सर्वमपि विषयद्लं दृढमाुभ्रविकं च 
दुःखमेव अ्रतिकूलवेदनीयल्ात् । विवेकिनः परिज्ञातङ्केरादिखरूपसख न लविवेकिनः । अक्षिपात्रक्पो हि विद्रानयल्पदु.खले- 
शेन प्युद्धिजते यथोणोतन्तुरतिखुकृमारोऽप्यक्िपात्रे न्यस्त. स्परीन दु.खयति नेतरेष्वहवेषु॒तद्रद्धिवेकिन एव मधुविषसंश््ता. 
श्नभोजनवत्सर्वेमपि भोगसाधनं कालत्रयेऽपि छ्दायुविद्धलाहु खं विवेकिनः न मूढसय बहूुविधटु.खसदहिष्णोरिदय्थैः । तत्र 
परिणामतापसंस्कारदु-कैरिति भूतवर्तमानभविभ्यत्काखेऽपि दु खानुबिद्धलादौपाधिकं दुःखं विषयडखसयोक्तम् । गणञ्त्तिवि" 
रोधन्नेप्यनेन खरूपतोऽपि इुःखलं, तत्र परिणामश्च तापश्च संस्कारश्च त एव दुःखानि तैरिदयर्थ. । इत्थ॑भूतलक्षणे तृ तीया । 
तथाहि रागाञुविद्ध एव सर्वोऽपि खुखाजुभवः । नहि त्र न रज्यति तेन सुखी चेति संभवति । राग एव च पूर्वमुद्धुतः सन्वि- 
धयमाप्या खुखरूपेण परिणमते । तख च प्रतिक्षणं वधेमानलेन खविषयाप्रापिनिबन्धनदुःखस्यापरिहार्यलाहुःखरूपतेव । 
याहि भोगेष्विन्द्रियाणामुपशान्तिः परितृप्त्ात्घुखम् । या ॒ल्यैष्यादुपशान्तिसहु.खम् । नचेन्द्रियाणां मोगाभ्यासेन 
वैतृष्ण्यं कलँ शक्यम् । यतो भोगाभ्यासमतु विवधेन्ते' रागाः कौशलानि चेन्दियाणाम् । स्तिश्च न जातु कामः" इदयादिः । 
तस्मादुःखात्मकरागपरिणामलाद्िषयुखमपि दुःखमेव का्यैकारणयोरमेदादिति परिणामदुःललम् । तथा सखुखातुभवकाडे 
तस्भ्रविद्रलानि दु.खसाधनानि द्वेष्टि । नाजुपहख भूतान्युपमोगः संभवतीति भूतानि च हिनसि । द्वेषश्च खबाणि दु.खसाधनानि 
मे माभूवननिति संकल्पविशेषः । नच तानि सवौणि कशिदपि परिदर्ु शक्रोति । अतः युखायुभवकाचेऽपि तत्परिपन्थिनं प्रति 
दरषख सरवदेवावस्थितलात्तापदु.खं दुष्परिहदरमेव । तापो हि दवेषः । एवंच दुःखसाधनानि परिहठमशक्तो सुद्यति चेति मोददु.ख- 
तापि व्याख्येया । तथाचोक्तं योगभाष्यकररिः “सर्वैख द्वेषाचुविद्धश्वेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापादुभवः इति । त्राति 
द्वेषजः कमोदायः । सुखसाधनानि च आ्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते । ततः परभनुग्रह्णात्युपहन्ति चेति परा- 
नुम्रहपीडाभ्यां धमीधमोबुपचिनोति । स कमोशचयो लोभान्मोहाच्च भवतीयेषा तापदुःखतोच्यते । यथा वर्तमानः खुखासुभवः 
खविनाशकाठे संस्कारमाधत्ते । सच खुखस्मरणं, तश्च रागे, सच मनःकायवचनचेष्यं, साच युण्यापुण्यकमादयायौ, तौ च जन्मा- 
दीनि संस्कारदुःखता । एवं तापमोहयोरपि संस्कारो व्याख्येयो । एवं कालत्रयेऽपि दुःखाचुवेधाद्विषयखुखं दुःखमेवेद्युक्ला 
खशरूपतोऽपि दु-खतामाह-गुणदृत्तिविरो धा गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि सुखदु.खमोहात्मकाः परस्पर विरुद्रस्भावा अपि 
तेलवद्यप्नय इव दीपं पुरुषभोगोपयुक्तलेन त्यात्मकमेकं कार्यमारभन्ते । तत्रैक प्राधान्ये द्रयोर्युणभावात्रधानमात्रव्यपदे- 
शेन सात्विकं राजसं तामसमिति चरिुणमपि कायमेकेन गुणेन व्यपदिद्यते । तत्र खखोपमोगरूपोऽपि प्रय उद्भूत. 
सत्त्वकारयत्वेऽप्यजुद्धूतरजसमःकायलाश्निगुणास्मक एव । तथाच सुखाद्मकखवहु.खत्मकलं॒विषादात्मकलं च तख श्ुवमिति 
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । नयैतादशोऽपि प्रययः स्थिरः । यसराचलं च गुणद़ृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तयुक्तम् । नन्वेकः 
भस्ययः कथं परस्परनिरुदधघ्ुखदुःखमोहलान्येकदा तिप्त इति चेत् न । उद्भूतानुद्धतयोर्विरोधाभावात् । समद्रत्तिकानामेव 

५ भाष्योत्कर्षद्ौपिका । 

लात् । एवक्षारात्संसारे खख यन्धमात्रमपि नास्तीति ज्ञाला छक्तिरजतनिभेभ्यो भोगेभ्य इन्द्रियाणि निवर्तयेद् । न केवलं दुःख- 
& भीधरीव्याख्या । 

ज्ञाता ये मोगाः छखानि ते दि वतैमानकाठेऽपि स्पधौसयादिम्याप्तव्ाहुःखसयेव योनयः करणभूतास्तथादिमन्तोऽन्तदन्तश्च । भत्तो 
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१ भीसच्छंकरभाष्यम् । 

एवात भाचस्तवन्तोऽनिदया मध्यश्चणभाविरवादिदयथैः । कोन्तेय, न तेषु रमते बुधो भोगेषु विवेक. 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

व्वादुपेक्षणीयत्वं मोगानां सिध्यति । अस्ति हि तेषां श्षणमङ्ुरस्वं क्ष णिकविषयाकारमनोदत्तिव्यज्जयत्वादिति मन्वानः खक्राह--अजत इति । इद्ध पू्बकारिणां विवेकवतां भोगेषूपेक्षोपरब्धेश्च तेषामाभासस्व प्रतिभातीयाह --न सेष्विति। 
४ नशुर्दनीव्याख्या । 

हि गुणानां थुगपद्विरोधो न विषमडृत्तिकानाम् । यथा धर्मज्ञानवैराग्यैशव्याणि कन्श्त्तिकानि खन्धवृत्तिकैरेवाधमाक्ञानवेराग्या- 
नैश्वयैः सह विरष्यन्ते नतु खरूपसद्धिः । प्रधानख प्रधानेन सह विरोधो नतु दुबेरेनेति टि न्यायः । एवं सत्त्वरजस्तमां. 
स्यपि परस्परं प्राधान्यमा्रं युगपन्न सहन्ते नु सद्धावमपि । एतेन परिणामतापसंस्कारदुःखेष्वपि रागदधेषमोहानां युगपत्स. 
प्रावो व्याख्यातः, असुप्ततदुविच्छिन्नोदाररूपेण रानां चतुरवस्थलात् । तथाहि “अविधासितारागदेषाभिनिवेशाः 
पच केशाः । अविया क्षे्रसुत्तरेषां प्रसप्ततदुविच्छिन्नोदाराणाम् । अनियाछ्चिदुःखानामत्सु निदयद्चिसुखात्मख्यातिरविद्या । 
दग्ददनरक्स्योरेकात्मतेवासिता । खुखादुखयी रागः । दु खालुशयी देषः । खरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः । 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा. । ध्यानहेयासतदृत्तयः । छ@शमूकः कमोशयो दष्टादृ्टजन्मवेदनीयः । सति मूर तद्विपाको जायायु- 
भगा ° इति पातल्ञत्मनि सूच्राणि । तत्रातसिसतदुद्धिर्विपयेयो मिथ्याज्ञानमवियेति पयीयाः। तत्राशेषसं सारनिदानम् । तच्नानित्ये 
नि्यदुद्धियंथा--धरुवा थिवी शरुवा सचन्द्रतारका योर्टता दिवौकस इति । अच्वौ परमवीभत्से काये छुचिदुद्धिर्यथा--नयेव- 
दाशा्करेखा कमनीयेयं कन्या मध्वश्तावयवनिभितेव चन्द्रं भित्त्वा नि.खतेव ज्ञायते नीखोत्परपजायताक्ची हावगभाभ्यां 
खोचनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयतीवेति कस केन संबन्धः--स्थानाद्वीजादुपष्टम्भानिष्यन्दानिधनादपि । कायमाधेयसोचलास- 
ण्डिता हयञचचिं विदुः ॥* इति च वैयासकः शोकः । एतेनापुण्ये पुष्यप्रल्ययोऽनथ चारथप्रययो व्याख्यातः । दु खे सुख्याति- 
सुदाहूता "परिणामतापसंस्कारदुःसैगणढत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं॑विवेकिन. इति । अनात्मन्यात्मख्यातिर्थथा--शरीरे 
मनुष्योऽहमिदयादिः । इयं चाविा सरवङ्केरामूलमूता तम इत्युच्यते । बुद्धिपुरुषयोरमेदाभिमानोऽस्मिता मोहः । साधनरहित- 
स्यापि सर्वं सुखजातीयं मे भूयादिति विपयेयविरोषो रागः । स एव महामोह. । दु.खसाधने वियमानेऽपि किमपि दुः्खमे 
माभूदिति विपयेयनिकेषो द्वेषः । स तामिस्रः । आयुरभवेऽप्येतैः शरीरेन्दियादिभिरनिल्थेरपि वियोगो मे माभूदियविद्रदङखना. 
बालं खाभाविकः सर्ैप्राणिसाधारणो मरणन्रासरूपो विपयेयविरोषोऽमिनिवेदाः । सोऽन्धतामिखः । तदुक्तं पुराणे “तमो सो 
महामोहस्तामिसो हयन्धसंचितः । अविदा पश्पर्वषा प्रादुभूता महात्मनः ॥* इति 1 एते च दवेशाश्वतुरस्था भवन्ति । 
तत्रासतोऽनुत्पत्तरनमिव्यक्तरूपेणावस्थानं सप्तावस्था । अभिव्यक्तसखापि सहकार्यलभभावात्का्याजनकल॑तन्ववस्था , 
अभिव्यक्तख जनितकायेस्यापि केनचिद्धख्वताभिभवो विनच्छेदावस्था । अभिव्यक्त परप्तसहकारिसंपततेरमतिबन्येन खकरा. 
करलमुदारावस्था । एतादगवस्थाचु्टयनिशिषटानामस्ितादीनां चतुर्ण विपर्ययक्पाणां छ्ेशानामवियैव सामान्यरूपा कषत्रं 
परसवभूमिः । सर्वेषामपि विपययरूपलस्य दरितलात् । तेनावियानिध्यैव केशानां निदृततिरियथः । ते च देशाः भस्त 
यथा अहृविटीनानां, तनवः प्रतिपक्षमभावनया तनूङ्कता यथा योगिनाम् । त उभयेऽपि सुक्माः अरतिप्रसतरेन मनोनिरोपेनेषं 
निर्बीजसमाधिना हेयाः । ये तु सकमत्तयसत्कायभूताः स्थूल विच्छिन्ना उदाराश्च विच्छिद्य विच्छिय॒ तेन तेनात्मना पुमः 
भहु भेबन्तीति विच्छिन्नाः । यथा रागकाङे कोधो विद्यमानोऽपि न आ्ाुभूत इति विच्छिन उच्यते । एवमेकं जिया चनो 
रक्त इति नान्या विरक्तः किंत्वेकस्यां रागो लन्धडत्तिरन्यासु च भविष्यदृत्तिरिति स तदा विच्छिन्न उच्यते । ये यदा निषयेषु 
टग्धक्तयसते तदा सवोत्मना आदुरभूता उदारा उच्यन्ते । तत उभयेऽप्यतिस्थूललाच्छुद्धसत्ततमयेन भगवब्यानेन हेया न 
मनोनिरोधमपेक्षन्वे । निरोधहेयास्तु सक्षमा एव । तथाच परिणामतापसंस्कारदुःखेषु प्रसुप्ततनुविच्छि्रूपेण स्वे केशाः 
सर्वैदा सन्ति । उदारता तु कादाचित्की स्यादिति विशेषः । एते च बाधनालक्षणं दुःखमुपजनयन्तः कशरस्दवाच्या भवन्ति । यतः कमयो धमोधमाख्यः क्ेशमूलक एव । सति च मूरभूते छेदो तस्य कमौशयस्य निपाकः फं जन्मायुर्भोग्रथेति । 
सच कमाय इह पत्रं च खविपाकारम्भकत्वेन इष्टादष्टजन्मवेदनीयः । एवं केरासंततिधंरीयच्रवदनिशमावर्वैते । अतः 
समीचीनयुक्तै थे हि संस्पदोजा भोगा दु.खयोनय एव ते । आयन्तवन्तः इति । इुःखयोनितं परिणामादिभिर्यणड़ृस्तिवि- 
रोधान्र आयन्तवततं शुणकृत्तख चललादिति योगमते व्याख्या । ओपनिषदानां तु अनादिभावरूपमज्ञानमतिया । अहंकार 
धम्य्यासोऽसिता । रा्ढेषामिनिवेशास्वदृत्तिविरेषा इयनियामूललात्स्ैऽम्यनिदात्मकत्वेन मिथ्याभूता रलभुजङ्नाभ्यासव- 

प भष्योक्कर्षदीपिका । 
योनय एवापि सायन्तवन्तश्च आादिर्विषयेन््रियसंयोयो भोगानामन्तश्च एतद्वियोगएव । तस्माहुधो निवेकी इणग्टरयततत्ववित तेषु 
भोगेषु न रमते। तदुक्तं अद भमद्शैव तरङ्गोतसन्नभङ्राः। कसतासखहिफणाच्छ्रच्छायासु रमते बुधः" इति । कौन्तेयेति” संग्ेषयनन्नीखभावो एव भोगेषु रमते इति ्वनयत्रि। यद्वा निरय रतिरहितायाः ऊन्तयाः पत्नस्लं तेष रन्त. 



नीलकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्करषदीपिका-श्रीधरी-जमिनवगुप्तव्याख्यायुता । २७ 

राक्गोतीहैव यः सों भराक्दरारीरविमोक्षणात् । 
कामकोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 

१ भीमन्छांकरभाष्यम् । 

वगतपर्मार्थवत्वो ऽव्यन्तमृढानामेष हि विषयेषु रतिद्रेद्यते यथा पश्चुषशतीनाम् ॥ २२॥ अयं च 
श्रेयोमागेप्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः सवोनर्थ्रापिहेतुदुर्निवा्थश्चेति तत्परिहारे यज्ञाधिक्यं क्तव्य- 
मिद्याह भमवान्--शक्तोच्युस्खहत इदेव जीवन्नेव यः सोढुं प्रसहितुं भाक्पूर्वं रारीरविमोश्चणाद्ए 
मरणात्, मरणसीमाकर्णं जीवतोऽवद्यभावी हि कामक्रोघोद्धबो वेगो ऽनन्तनिमित्तवान्हि ख 
इति । यावन्मरणे तावन्न विश्वम्मणीय इव्यर्थः । काम इन्द्रियगोचरपाक्त इष्टे विषये श्रयमाणः 
नि 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

प्रतीकोपादानमाद्ययमिदं पुनर्व्याख्यानमिति न पुनरुक्तिः । ननु केषां िद्धोगेष्वभिरचिरुपरभ्यते तज्राह--भल्यन्वेति 
॥ २२ ॥ उत्तरश्छोकस्य ताव्पर्यमाह-अय चेति । योमार्भप्रतिपश्चष्वं कष्टतमस्वे' हेतुस्तत्रेव हेरवन्तरमाह---स्वैति । 
प्रयलाधिक्यस्य करतव्यस्वे देतु सुचयति--दुर्निंवायं इति । प्रसिद्धं हि कामक्रोधोद्धवस्य वेगस्य दुनिवारस्वं येन मात- 
श्मपि चाधिरोहति पितरमपि इन्ति तमवदयं परिवेषय द्लयति-दहाक्तोतीति । यथोक्तं वेम बहिरनर्थरूपेण परि- 
णामास्शरागेव देहान्तरतपन्नं थः सोहुं क्षमते तं सोति-स युक्त इति । मरणसीमाकरणस्य ताख्थ॑माह--मरणेति । 
भरसिद्धौ हिशब्दः । वत्र देतमाद--अनन्ते ति । व्याध्युपहतानां बद्धानां च कामादिवेगो न॒ भवतील्याशङ्खयाह-- 
यावदिति । कामश्टोधोद्धवं वेगं व्याद्यातुमादौ कामं मनोबिकारविरीषत्वेन व्याच्ष्टे-काम इति । कथमस्य 
मनोविकारविरोषत्वं तदाह~--दन्द्रियेति । कामो गर्धिस्तृष्णेति पर्यायाः सन्तः शब्दा मनोविकारविशेषे 

३ नी रुकष्ठव्याख्या ( चतुर्धंरी ) । 

तत्तक्िच्नष्टे नदयति दुःखं च महस्मयच्छतीति तेषु मोगेषु बुधः परिपाकदश्री न रमते ॥ २२ ॥ ऊः पुन्ुख्यः 
सुंखीत्याह--राक्रोतीति । इहेव जीवल्येव देहे प्राकूदारीरविमोक्षणा्ावदेहपातं मया कामक्रोधौ जिताविति विलम्भो 
न कर्तव्य इयर्थः । शरुते द्ेऽनुमिते वा विषये यो गर्धस्तृप्णारूपोऽतृषिश्च स कामः कोधस्तादशे एव विषये द्वेषसतौ 

४ मशुसूदनीग्याख्या 1 

न्मिभ्याबेऽपि दुःखयोनयः खप्रादिवदुशटिसष्टिमाचचेनाद्यन्तवन्तश्चति बुधोऽयिष्ठानसाक्षात्कारेण निष्र्तभ्रमस्तेषु न रमते । 
म्रगतृष्णिकाखकूपन्ञानवानिव तत्रोदकार्थ न प्रवर्तते । न संसारे सुखस्य गन्धमात्रमप्यस्वीति बुदा ततः स्वाँणीर्दियाणि 
निवर्तयेदिदयर्थः ॥ २२ ॥ सर्वानर्थप्राधिहेतुटर्निवारोऽयं प्रेयोमागप्रतिपक्ष. कष्टतमो दोषो महता यन्नेन सुुश्चणा निवारणीय 
इति यज्नाधिक्यविधानाय पुनराह--आत्मनोऽचुकूटेएु खखदेवषु ददयमनेषु शरुयमाणेषु स्मयमाणेपु वा तद्धणानुसंधानाभ्यासेन 
ओ रात्मको गर्धोऽभिलाषस्तृष्णा लोभ. स कामः । खीपुंसयोः परस्परव्यतिकराभिल्यषे लयन्तनिरूढः कामराब्दः । एतद्- 
मिप्रायेण (कामः कोधस्तथा लोम > इद्यत्र धनतृष्णा लोभः, घ्ीपुंसव्यतिकरस्तष्णा काम-, इति कामलोभौ एथगुक्तौ । इह ठु 
तृष्णासामान्यामिप्रायेण कामश्ब्दः प्रयुक्त इति लोभः प्रथद्नोक्त. । एवमात्मनः भरतिकूटेषु दुःखहेतुषु दर्यमनेषु श्रूयमाणेषु 
सर्यमणेषु वा तत्तदोषाुसंधानाम्यासेन यः प्रञ्वखनात्मकरो दवेषो मन्यु. स क्रोधः । तयोरत्कटावस्था लोकवेदविरोधप्रतिसंधा- 
नभ्रतिबन्धकरतया रोकवेदविरदग्रच्युन्युखलरूपा नदीवेयसाम्येन वेग इत्युच्यते । यथा दहि नया वेगो वपांखतिप्रबर्तया 

५ भष्योत्कपंदीपिक्ा । 

मयोग्योऽसीति सूचयति ॥ २२॥ अग्र॑ च श्रयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः सवनर्थप्रासिहेतुः दुर्निवायेश्वति तत्परिहारे यल धिक्य- 
विधानायाह--दाक्तो तीति । य इैव जीवन्नेव इन्द्धयिगोचरे प्रपि इडे विषये श्रुयमणे स्रयमणे वा सुखहेतौ या तृष्णा स कामः । 
कोधश्वैवंभूतेऽनिष्टे बरिषये द्वेषः । तौ कामक्रो घाुद्धवो यख सघ रोमाचनहृष्टने्रवदनलिङ्गोऽन्तःकरणग्रक्षो मरूप. कामोद्धवो वैगः । 
गा्नप्रकम्पभ्रखेद संदषीष्टपुटर्कनेचवक्रतादिटिद्गः चित्तश्रक्षोभरूपः क्रोधोद्धवो वेग. । तं कामक्रोधोष्धवं वेगं शारीरविमोक्षणात्ागा-+ 
मरणात् सोढं भसदिर्घं शक्रोति । भरणसीमाकरग्ं ठु निमित्तानामनन्तलात् कामक्रोधोद्धवद्य वेगस्य जीवतोऽवदयं भाविलात् यावन्म-- 

& शभ्रीधरीव्याख्या । 

वेकी तेषु न रमते॥ २२॥ तसान्मोक्ष एव पररः पुरुपाथ॑स्तसयय च कामक्रोधवेगोऽतिप्रतिपक्षोऽतस्रत्सदनसम्थं एव मोक्षभागि्याद--~. 

श्क्तोतीति । कामाच्कोधाचचोद्धवति यो वेगो मनोनेत्रादिक्षोमरक्षणस्तमिहैव तदुद्धवसमय एव यो नरः सोढुं प्रतिरोदुं शक्रोति । 
तदपि न क्षणमात्रं वितु दरीरविमोक्षणास्प्राक् । चावेदेदपातमिल्थैः । य एवंभूतः सन एव सुक्तः समाहितः खुखी' च भवति नान्यः । 

9 सभितवयुघाषार्यदयाख्या । 

प हीति। ष #4.9 \ वह्तिषपतोगा तम दुःरारणक्पाः पथातिभा अष्यनिला। ॥ १२ ॥ गरकोतीति । तवैहहुःपके शरीरान्त 
* श्रीश ३८ 



२७४ आनन्दगिरिन्याख्यासंवङित-धीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्भगवटीता । [ अध्यायः ५ 

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञज्योतिरेव यः 
स योगी ब्ह्मनिव्रोणं ह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 

१ भीमण्डांकरभाष्यम् । 

सयैमाणे वाजभूते खखदेतो या गधिस्तृष्णा स कामः, कोधश्चात्मनः पतिकूेषु दुःखहेतुषु 
उद्यमानेषु यमाणेषु सयेमणेषु वा यो देषः ख क्रोधस्तो कामक्रोधाङुद्धवो यस्य वेगस्य स काम- 
को घोद्धवो वेगः, रोमाञ्चनहएने्रवदनादिलिज्गोऽन्तःकरणप्रश्चोभरूपः कामोद्धवो वेगो गाच्प्रकस्प- 
ग्रखेदर्खदष्टोष्ठपुररक्तनेजादिलिङ्गः कोधोद्धवो वेगस्त कामक्रोधो द्धवं वेगं य उत्सहते सोढुं प्रसित 
स युक्तो योगी खखी चेह खोक नरः ॥ २३॥ कर्थभूतश्च ब्रह्मणि सितो ब्रह्म पाप्रोतीव्याह--यो ऽन्तः- 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

पर्यवस्यस्तीय्थेः । क्रोधश्च मनोदिकारविरोषसद्रदियाह-कोघश्चेति । तमेव कोधं स्पषटटयति- आत्मन इति । 
एवं कामक्नोधो व्याख्याय तयोरत्कटत्वावस्थःत्मनो चेगख ताभ्यामुर्पचिसुपन्यसखयति- ता विति । यथोक्तवेगावगमो. 
पाययुपदिश्ति--रोमाञ्नहश्नेनद्यादिना । उभयविधवेगं यो जीवन्नेव सोहुं शक्रोति तं पुरुषधोरेयस्वेन सोति-- 
तमित्यादिना ॥ २३ ॥ ज्ञानखाखन्तमन्तरङ्गमास्मनिष्टत्वं दृशौयन्प्रकृतं बह्मविदमेव विशिन्टि-कथभूतश्चेति ¦ 
यथान्तरेव सुखं न बा्ेरविषयेस्तथान्तरेव उयो तिन शरोव्रादिभिरतो बिषयान्तरविक्ानरदित इलयाह- तथेति ! यथोक्त- 

३ नीरुकण्ठडयाख्या ( चतुधंरी >) । 

कामक्रोधावुद्धवो यख वेगख स रोमा्नहृटनेववक्रणिङ्गोऽन्तःकरणपक्चोभरूपः कामोद्धवो वेगः । ग्रप्रकम्पप्रखेदसं- 
दष्टोष्ठपुटरक्तनेवादिलिङ्कः कोधोद्धवो बेगसतं कामकरोधोद्धवं वेगं मो यः शक्रोति स एव युक्तो योगी मुख्यः सुखी 
च नान्यः ॥ २३ ॥ कोऽसो योगी यो मुख्यः सुखीव्युक्तं तत्राह--य इति । सुखं विषयसङ्गजा प्रीतिः, आरामः 

४ मश्ुसूदनीन्याख्या । 

लोकबेदविरोध्रतिसंधानेनानिच्छन्तसपि गर्ते पातयिला मजयति चाधो नयति च, तथा कामक्रोधयोरपि वेगो विषयामि- 
ध्यानाभ्यासेन वषां कारस्थानीयेनातिभ्रवल रोकवेद विरोधग्रविसंधानेनानिच्छन्तमपि विषयगते पातयिला संसारसमुद्रे मजयति 
चाधो महानरकान्नयति चेति वेगपदप्रयोगेण सूचितम् । एतच्ाथ केन ्रयुक्तोऽयमियत्र विग्रेतम् । तमेतादृां कामक्रोधो- 
द्वं वेगमन्तःकरणप्रक्षोभरूपं स्म्भखेदाद्यनेकबाह्यविकारलिङ्गमाररीरविमोश्चषणाच्छरीरविमोक्चणपर्यन्तमनेकनिमित्तवयात्सर्वदा 
संभाग्यमानलेनाविसरम्भणीयमन्तरुत्पचमाचसिहैव बहिरिन्द्रियव्यापाररूपाटु ्वपतनात्परागेव यो यतिर्धीरस्िमिद्िक इवं नदीवेग 
विषयदोषदशेनाभ्यासजेन वक्षीकारसंज्ञक्वैराम्येण सोढुं तदनुरूपकारयैसंपादनेनानर्थकं करु शक्रोति समर्थो भवति, स एव 
युक्तो योगी, स एवे सुखी, स एव नरः पुमान्पुरषार्थसंपादनात्, तदितरस्लादारनिद्राभयमैधुनादिपश्चधर्ममात्ररतलेन मनुष्या- 
कारः प्यरेवेति भावः । ्रकशरीरविमोक्षणादिलत्रान्यद्माल्यानं यथा~मरणादृष्व विलपन्तीभिर्युवतीभिरालिङ्ञयमानोऽपि 
पुत्रादिभिदंह्यमानोऽपि आणदयन्यलात्कामक्रो धवेगं सहते, तथा मरणास्रागपि जीवमेव यः सहते स युक्तं इत्यादि । अन्न य॑ 
मरणवजीवनेऽपि कामक्तोधानुत्पत्तिमात्रं नूगरात्तैतद्युज्येत । यथोक्तं वसिष्ठेन श्राणे गते यथा देह. खलं दुःखं न विन्दति । 
तथा चेतप्राणयुक्तोऽपि स कैवस्याश्नमे वसेत. ॥* इति 1 इह तूत्पन्नयोः कामक्रोधयोर्ैगसहने प्रस्तुते तयोरनुत्पत्तिमात्रे न दन्त 

५ आष्योत्कपदीपिका । 
रणं स न विश्वसनीय इति कथनाथे यः सों शक्तोति स युक्तो योगी सुखी चेह रोके नरः, स एव नर इति सूचनार्थ नरपदम्। यंच परे 
मरणादृष्वेविख्पन्तीमियुवदिभिरालिज्गयमानोऽपि पुत्रादिभिर्द्यमानोऽपि यथां प्राण्य कामकोधवेगं सहते तथा मरणात्पराक् 
जीवन्नेव यः सहते स एव युक्तः खुखी चेदयर्थः। तदुक्तं वसिष्ठेन शरणे गते यथा देः सुखं दुःखं न विन्दति । तथा चेत्राणयुक्तोऽपि 
स केवल्याश्नमे वसेत्” इति तन्मन्दम् । प्राणदल्ये कामकोधोद्धववेगसाभावादन्र तदृ्छन्तीकरणस्याचुचितलात् ॥ २३॥ न केवट 
कामक्रोधोद्धवतरेगसहनमात्रेण जीवन्नेव मोक्षं रप्ति अपितु योऽन्तरात्मनि सुखं यख स तथा अन्तरेवात्मन्यारमणं ऋडा यस्य सः । 

& श्रीधरीन्याख्या । 
यद्वा मरणादूर्ध्वं बिरपन्तीमियुवतीभिरालिज् मानोऽपि पुत्रादिभिर्दद्यमानोऽपि यथा प्राणन्नुल्यः कामक्रोधवेगं सहते तथा मरणाला- 
गपि जीवेन्नव यः सेत स एव युक्तः सुखी' चेल्थः । तदुक्तं वसिषठेन~--“प्राणे गते यथा देहः सुखं ढःखं न विन्दति । तथा चेसप्राण- 
युक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥* इति ॥ २३ ॥ न केवरं कामव्रोधनेगसंहरणमात्रेण मोक्ष प्रामनोति, अपितु--योऽन्तरिति। अन्तः 

७ जभिनवगुाचार्थव्याख्या । 
कारं यावरकरोघकामजो वेगः क्षणमाश्रं यदि सह्यते तदाव्यन्तिकी सुखभास्तिः ॥ २३ ॥ योऽन्तरिति । अन्तस्तस्यान्तरेव बाद्यानयेक्षिसुर्खं ~~~ 

भडुवुदनः+ 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-भभिनवगुपतव्यास्यायुता । २७५ 

रभन्ते जह्मनिवाणश्रषयः क्षीणकल्मषाः । 
चिन्नद्रेधा यतात्मानः सवेभुतदिते रताः ॥ २५ ॥ 

१ ओमण्छांकरमाष्यम् । 

खुखोऽन्तरारमनि सुखं यस्य सोऽन्तःसुखस्तथान्तरेवात्मन्याराम आक्रीडा यस्य सोऽन्तरारायस्तथे. 
वान्तरात्मेव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सोऽन्तज्यो तिरेव । य ईंदशः स योगी बह्मनिवौणं बरह्मणि नि्धति 
मोक्षमिह जीवन्नेव ब्रह्मभूतः सन्निगच्छति भासोति ॥ २७ ॥ किंच लभन्ते बह्मनिवाणं मोक्ष॒षयः 
सम्यग्द्दिनः संन्यासिनः क्षीणकस्मषाः क्षीणपापादिदोषादिछन्नद्धेधारिछन्नसंशया यतात्मानः संयते- 
र अनन्द्निसि्नास्या 1 ` 
विशेषणसमाधिमाञ्जीवक्नेव सुक्तिमधिगच्छतीव्ह--स योगीति । आ्मभ्यन्तःसुखमिति बद्यविषयनिरपेक्षत्वं 
निवक्लितमन्तरारामत्वं च ख्यादिविषयापेक्षामन्तरेण काडप्रयुक्तफरूभाक्त्वमभिमतमिन्दरियादिजन्यप्रकाशश्जुन्यव्वमा- 
त्मञ्योतिद्धमिष्टम् । यथोक्तविरोषणसंपन्नः समाहितश्च जीवक्नेव ब्रह्मभावं रामोति ! बह्मनि परिपूर्ण लिति सर्वान्न 
यु परुश्चितां स्थितिम नतिश्ञयानन्दानिभावरुक्षणां भरामोतीलयाह--य ईदश इति ॥ २४ ॥ सुक्तिदेतोकौनस् साध- 
नान्तरमाह--किन्येति । यक्लादिनिल्यक्मीनुष्ठानात्पपादिरक्षणं कल्मषं क्षीयते ततश्च अवणाच्यवृत्तः सम्यग्दर्शनं 
जायते ततो सुक्तिरपरयलेन भवतीलयाह--कभन्त इति । क्ञानप्राश्युपायान्तरं दरीयति--छिन्नेति । अवणादिना 

३ नीखकण्डन्याख्या ( चतुरी > । 

्ीतिहेवः ख्यादिमिः सह कीडा, ज्योतिः कीडोपकरणानां प्रकाशः, तदेतत्रयं यान्तरेव सोऽन्तःसुखोऽन्तरारामोऽन्त- 
ज्योतिश्च न लिन्द्रियद्वारकमिति एवशब्दार्थः । य एवंभूतः स योगी किमतो ययेवं जह्मनिर्वाणं गल्यपाप्यपरमान्द ह्म 
इेवाधिगच्छति । यतो श्रहमभूतो जीवन्नेव ब्रह्मद्दने ब्रह्मभावं गतः ॥ २४ ॥ कछभन्त इति । ऋषयः सम्यम्दर्धिनः । 

%« भश्ुखूदनीन्याख्या । 

इति किमतिनिनेन्धेन ॥ २३ ॥ कामकरोधवेगसहनमात्रेणैव मुच्यत इति न, किंतु अन्ताह्यविषयनिरपक्षमेव खंरपभूतं सुखं 
यस्य सोऽन्तःखुंखः । बाह्यनिषयजनितसुखश्चन्य इत्यर्थः । कुतो बाह्ययुखाभावसत्राह-अन्तरात्मन्येव नतु शयादिविषये 
बाह्यज्खसाधने आराम आरमणं क्रीडा यख सोऽन्तरारामः । दयक्तसर्वेपरियहतेन बाह्यखसाधनश्चून्य इदय्थः ! ननु द्यक्त- 
सर्वपरिग्रहस्यापि यतेयेदच्छोपनतेः कोकिलादिमधरुरशब्दश्नवणमन्दपवनस्पद्नचन्द्रोदयमयूरग्रलयादिद्नातिमधुरशीतलगङ्गो- 
दकपानकेतकीकुरमसौरभायवघ्राणादिभिग्रीम्भैः खखोत्पत्तिसंभवात्कथं बाह्युखतत्साधनसन्यलमिति तत्राह- तथान्त्वयोतिरेव 
यः । यथान्तरेव सुखं न बाहय्विषयैस्तथान्तरेवात्मनि ज्यो तिर्विज्ञानं न बध्यैरिन्द्िये्यखय सोऽन्तज्योतिः श्रोच्ादिजन्यराब्दादि- 
विषयविज्ञानरदित । एवकारो विरोषणत्रयेऽपि संबध्यते । समाधिकाङे शाब्दादिप्रतिभासाभावात् व्युत्थानकारे तल्रविभासेऽपि 
मिभ्यालनिश्वयान्न बाह्यविषयेसतस्य खखोत्पत्तिसंभव ह्यर्थ. । य एवं यथोक्तविरोषणसंप्ः स योगी समाहितो बह्मनिवीणं 
ब्रह्म परमानन्दरूपं कलिपतद्वेतोपशमरूपलेन निर्वाणं तदेव कल्पिताभावसाधिष्ठानात्मकलात्, अविद्यावरणनिद्स्याधिगच्छति 

श्दयप्राप्तमेव प्राप्रोति । यतः सर्वदेव ब्रह्मभूतो नान्यः श्रहमैव सन्तर्माप्येतिः इति श्तेः, “अवप्थितेरिति काशङकत्ञः" इवि 
म्यायाच्न ॥ २४ ॥ सुक्तिहेतोन्ञानसख साधनान्तराणि विन्रण्वन्नाह--प्रथमं यज्ञादिभि. क्षीणकल्मषाः, ततोऽन्तःकरणडयख्या 

५% भाष्योत्कषदीपिका । 

यस्य च ख्यादौ खखबुद्धिः स तत्रैवारमते । भयं तु यतोऽन्तःसुखोऽतोन्तरारामः। यतोऽन्तरात्मेव ज्योतिः प्रकारो यख स आदै- 
वैकोऽद्धितीयः । सवावस्थासु जाभरदादिषु खभ्रकाशः सलयोऽन्यत्सर्वमिन्द्रियविषयादिकं तत्र कल्पितमद्रतमतः खखहीनं इु.खरूपं 
कीडानास्पदमिति बोधवान्। यैततवन्तरेव ज्योविदधियेस्य न गीतच्रलयादिषिति ! तन्न अन्तःसुखोन्तराराम इयनयोरन्यतरेणाप्य- 
सार्थ लाभात्.) य एतादशः स योगी बह्यमूतः सन्नपि जह्मनिवांणं जद्मनिश्रति । बह्यानन्दमिति यावत्! गच्छति आप्नोति प्राप्तमेव 
विस्म्रतथेवेयकमिव अप्रति ! “दयैव सन्ब्रह्माप्येति" इति श्रुतेः "अवस्थितेरिति कारकृत्लः" इतिन्यायाच्रासेव परमात्मनोऽनेनापि 
विन्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदममेदेनोपक्रमणमिति काराछ्रत््ञ आचार्यो मन्यते । तथाच ब्राह्मणं “अनेन जीवेनात्मनाऽ्नुप्र- 
विदय नामरूपे व्याकरवाणि" इति एवंजातीयकं पर खैवात्मनो जीवभविनावस्थानं दर्खयतीति तदर्थः ॥२४॥ बह्यनिर्वाणप्राधिहेतोर्ञा- 
नख साधनान्तरण्याह-छभत्त इति । ऋषयः सुक्ष्मतत्त्वदररिनः “दयते लम्यया बुच्या सृक्ष्मया सृष्ष्मदरिभिः' इति श्तेः । जह्य 

& भीधरीष्याख्या । 

आत्मन्येव सुखं यख नं विषयेषु, अन्तरेवारसमः कडा यख न बहि.) अन्तरेव ज्योतिषष्टियैस्य न गीतमृ्यादिषु, घ एव बरह्मणि भूतः 
धितः सन््रह्मणि निर्वाणं कूममयिगच्छति भामोति ॥ २४ ॥ पि्व~-रभर्त इति । ऋषयः सम्यण्दरदिनः क्षीण कारमं येषा, छिन्न 

७ अभिनवगुाचार्यव्याख्या । 

तत्रैव रमते तत्र वास्य अकाराः । व्यवहारे त्वमूढ स्वभिद । उक्तच 'जडहव विचरेद्वादमसि इति ॥ २४ ॥ मन्ते इति। एतश्च तैः य 

% श्रीधरः+ 



२७६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्वीता । [ अध्यायः ५ 

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । 
अभितो जह्मनिषीणं वतेते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥ 

१ श्रीमच्धकरमाव्यम् । 

शिद्रयाः सर्वैभूतदिते रताः सवषां भूतानां हित अआखङ्कव्ये रता अर्हिंखका इव्यर्थः ॥ २५ ॥ रिच 
कामक्रोधवियुक्तानां कामश्च कोधश्च कामक्रोधौ ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां संन्यासिनां यतचेतसां 
संयतान्तःकरणानामभित उभयतो जीवतां तानां च ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षो वतेते, विदितात्मनां 
विदितो क्लात आत्मा येषां ते विदितात्मानस्तेषां विदितात्मनां सस्यग्दरिनामिदयर्थः ॥ २६ ॥ सम्यग् 
शननिष्ठानां संन्यासिनां सद्योमुक्तिख्क्ता कर्मयोगश्चेश्वरार्पितस्वैभावेनेश्वरे ब्रह्मण्याधाय क्रियमाणः 
सतवद्यद्धिन्ञानप्राधिसर्वैकर्मसंन्यासक्रमेण मोक्षायेति मगवान्पदे पदे.ऽज्रवीद्धश््यति च । अथेदानी 
। ज किरि 0, प त ण भमि ति भ नणि णि सि स दक सा म जि नुकि थी णि णि भन 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

श॑दायनिरसनं का्यकरणनियमनं च दयाह्त्वेनारिंसकस्वमिलयेतदपि सम्यश््ानप्रासो कारणमिलय्थः । अशक्चषरव्याख्यार्न 
स्पषटत्वान्न व्याढ्यायते ॥ २५ ॥ पूर्वं कामक्रोध्योर्वेगः सोढव्यो दतः, संप्रति तावेव लयज्याविलयाह-किंचेति। 
नयु वदितविदोधणवतां श्रतानासेव मोक्षो नतु जीवतामिति चेन्नेल्याह--अभित इति । अस्रदादीनामपि तहि 

धरभूतकामादिध्रभावनबिशुराणं किमिति मोक्षो न मवतीदयाद्र्कय सम्यग्ददौनवेशेष्याभावादिलयाह-विदितेति 
उनकतेऽर्थे छोकाक्षराणामन्वयमाचशे--कामक्छोषेद्यादिना ॥ २६ ॥ इत्तमनुधोत्तरश्टोकत्रयस्य तत्पया्थमाह- 
सम्यग्दद्येनेति । इेश्वरार्पितसर्वभावेनेति । भगवति परसिन्नी श्वरे समर्पितः सर्वेषां देदेन्द्रियमनसां भावशरष्टा 

३ नीठकण्डेव्याख्या ( चतुर्धरी 3 । 

छिननदवेाद्छिन्नसंशयाः । यतात्मानो जितचित्तः ॥ २५ ॥ किंच कामेति । अभितो जीवतां भृतानां २ 
विदितात्मनां ज्ञातात्मतच्यानाम् ॥ २६ ॥ एवं सम्यग्ददोननिष्ठानां सयोमुक्तिरक्ता, कर्मयोगश्च सङ्गफङ्त्यागेः 
ईश्वरपीलर्थमनुषटितः स्वशयुद्धि्ञानग्रापिद्वरेणं मोक्षाय सवतीत्यण्युक्तम् , अथेदानीं सम्यण्द्श्चनखान्तरङ्गसाधनं भ्यानं 

 सधुसूदनीष्याख्या । 

ऋषयः सृक्षमवस्तुविवेचनसंमथाः सन्यासिनः, ततः श्रवणादिपरिपाकेन चछिन्दैधा निटृत्तसरवैसंश्षयाः, ततो निदिध्यासनप 

रिपाकेन संयतात्मानः परमात्मन्येवेकामचित्ताः, एताददाश्च देतादशिखेन सवैभूतद्िषे रता दिंसादयल्या ब्रह्मविदो ब्यनि्वा 
रसन्ते । “यस्मिन्स भूतान्यात्मेवाभूद्धिजानतः । त्र को मोहः कः दोक एंकलमयुपद्रयतः ॥" इति श्वुतेः । बहुवचः 
“तथो यो देवानाम्" इ्यादिश्ुतयुक्तनियमप्रददीनार्थम् ॥ २५ ॥ पूर्व कामक्रोधयोरुत्यच्नयोरपि वेगः सोढन्य इत्युक्तमधुर 
तु तयोरुत्पत्तिप्रविबन्ध एव कर्तव्य इदयाह--कामक्रोधयोर्वियोगसतदनुत्पत्तिरेवं तदयुक्तानां कामक्ोधबियुक्तानाम् । अतए 
यतचेतसां संयतचित्तानां यतीनां यल्लक्ीखनां संन्यासिनां विदितात्मनां साक्षाक्छतपरमात्मनामभित उभयतो जीवत 
शतानां च वेषां ब्रह्मनिवोणं मोक्षो ववैते निदल्रात, नतु भविष्यति साध्यलामावात् ॥ २६ ॥ पू्मीश्वरर्पितसर्वभावर 
क्मेयोगेनान्तःकरणश्चुद्धिखतः सर्वैकर्मसंन्यासस्ततः श्रवणार्दिपरस्य तत्त्वज्ञान मोक्षसाधनसुदेतीत्युक्तम्, अधुना (सयोग 
ह्मनिवीणम्' इलयत्र सूचितं ध्यानयोगं सम्थग्दशेनस्यान्तरद्साधनं विस्तरेण वक्तु सूत्रस्थानीयांज्ञीञ्श्छो कानाह भगवान् 

५ माष्योत्कर्षदीपिका 1 

निवाणं लभन्त हदयन्वयः।ज्ञानमुतदयते पंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः” इतिवचनमनुरंष्याह । निष्कामकर्मणा शैश्वराराधथनलक्षणेन क्षीण 
पापाः "आत्मा वा अरे दरषटव्यः श्रोतव्यो सन्तन्यो निदिध्यासितव्यः" इयात्मदरोनसा्धनं श्रवणादिकं कथयन्तीं श्चुतिमवुरुष्याह । श्रः 
णेन मननेन च च्छिन्दैधाः च्छिज्नसंशयाः यतात्मानः संयतानि समनस्कानीन्दियाणि यैस्ते । अनेन बिजातीयप्रलययविरस्कारपुरःर 
रसजातीयप्रययम्रवाहीकरणात्मकं निदिभ्यासनरुक्तम् । एतादृशानां लक्षणमाह । सर्वेषां भूतानां हिते अनुकूटे रताः । अहिः 
इयर्थः ॥ >५ ॥ पूवे कामक्रोधोद्धवो वेगः सोढव्य इत्युक्त, इदानी तावेव खाज्यानिद्याह । कामक्रोधाभ्यां वियुक्तानां यतीः 
संन्यासिनां संयतचित्तात्मनां बिदितात्मतत्त्वानां ब्रह्मनि णममितः उभयतो जीवतां तानां च वर्तेते ॥ ९६ ॥ एवं तत्त्वज्ञाः 

| ई श्रीधरीष्यार्या । 

द्वैषं सदयो येषां, मरत संयत भात्मा चित्तं येषां सर्वैषां भूतानां हिते सताः इंपारूबस्ति जह्यनिर्वांणं भोक्च रभन्ते ॥ २५ ॥ किच~ 

कामको धवियुक्तानामिति । कामक्रोधाभ्यां वियुक्तानां, यतीनां संन्यासिना, संयतचित्तानां श्ञातार्मतस्वानां अभित्त उभयः 
तानां जीवतां च न देदयान्तर एव तेषां जह्मणि ल्यः, अपितु जीवत्रामपिं वतत इव्यर्थः ॥ २६ ॥ स योगी ब्रह्यनिर्बाणमिलयादि 

७ अभिनवगुक्ाचार्यव्यारूना । 

पे अन्भी भिनद ॥ २५॥ कामश्रोभेति । तेवां सर्वतः सर्वास्ववदपरादु अङ्मखता पारसाभिकी स निरोधक्षारुमपशदे ॥ ६ 



नीटकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-धीधरी-अमिनवगुपतव्यास्यादुता । २७७ 

स्पशोन्क्रत्वा वदिवौद्यां अक्ुश्वान्तरे शवो । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २५॥ 

१ श्रीमस्छाकरभाष्यम् । 

ध्यानयोग सम्यग्दशनस्यान्तरङ विस्तरेण वक्ष्यामीति तस्य सृ्रस्थानीयाञ्छोकानुपदिश्ति स~ 
स्पशाञ्खब्वादीन्डत्वा बहिबोद्यान् ओोत्रादिदढारेणान्तवुदौ पवेश्िताः चाब्वादयो विषयास्तानचिन्त- 
यतो बाह्या बहिरेव कृता भवन्ति । तानेवं बहिः कत्वा चश्चुश्चैवान्तरे श्ुवोः, छत्वेत्यषभ्यते । वथा 

पिज पि ककि" 1 9 9) 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

विषो न चिद्पि बहिसेषां व्यापारसतेनेलय्थः । कर्मयोगस्य तत्फलस्य चाभिधानानन्तरमिलयथराब्दार्थः । खतो बा- 
ध्यानां निषयाणां ते बहिष्करणमिलयश्षद्खाह-श्रोज्रादीति । तेषां बहिःकरणं कीटगिलाङ्खयाह-- तानिति ॥२७॥ 

> नीङुकण्ठव्याख्या ( चतुरी ), 

योगे विक्षरेण बक्ष्यामीति तत्सूत्रमूतांखीग्श्ोकाुपदिरशति--स्पशशौनिति । अवरोत्तरारधेन प्रणायाम उक्तः सी- 
नत्वा बहिनीद्यानिति प्रत्याहार उक्तः, भ्रुवोरन्तरे चश्ुः छत्वेति धारणोक्ता, विगतेच्छामयक्तोध इति साधनमूताः 
फ़रुभूताश्च द्विविधा यमा नियमाश्वोक्ताः, यतेद्धिय इति वितकौस्यः संप्रशातः, यतमना इति विचाराख्यः, यतबुद्धि- 
रित्यानन्दासितास्यौ; मेोक्षपरायण इत्यसंप्रात उक्तः, शेषेण योगफठमिति विभागः । पाटक्रममनदरध्यारथकरमेणाश्च- 
रर्थः स्पष्टीक्रियते । तत्र विगतेच्छो विगतमयो विगतक्रोध इति संबन्धः । यो हि इच्छवान्स इष्टसिद्य्थं हिंस- 
वरतस्तेयस्रीपरिग्रहानिच्छेत् । अतो विगतेच्छपदेन तद्विप्ैयान् “अषहिंसासत्यास्तेयत्रहचयापरिभहा यमाः? इति सूत्रो- 
तान्यमेक्षयति । तथा भय खोच्छेदश्धा तया दुद्धिभो न श्शोचसंतोषतपःसखाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमाः? इति 
सुत्रोक्ताचनियमान्खीकदुमिच्छेदतो विगतभय इत्यनेन तेषां ग्रहणम् । तथा कोधाकरान्तो मेत्यादीन्भावयितुमशक्त- 
धित्तप्रसाधने कर्त न शक्तोति । तच्र भ्मे्ीकरुणासुवितेपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां मावनातश्चित्तप्रसाधनम्' 
इति सुत्रितम् । तत्र विगतक्रोधः शान्तम्रकृतित्वात्युखितेषु मेनं परख न ममेवेष्टमिदं जातमिति भावयेत् । तथा 
दुःखितेषु करुणां पुण्यवत्सु सुदितां पापवत्सुपक्षां च भावयेत् । नचेतेन प्रसाधनेन विना चित्ताद्रीख नेर्मट्यं भवति । 
एवे साधनावस्थायां यमनियमचित्तप्रसाधनानां सिद्खथं विगतेच्छाभयकोधत्वमीप्सितम् । एवं एढावसख्ायामपि तदी- 
पितम् । तथाहि संप्रश्ञातसमाधिफलमूतायां मधुमत्या योगभूमो सितं योगिनं प्रति दिव्याः कामा उपतिष्ठन्ते तत्रापि 
विगतेच्छत्व मिष्टम् । तथाहि ^स्थान्युपनिमन्रणे सङ्गसयाकरणं पुनरनिषटप्रसंज्गात्? इति सूत्रम् । स्थानिनो देवासैरुप- 
निमन्रणे शइृहाखतां इमे रम्यावस्तथाः इमा रम्या रामाः इमानि जरामरणहराणि रसायनानि इमे वयं किंकराः खपुण्या- 
ग्गितमिद् स्थानं त्वया भुज्यतामिति प्रार्थनायां क्रियमाणायां सङ्खो छिप्सा तत्र न कर्तव्या, नापि तङ्ामेनात्मनो महामा- 

गत्व देवग्राथ्येत्वै मत्वा गर्वोऽपि कर्तव्यसयोः सङ्गसययोराहेतुत्वादिति सूत्रार्थः। तथा मयमपि द्विविधं योगान्तरायजं 
वितर्कजं च । ततरां “्याधिस्त्यानसंशयप्रमादारुखाविरतिश्रान्तिदशेनाङन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि वित्तविक्षेपासेऽ- 
न्तरायाःष्ुःखदौर्मनखाङ्गमेजयत्वश्वासप्र्ासाविक्षेपसहयुवः' इति सूतराभ्यासुक्तं। स्त्यान अकरमण्यता अविरतिरवेराग्य 
अङ्खमेजयत्वै कम्पवायुः वितकोहिंसादयस्तजं च भयं । आदख निवारणं ईश्वरपरणिधानेन। तथाच सूत्रितं "ततः प्रत्यर्चे- 

तनाधिगमोऽन्तरायाभाबश्च इति । तत ईश्वरपरगिधानात् । द्वितीयख प्रतिपक्षमावनेन । तथाच सुत्रितम् "वितर्कबाधने 
प्रतिपक्षभावनम्? इति "वितका हिंसादयः कृतकारितायुमोदितालोभक्रोधमोहमूा सरदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त- 

छ मधुसूदनीव्याख्या । 

एतेषामेव उत्तिस्थानीयः छृत्लः षष्ठोऽध्यायो भविष्यति । तत्रापि द्वाभ्यां संक्षेपेण योग उच्यते । तृतीयेन तुं तत्फल परमात्म- 

ज्ञानमिति विवेकः स्पशञ्याब्दादीन्बाह्यान्बहिभेवानपि श्रोच्रादिद्वारा तत्तदाकारान्तःकरणव्रत्तिमिरन्तःभवि्यन्पुनबहिरेव 
५ भाष्योरकर्षदीपिका । 

निष्ठानां यतीनां सथोभुक्तिरुषला क्मयोगिनां च सत्तद्व्यादिकरमेण । अथेदानीं ध्यानयोगस्य सम्यण्दशनान्तरन्साधनख षठाव्या- 

& आीधरीव्याख्या ! 

योगी मोक्षमाभोवीश्युकतं तमेन योगं संक्षेपेण ददीयन्नाद-- स्पर्शानिति दास्याम् । बाह्या एव स्यश्च कूपरसादयो विषयाश्िन्तिताः 
७ अभिनवगु्ठाच्वायंग्याख्या । | 

सर्ीनिति । बाद्मसशौन्विः श्षत्वानष्वीहय श्चवोवासदक्षिणदद्टयोः क्रोधरागात्मक्रयोरन्तरे तद्रि, 

वकने मेक ५४ 



२७८ आरनन्दगिरिव्याश्यासंवरित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः ५ 

यतेन्रियमनोवुद्धिखनिर्मोक्षपरयणः । 
विगतेच्छानयक्नोधो यः सदा खक्त एव सः ॥ २८ ॥ 

१ भरीमच्छांकरमाष्यम् । 

प्राणापानौ नासाभ्यन्तस्वारिणौ समो छता ॥ २७ ॥ यतेन्द्रिय इति । यतेच्द्रियमनोबुद्धियेतानि 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

विषयप्रावण्यं परि्यज्य चश्चुरपि श्वोसैभ्ये विक्षेपपरिहारार्थ कृत्वा आ्गापानौ च नासाभ्यन्तरचरणन्चीलौ समो स्यूना- 
धिकवर्जितौ ऊम्भकेन निरूढो कत्वा करणानि स्वण्येवं संयम्य प्राणायामपरो भूत्वा किं कयादिदपेक्षायामाद- 
यतेन्द्रियेति । इन्द्ियादिसंयमं कृत्वा मोक्षमेवापेक्षमाणो मननशीरः खादिरैः । ज्ञानातिश्षयनिष्ठसख सर्बदेच्छादि. 

३ नीटकण्डव्याख्या ८ चतुर्ध॑री >) । 

फठा ईति प्रतिपक्षभावनम्" इति च । आदिपदादनृतस्तयादयः । हिंसादयः प्रलेकं $तकारितदमोदितमेदेन 
ननिविधाः । तेऽपि प्रत्येकं छोहादिमूखकत्वेन त्रिविधाः । तेऽपि म्रदुमध्यमाधिमात्रभेदेन प्रत्येकं विविधाः । ते च॑ 
मूलमूता वितकोखयश्चत्वारः पश्च अधिका वा त्रिक्चियुणिता एकारीतिरोत्तरशतं पञ्चत्रिशदधिकं रतमधिका वा 
भवन्ति । शाखाप्रश्चाखामेदेनानन्ताश्च । दुःखख्पसनज्ञानरूपं चानन्तफङ् येषां ते दुःखाज्ञानानन्तफला इत्यनया प्रति 

पश्चमावनया ते निवर्तनीया इति । एवं यमनियमचित्त्रसाधनप्रतिपक्षभावनेर्निरन्तरायं मृदुकृतचित्तो योगी विविक्ते दरो 
(आसीनः संभवात्” इति न्ययेन स्थिरसखखमासनमध्यासीत । तत्र देशासने श्रूयेते “समे श्चा श्करवहिवाट्काविवांजते 

शब्दजलराश्रयादिभिः । मनोचुकूले नतु चक्ुपीडने गृहानिवाताश्यणे प्रयोजयेत् ॥ चिरुन्नतं साप्य समं शरीरं 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य । ब्रह्मोड्पेन प्रतरेत विद्वान्छोतांसि सवाणि भयावहानि ॥ इति । वचक्षुरित्यत्र विसगे- 
लोपरछान्दसः । चिरन्नत कयिवक्षःकन्धराभ्रदेरोषून्नतम् । ततो जितासनः प्राणायाममसभ्यसेत् । तेन हि मन्दगत। 
प्राणे सति तदनु सारि मनोऽपि चाञ्चल्यं त्यजति । नोचेद्ायुविक्षेपेण विद्धिप्यते । तच प्रणजयप्रमाणम् प्राणन्ध 
पीञ्येह सयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छरसीतः इति शरत्युक्तमेव संगृह्णाति । प्राणापाना समो कृत्वा नासाभ्यन्त- 

रचारिणौ इति । प्राणापानौ समौ तुस्यावृध्वधोगतिविच्छेदेन नासाम्यन्तस्चारिणो कुम्भकेन कृत्वा ततो बाद्या- 
न्वहिभवान्स्पशान्विषयसंबन्धानिन्दियद्वास नित्यमन्तवुद्धौ क्रियमाणान् योगीन्धियाणां प्रत्याहरणेन तान्नहिरेबं कुर्यात् | 
ततो विषयेभ्यो व्यावृत्तेषु करणेषु खमकारे इवान्तर्मनोमात्रेणावतिष्ठत इत्यर्थः । इमं प्रत्याहारं कतमशक्तखाविर- 
क्तख का गतिरित्यत आह--चश्चुश्चेवान्तरेश्चुबोरिति । चरब्दो वार्थे । चक्रुरेव वा श्ुवोन्तरे करयात् । 
खेचरी सुद्रामभ्यसेदिव्यर्थः } सा चोक्ता योगसारे (कम्बिकोर्ध्वस्थिते गतं जिहां व्याव्रल्य धारयेत् । दढासनध्चिरं 
तिषठन्मुदरेषा खेचरी मता ॥ श्रुमध्यदष्टिरप्येषा महादेवेन कीर्तिता इति ! य एवं सर्वोऽपि ब्य विषये स्यादौ. 
संयमो यथोक्तं प्रत्याहारमवुष्ठातुमशक्तान्प्रत्येवोपदिर्यत इति ज्ञेयम् ॥ २७ ॥ यतेन्द्रियेति । यसिन्करसिशिस्थूरे 

ख मशुसूदनीव्यास्या । 

ला परवेराग्यवेन तत्तदाकारां इत्तिमयुत्पयेलर्थ. । यदेते आन्तरा भवेयुसलदोपायसद्नेणापि बहिर्न स्युः खभावभद्- 
भ्रसङ्खात्, बह्याना ठु रागवशादन्तःप्रविश्यना वेराभ्येण बहिगेमनं संभवतीति वदितुं बह्यानिति विदोषणम् । तदनेन वेरा- 

ग्यसुक्खाभ्यासमाह--चक्चु्वैवान्तरे श्रुवोः, कृतेलनुषञ्यते । अल्यन्तनिमील्ने हि निद्राख्या ल्यास्मिका वृत्तिरेका 
५ आष्योत्कर्पदीपिका । 

ये विस्तरेण वक्ष्यमाण सूतरस्थानीयांखीन्श्योकानाह । स्पशीन् राब्दादीन्बाह्यानेव श्रोवादिद्रारेण अन्तु प्रविध्न्विषयान् 
अचिन्तनेन बहि छा चश्ुश्वैव श्चुगोरन्तरे ला तथा आ्रणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कला ॥ २७॥ यतानि संयतानि 
इन्द्रियादीनि येन ख सुनिर्मनन्ीकः मोक्ष एवं परमयनं परा गति्थख स मोक्षपरायणो मुमुश्चः विगता इच्छदयो यस्मात्स य 

६ आओीधरीष्याख्या । 

सन्तोऽन्तः अविश्चन्ति तांस्तचचिन्तालययागेन बहिरेव त्वा चक्षुश्च ्रवोरन्तरे भ्रमध्य॒ एव छत्वाऽलयन्तं नेत्रयोनिमील्ने निद्रया मनो 
लीयते । उन्मीकनेन च बहिः ग्रसरति । तडुभयदोषपरिदयाराथमधैनिमीकनेन श्मध्ये दृष्टिं निधायेलथैः । उच्छासनिःशासरूपेण नासिक 

योरभ्यन्तरे च चरन्तो प्राणापानादृध्वौपोगतिनिरोषेन समौ कतवा । कुम्भयित्वेलथः । यद्वा मणो यथा बहि नियाति यथा चापानो 
इन्तने भविति कितु नासाध्य एव द्वावपि य॒था चरतः तथा मन्दाभ्याञुच्छरासनिः श्ासाभ्यां समे क्वेति ॥ २७ ॥ यत इति +. 

\ ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । 

प्राणापान धमाधमा चित्तद्स्यस्मन्तरे सस्येनावस्याप्यासीत । नसते कौटिल्येन(सास्थेन कोभादिवद्राश्मषहस्तीति 



नीटकण्टी-मधुसूदनी-भाप्योककर्षदीपिका-श्रीषरी-भभिनवगुप्तव्याख्यायुता । २७९ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

सखंयतानीच्द्िथाणि मनो बुद्धिश्च यस्य सख यतेन्द्रियमनोवुद्धिर्मननान्मुनिः संन्यासी मोश्चपरायण पव 
देदसंस्थानो मोक्चपरायणो मोक्ष एव परमयनं पय गतिर्यस्य सोऽयं मोक्षपरायणो मुनिभेषेत्! विगते- 

वि तेपि 

२ आनन्द्भिरखिव्याख्या । 

दयून्यस्य संन्यासिनो युक्तेरनायाससिद्त्वान्न तस्य किंचिदपि कर्वव्यमसीव्याह- विगतेति । प्धौक्षराणि व्याक 
३ नीलकण्ठडव्याख्या ( चतुधंरी )। 

विषये सूरये तद्ररिमषु वा विष्णुप्रतिमायां वाऽनाह त्वनो वान्यत्र वा चश्चुराचन्यतमद्वारा मनो धारयेत् । तद्ध मन. 

स्तद्विषयाकारतां प्रासं तत्रैव सिराभ्यासेन विधन्तं खदेहमपि न प्यति सेयं महाविदेहा नाम धारणा । अखां 
सिद्धायामिन्द्रियगणः खेलं विषयं नतु गृह्णाति । सोऽयं बहिर्विषयप्रत्याहारः पूर्वोत्तस्त्वान्तर इति भेदः । अत- 
एव तयोस्तुस्यफठत्यै सूत्रितम् (ततः क्षीयते प्रकाज्ञावरणम्ः इति 1 ततः अभ्यन्तरपरत्याहारात् तथा बहिरकलिता 
बृत्तिर्महाविदेहा तरसंयमात्परकाशावरणक्षय इति । यदा चित्तं देहमविस्रतयेव हठेन परःखितमूर्ययाकारं कियते 
तदा सा चित्तय भूत्याकारतारूपा वृत्तिः करिता । यदा तु निरवरोषेण देहं विस्मृत्य चेतः केवलं ध्येयाकारमार् 

भवति तदा सा महाविदेहा नाम धारणा । तखा अपि फं तदेव । तत्संयमात्तखां चेतसो निग्रहाद्मकाश्चावरणक्चयो 
भवति सोऽय॑बाह्यविषयः समाधिः । वितकौख्यो द्विविधः; सवितरकनिर्वितकंमेदात् । तत्रायख लक्षणं सुधितं 
'शब्दार्थज्ञानविकस्पैः संकीणी सवितकोः इति । सवितकौ नाम समापत्तिः समाधिरित्य्थः । यदा विष्णुप्रति- 
मादौ पूर्वापशनुसंघानेन शब्दार्थो्ेखेन च भावना प्रवर्तते तदा सवितकां समापत्तिः । असिन्नेवाकम्बने पूर्वापरा- 
नजुसंधानेन शब्दार्थो्धेखनमन्तरेण भावना प्रयतते तदा निर्वितकी नाम समापत्तिः । तथाच सूत्रं “स्मृतिपरिशुद्धौ 
सखरूपश्न्ये वार्थमाचनिमीसा निर्वितर्का" इति । स्यतेः शब्दार्थसरणख परिदद्धो वर्जने सति भावयितुः खरूपेण चन्या 
तदाहमिद् मावयामीत्येवमाकारा बृत्तिरपि मावयितुनौसतीवेति माति । यतोऽर्थमचनिमासा ध्येयार्थमा्नमयां मासते 
नत्वन्यदिति सूत्रार्थः । अखां सिद्धायां योगी जितेन्द्रिय इत्युच्यते । जितमना इति आभ्यन्तरप्रत्याहारमूर्ैकं यदा 
मनःकल्िते सूक्ष्मे विषये पूर्धवच्छब्दार्थहेखपूर्वकं तद्रज च मनसो भावना परवर्तते तदा ते उभे समापत्ती सवि- 
चारनिर्थिचाराख्ये भवतः । तथाच सुप्र "दतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याताः इति । अत्र 
सुक्ष्मविषयेति अहणापपूर्वखां स्थूकविषयत्वं गम्यते । एतयैव दि विधवितर्कसमापत्येव निर्विचारसमापत्तो दायां योगी 
जितमना इत्युच्यते । यदा पुनश्चेतसो मूत्यीकारतां परित्यज्य सखोद्धेकात्सम्टिमिनोमयविषया अहमेवेदं सर्वाऽसखी- 
त्येवमाकारा भावना प्रघर्त॑ते सोऽयं सानन्दः समाधिः । यदातु ताभपि भावनां परित्यज्य विषयवेदनमन्तरेणाखी- 

त्येताचन्मााकारा मावना रवतते साऽसिता ! असिताहकारयोर्भेदस्तु क्रमेण विषयवेमुख्यतदाभिसुख्यमा्रङतः । 

यथैक एव पूर्वाभिमुखः पश्चिमाभिसुख्चेति तद्वत् 1 अखामवस्यायां योगी बुद्धितो विविक्तख त्वंपदार्थख साक्ष 
त्काराजितबद्धिरित्युष्यते । तदेतदुक्तं यतेन्दियमनोबुद्धिरिति । एतान्येव प्रसाधनानि गुणपवोण्युच्यन्ते । तथाचं 

सूम् “विरेषाविरेषलिङ्कमा्ालिङ्गानि गुणपर्वाणि? इति । तत्र विषाः स्थूलभूतानि एकादरेन्दियाणि च । अवि- 

रोषाः प्चतन्मात्राणि अहंकारश्च । लिङ्गमात्रं महत्त्वम् । अलिङ्ग प्रधानम् । तत्र विशेषादविरोषं प्रविविक्षतो योगिनो 

दैनैदिनलठयाम्यासात्मनस्कानीन्धियाणि रीयन्ते स टयः । बहिखान्येव वा मवन्ति स विक्षेपः । एवमविरेषेभ्यो 

लिङ्गमाश्र विविक्षतोऽपि कयविक्षेपौ सः । लिङ्गमात्रं पुरुषं प्रविविक्षतोऽपि तौ सः । ताषेतौ छ्यविक्षेपौ देयौ 

भूयते छयविक्षेपरहितं मनः कृष्वा सुनिश्चछम् । यदा याल्युन्मनीभावं तदा तत्परम पदम् ॥› इति । एतेषु तरिषु रीने- 
थ मधुसू्दनीव्याख्या 1 

भवेत् । असारणे तु भ्रमाणविपर्ययविकल्पस्रतयश्वतक्षो विक्षेपात्मिका वृत्तयो भवेयुः । पञ्चापि तु इत्तयो निरोडधन्या इति 

अधैनिमीरनेन श्रूमभ्ये च्टुषरो निधानम् । तथा प्राणापानौ समौ तुल्यावृष्वोधोगतिविच्छेदेन नासाभ्यन्तर चारिणी कुम्भकेन 

छृला, अनेनोपायेन यताः संयता इन्द्रियमनोबुद्धयो यख स॒ तथा । मोक्षपरायण. सर्वैविषयविरतो मुनि्मेननीष्ी 

४ आष्योत्कर्षदी पिका । 

एव वर्तते स सुरुुरेष न तख मोक्षादन्यत्करैव्यमसि स्पशान्कृ्ा बहिनीह्यान् मोक्षपरायण इ्यनेन वैरग्यान्सुगुश्चरधिकायी 

कथितः । चश्ुशवैवान्तरे श्रुवोरित्यनेनासनजयेन ख्यविक्पराहिव्ययुक्तम् । अणिदादिना प्राणायामो निरूपितः । प्पशन्डला 
& भीधसीव्याख्या । 

अनेनोपायेन यताः संयता इन्दियभनोडडयो यख, मोक्ष एव परमयनं प्राप्यं यख, अतएव विगता इच्छाभयक्रोभा यख, च एर॑भूतो 



२८० भानन्दगिरिव्याख्यासं बकितशभीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्गगवद्गौता। [अध्यायः ५ 

भोक्तारं यज्ञतपसां सवरोकमहेश्वरम् । 
खदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां रान्तिच्छति ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषदयु ब्रह्मविधायां योगदाखे श्री्कष्णाजनसंवादे 
कर्मसन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

१ ओ्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

च्छाभयक्ोध इच्छा च भयं च कोघश्चेचछाभयक्रोधास्ते विगता यस्मात्स विगतेख्छाभयक्ोघः । 
य पव वतैते खदा संन्यासी सक्त पव सः । न तस्य मोक्षोऽन्यः कतेव्योऽस्ति ॥ २८ ॥ पवं समाहित. 
चित्तेन किं विक्ञेयसिव्युच्यते--मोक्तारं यज्ञानां तपसां च कररूपेण देवतारूपेण च सवेलोकमहेश्वरं 
सवषां खोकानां महान्तमीश्वरं स्वरोकमहेश्वरं खुद सर्वभूतानां सवैभ्राणिनां भ्युपकारनिरपेश्च. 
[) 8 0, जोकि कि णा परिजन आ न ०५ कि नि अ क कभ 

२ आनम्द्भिरिष्याख्या । 

रोति--यतेत्यादिना । दवितीयार्धाश्चराणि व्याचष्टे--विगतेत्यादिना ॥ २८ ॥ अधिकारिणो यथोक्त कवैव्याभावे 
ज्ञातव्यमपि नासीलयाशङ्ख परिदरति--पएवमिव्यादिना । प्रसिद्धं मोक्तारं व्यवच्छिनत्ति--सर्वैखोकेति । ततो 
द्यस्य बन्धविप्ययाविति न्यायेन सर्वफरूदातृष्वं दरयति--सु हद सिति । उक्तेश्वरक्षाने फलं कथयति--ज्ञात्वेति । 
यज्ञेषु तपःसु च द्विधा मोक्ृववं व्यनक्ति--करैरूपेणेति । हिरण्यगर्भादिव्यवच्छेदाथ विरिनष्ि-प्रहान्तमिति }* 
खपरिकरोपकारिणं राजानं व्यावतेयति--प्रव्युपकारेति । ईश्वरस्य ताटस्थ्यं व्युदसखति--सर्वभूतानासिति । 

& नी टकण्टव्याख्या ( चतु्धरी ) 1 

ष्वा्ः सुप्त एव । द्वितीयो विगरितवेहाहकारत्वाद्विदेहसंज्ञः । तृतीयः प्रकृतिलय इति ! एतयोः समाधिर्गोणः । 
अतएव सुत्रितम् (भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिखयानाम्! इति । भवप्रत्ययो जन्मान्तरहेतुरेषां समाधिभवति । यद्वा 
जन्मान्तरे एतेषां जन्मनैव समाधिसिद्धिः पक्षिणामाकाष्षगमनसिद्धिवद्भवतीति सूघ्रार्थः । सर्वथापि तेषां सधोसक्ति- 
नीसतीति सिद्धम् । यदातु असितामात्रश्यापि निविंकस्पे चिन्मात्रे ठयो भवति तदायं विद्धान्केवस्य धर्ममेव समाध्या- 
ख्यमनुभवति । यम धिकरृत्य शरूयते श्षणमेकं कतुशातख चलुःसकतत्या य्फरं तदवाभोति' इति । अयमेव मोक्षाख्यः 
परमयनं प्राप्यं सानं यख स स॒निरमोक्षपरायण इ्युच्यते । यतोऽखामेवावस्थायां योगी जीवन्मुक्त इत्युच्यते । विग- 

तेच्छामयक्रोध इति पादः प्रागेव व्याख्यातः । य एवैभूतः स सदा शुक्तः बन्धप्रतीतिकाकेऽपि स सुक्त एवास्ति । 
अज्ञानमत्रन्यवधानान्सुक्तः । एतेनाहं कारादेबन्धख काठत्रयेऽप्यसच्वोक्ष्या मिथ्यात्वं दर्षितम् ॥ २८ ॥ एवे समा- 
हितचित्तन किं विज्ञेयमित्युच्यते--मोाक्तारमिति । सोपाधिकेन रूपेण यज्ञाना तपसां च कवृरूपेण देवतारूपेण 
च सोक्तारम् । तथा सर्वेषां भूतानां हिरण्यगभौदीनासपि महान्तं ज्यापकमीः्रमीरितारमन्तयामिणम् । खुद्द सर्व- 

« मधुसूदनीष्याख्या । ति 

भवेत् \ विगतेच्छभयक्रोध इति वीतरागभयक्रोध इलयत्र व्या्यातम् । एता्शो यः संन्यासी सदा भवति युक्त एव सः । 
नतु मोक्षः तख कर्तन्योऽस्ि । अथवा य एतादृश. स॒ सदा जीवन्नपि सुक्त एवं ॥ २७ ॥ २८ ॥ एवं योगयुक्तः कि ज्ञाला 
सुच्यत इति तदाह--सर्वेषां यज्ञानां तपसां च करूपेण देवतारूपेण च मोक्तारं भोगकतोरं पालकमिति वा । “भुज पाल- 
नाभ्यवहारयो. इति धाठुः । सर्वेषां खोकानां महान्तमीश्वरं हिरप्यगभोदीनामपि नियन्तारं सर्वेषां प्राणिनां सुदं प्रत्युपकार 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

बहि्गीद्यानिलनेनैव “अिंसासदयास्तयन्रह्मच्ापरिप्रह्य यमाः इतिसूप्रोक्ता यमाः । शशोचसंतोपतपःखा"यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमा.“ इति सूत्रोक्ता नियमाश्च अदार्शेताः । यतेन्दरिय इति प्रद्याहयार यतमना इति धारणाध्याने, यतदुद्धिरिति समाधिः 
कथित, विगतेच्छभयक्रोध इति मोक्षपरायणस्य योगिन. खरूपनिकूपणमिति विवेकः ॥ २८ ॥ एवं द्वाभ्यां ध्यानयोगं सूयि. 
लाऽन्ते मुक्त एव स इत्युक्तं तत्कि साक्षारज्नानं विनेव मोक्षसाधनयुत क्ञानद्वरेणेति सं शयनिषत्तये “तमेव विदिलाति ्युमेति नान्यः 
पम्था विद्यतेऽयनाय, शश्ञानदेव तु कव्यं, ऋते ज्ञाना मोक्ष. इयादिश्युघनुरोधेन द्वितीयपक्ष सिद्धान्तयति । तृतीयेन भोक्तारं 
यज्ञानां तपसां च कररूपेण देवतारूपेण च सर्वेषां बरह्मादिस्थावरपयैन्तानां महान्तमीश्वरं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वप्राणिनां परत्युपकार- 

& भीधरीन्याख्या । 

सुनि; स सदा जीवन्नपि युक्त एवेखर्थः ॥ २८ ॥ नन्वेवग्रिन्ध्ियादिसंयममात्रेण कथं मुक्तिः स्यान्न तावन्मत्रिण कितु शानदरिणे- 

स्राद--मोक्तारमिति । यकानां तपा च मद्धक्तैः समपिताना यद्रच्छया भोक्तारः पालकमित्नि वा सवेषां कोकानां मदान्नमीश्वर् 
७ अभिर्तवदयुप्ताचार्यन्याछया । 

तरसा वित्ति । एतदेव कदरे ॥ ३७ ॥ यतेन्परिषि दति । एवमि पोषी सरवह्ययहरान्वतंयक्षपि दकएव ॥ ३९ ॥ भोक्तारमिति । षः 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-भीधरी-अभिनवगुपतवयाख्यायुता । २८१ 
१ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

तयो पकारिणो स्वेभूतानां हदयेश्षयं सवेकर्मफलाध्यक्षं सर्व्रययसाक्षिणं भां नारायणं ज्ञात्वा शान्ति सवैसंसायोपरतिमुच्छति प्राभ्मोतीति ॥ २९ ॥ 
इति आीमत्परमहंसपरिवाजकाचायेश्चीक्लंकरभगवत्पूज्वपावङृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 

कर्मसंन्याखयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
कि, <~ ककि) 

२ आनन्द्गिरिष्यास्या । 
तहिं तत्र तन्न ध्यवसिथितकर्मतत्फरुसंसर्गित्वं स्यादिलयाशङ्ाह--सर्वेकर्मति । नच तख बुदितदृत्तिसंबन्धोऽपि 
बस्तुतोऽखीव्याह--सर्वैभरत्ययेति । यथोक्तेश्वरपरिक्ञानफर्मभिव्धाति--मां नारायणसिति । वदेवं कर्मयोगखा- 
खख्य संन्यासापेश्षया प्रशस्तत्वेऽपि ततो सुख्यर्सन्यासस्थाधिक्यात्तद्रतो उद्धि्च्यादियुक्तसख कामक्ोधोद्धवं वेरमिरहैव 
सोढुं शक्तस्य शमद्मादिमतो योगाधिङृवसख स्व॑पदा्थाभिन्ञस्य परमास्मानं प्रयक्त्वेन जानतो सुक्तिरिति सिद्धम् ॥ २९ ॥ 

इत्यानन्द् गिरिङृतदीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी > । 

भूतानां प्राणिनां प्रस्युपकारनिरपेक्षतयोपकारिणं सर्वप्रत्ययसाक्षिण नारायणं मां प्रत्यगमेदेन ज्ञात्वा साक्षात्कृ 
। तद्भाव प्राप्य शान्तिमनुपाध्यवस्थां निरुपाख्यां केवल्यसंन्ञां ऋच्छति प्राभोति । एवंच सोपाधित्रहमभावप्रापिपूर्वकेव 
निरुपाधिग्रापिरिति गम्यते । यथोक्तं वार्तिकसरि “सोपाधिर्निरुपाधिश्व द्वेधा जह्यविदुच्यते । सोपाधिकः खात्सवात्मा 
निरुपास्योऽनुपाधिकः ॥ जक्षन्कीडन्रतिं प्रास इति सोपाधिकख तु । छान्दोग्ये सर्वकामाः सावीत्म्यात्सथ्मीरिता ॥ 
अहमन्नं तथान्नादः शछोककायेप्यहो जम् । इति तत्विदः सामगाने सर्वात्मता श्रुता ॥ अत्रापि चक्तच््न्ता- 
त्सोपाधिस्तत्वविच्छतः । अपूर्वानपरादुक्त्या श्रोष्यते निरुपाधिकः ॥› इति ॥ २९ ॥ 

इति भीष्मपर्वणि नेककण्ठीये मारतमावदीपे श्रीमद्गगवद्वीतार्थप्रकाशे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
 मधुसूदनीन्याख्या । 

निरपेश्चतयोपकारिणं सर्वान्तयामिणं सर्वभासकं परिपू्णसनिदानन्दैकरसं परमार्थस्य स्त्मानं नारायणं मां ज्ञाला आत्म 
लैन साक्षात्कलय शान्ति सवैसंसारोपरति सुक्तिखच्छति पप्रोतीय्थैः । खां पर्यन्नपि कथं नादं मुक्त इदयादाङ्ानिराकरणाय 
विशेषणानि । उक्तरूपेणेवं मम ज्ञानं सुक्तिकारणमिति भावः ॥ २९ ॥ 

अनेकसाधनाभ्यासनिष्पन्नं हरिणेरितम् । खखरूपपरिज्ञानं सर्वषां सुक्तिसाधनम् ॥ 

इति भीमत्परमहंसपरित्राजकाचयश्रीविश्वश्चरसरखतीपादरिष्यमधुसूदनसरखतीविरविताां श्रीमगवद्रीतागूढार्थदीपिकायां 
कमसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

५ माष्योत्क्षदीपिका। 

निरपेक्षतया उपकारिण सर्वभूतानां हृदयस्थं मां नारायणमात्मलेन ज्ञाला शान्ति स्व॑संसारोपरति मोक्षाख्याग्रच्छति भाप्रोति । 
यत्तु चठुर्विशतिश्छोकन्याख्यानानन्तरं एवं मुक्त उक्तः । सुयुक्षवश्िविधाः श्रवणमनननिदिध्यासनरताः तेषु श्रवणनिरतो 
दवितीयश्छोकेनोच्यते कभन्त इति, अथ मनननिरतस्त्रतीयश्टोकेनोच्यते कामेति, अवदिष्टश्छोकद्रयेन निदिध्यासननिरत 
उच्यते स्पद्रानितीति वर्णयन्ति तचिन्त्यम् । कभन्ते ब्रह्म निर्वाणमिति मोक्षलमसय श्रवणमत्रेणानुपपत्तः द्वारकल्पनाया 
गौणलकल्पनस्य च सतिसंभवेऽन्याच्यलात् । विदितात्मनामिखययय षष्ठाध्यायसूत्रस्थानीयस्य प्राणेदयादिना स्पष्टतया अतीय- 
मानस ध्यानयोगस्य च बाधकप्रसहादिति दिक् । तदनेन पश्चमाध्यायेनाद्चुद्धचित्तेन कताञ्ज्ञाननिष्ठारहितात्संन्यासात्कर्मयोगस्य 
चित्तद्युच्यादिरसंपादकस श्रष्यसुक्ला छदचित्तस् संन्यासिनः शमदमादिसंपन्नस कामाघुद्धवं वेगमिहैव सोढुं शक्तस्य योगाधि- 
कृतस लंपदा्थाभिज्ञस्य परमात्मानं भ्रस्यक्लेन जानतो सुक्तिरिप्युक्तम् ॥ २९ ॥ इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीवार्खामिश्री- 
पाद् शिष्यदत्तवं्ावतंसरामकुमारसूनुधनपतिविदुषा विरचिताया ्रीगीताभाष्योत्करषदीपिकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

, & भरीधरीव्याख्या । 

सर्वेषां भूतानां छंहदं निरपेश्वोपकारिणमन्तयौ मिणं मां शात्वा मत्प्रसादेन रान्ति मोक्षमृच्छति प्रासोति ॥ २९ ॥ विकरपशङ्कापोदहैन 

येनैवं सांख्ययोगयोः । समुचयः कमेणोक्तः सर्वं नौमि तं हरिम् ॥ १ ॥ इति सुबोधिन्यां दीकायां पञ्रमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
७ अभिनवगुस्ताचायव्याख्या । 

फरेषु भोक्ताव्यन्सफकत्वात् । एवं तपस्वी भगवत्तस्वं चिन्दन्यथातथास्थितोऽपि युष्यत इति शिवम् ॥ २९ ॥ अत्र संयहश्छोकः । सर्वा. 
प्येवात्र भूतानि समत्वेनाुपश्यतः । जडवश्मवहारोऽपि मोक्षायैवावकल्यते ॥ इति शभरीमन्महामाहे-राचार्यराजानकाभिनवगुप्तविरधिते 
आीगीकाभरसंश्रहे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

भण गीर ३६ 



षष्ठोऽध्यायः । 

श्रीभगवानुवाच । 

अनाभितः कर्मफ कार्य कम करोति यः। 
क 

स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥ १॥ 
१ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

अतीवानन्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यग्दरौनं प्र्यन्तरङ्गस्य सूजभूताः "छोकाः स्पशौन्छृत्वा 
बहिरिव्यादय उपदिष्टास्तेषां वृत्तिस्थानीयोऽयं षष्ठोऽध्याय आरभ्यते, तत्र ध्यानयोगस्य वहिरङ्गं कर्मेति 
यावद्खयानयो गासेहणासमर्थस्तावद्रुदस्येनाधिृतेन कतैव्यं कर्म॑ल्यवस्तत्स्तीति--अनाथित इति । 
नयु किमथ ध्यानयोगारेदणसीमाकरण, यावतायुष्ठेयमेव विहितं कर्म॑ यावज्ञीवम् । नाख्रक्ोमुने- 
योगं कर्मं कारणमुच्यत इति वि सेषणादारूढस्य च शमेनेव संबन्धकरणात् । आररुक्षोरारूढस्य च 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

ध्यानयोगप्रसावानन्तरं तथ्ोग्यताहेतुकमैणः स्तुतिं भगवानुक्तवातियाह--श्रीभगवानिति । पूर्वोत्तराध्याययोः 
सङ्गतिमभिद्धानो इत्तमनुद्याध्यायान्तरमवतारयति--अतीतेति । सम्यग््ररीनप्रकरणे ध्यानयोगख प्रसङ्गाभावें 
व्युदस्ति-सस्यगिति । संग्रहविवरणयोरतीतानन्तराध्याययोथुक्तं हेकुेतुमस्वमिति भावः । अध्यायसंबन्धमभि- 
धायानाभ्रितः कर्मफलमिल्यादिष्छोकद्रयस्य ताद्यमाह- तत्रति । कमयोगस्य संन्यासहेतोर्मयीदां दशयित साङ्ग च 
योग विचारयितुमध्याये भदत्त सतीति सक्तम्यथः । संन्यासिना करतैव्यं कर्मेयेवं भतिमासं व्युदसति-गृदसथनेति। 

कतैव्यत्वं स्तुतियोग्यसवमतःश्ब्दार्थः । सञुच्चयवादी सीमाकरणमाक्षिपति- न्विति । यावजीवश्चुतिवक्ाद्याना- 
रोहणसामर्थ्ये सलयपि कमौ नुष्टानख दुवौरत्वादिति देतुमाह--यावतेति । मायौवियोगादिप्रतिबन्धायावजीवश्चुति- 
चोदितकमीननुष्टानवदवैराग्यध्रतिबन्धाद्पि तदननुष्ठानसंभवाद्धगवतोे विशोषवचनाच्च न यावजीवं कमोौुष्ठानप्रसक्ति- 
रिति परिहरति-नारुरक्चोरिति । उक्तमेवार्थं व्यतिरेकद्वारेण चिव्रणोति-भारुरश्चोरिदयादिना । आरोदुमिच्छती- 

2 नीटकण्डव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

पूवीध्यायान्ते सुत्रितं ध्यानयोगं विवरीतुमिच्छैसत्राधिकारहेतुत्वात्कर्मयोगं तावत्सोति द्वाभ्याम्--अनाधितं 
दति । यः कर्मणां फएलमनश्रितोऽनपेक्षमाणः कार्य॑मवश्यकर्तम्यं नित्य करम करोति स एव फठसंकटपत्यागा- 

% मधुसुदनीव्याख्या । 

योगसू्र त्रिभिः शोकैः पश्चमान्ते यदीरितम् । षष्ठस्लारभ्यतेऽध्यायसब्याख्यानाय विस्तरात् ॥ 

तन्न॒ सर्वकर्मयगेन योगं विधाखंस्ाज्यल्लेन हीनलमारा् कर्मयोगं सोति द्वाभ्याम्--श्रीभगवारुवाच-~~ 

कर्मणां फरमनाश्नितोऽनपेक्षमाणः फलाभिसंधिरहितः सन्, कार्य कर्तव्यतया शश्नेण विदितं निदयमभिदोत्रादि कर्म 
करोति यः स कम्येपि सन् संन्यासी योगी चेति स्तूयते । संन्यासो हि दयागः । चित्तगतविक्षेपाभावश्च योगः । तौ 
चास्य वियते फलद्यागात्. फलख्तृष्णारूपचित्तविक्षेपाभावच्च । कर्मफलतृष्णादयाग एवात्र गौण्या वृत्त्या संन्यासयोग- 
शब्दाभ्यामभिधीयते सकामानपेश्षय प्रारस्यकथनाय । अवद्यंभाविनौ हि निष्कामकमावुष्ठतुसैस्यौ संन्यासयोगो । तस्मादयं 

५ भाष्योत्कपंद्ीपिका । 

पश्चमाध्यायान्ते सम्यग्दनं ्रयन्तरदसाधनसख ष्यानयोगख सूद्चस्थानीयाच्लयः शोका उदाहतासदृत्तिस्थानीयोऽयं षष्टठाभ्याय 
आरभ्यते । तत्र तदधिक्रारसंपत्तये गृस्थेनाधिङृतेन कर्तव्यमेव कर्मयतस्तत्सोति--अनाभित इति द्ाभ्याम् । कर्मणः 
फठमनाश्ितः कर्मफल्वृष्णारहितः सन् काय॑मवदयकर्वव्यं काम्यविपरीतं निदयाभिद्योत्रादिकं यः करोति स संन्यासी च योगी चेति 
कर्मफलतृष्णावद्य इतरकर्मिभ्य उत्छृ्ट इति गौणप्रयोगेण स्तूयते । तथाच संन्यासः परिदयागः सोऽख्यासीति सः 1 योगशित्त- 

& भीषघरीष्याख्या । 

चित्ते शुद्धेऽपि न ध्यानं बिना संन्यासमात्रतः । मुक्तिः स्यादिति षेष्टऽस्मन्ध्यानयोगो वितन्यते ॥ १ ॥ पूर्वाध्यायान्ते संकषेपेणोक्त 
योगं प्रपञ्रयितुं षष्ठाध्यायारम्भः । तत्र तावत्स्वकमौणि मनसेलमारभ्य संन्यासपूर्विकाया शननिष्टायास्तात्येणाभिधानादुःखसरूप- 
त्वाच्च कमणः सष्टसा संन्यासातिप्रसङ्ग प्राप्त वारयितुं संन्या्तादपि शरेष्टलेन कर्मयोगं स्तोति । भ्रीमगवानुवाच--अनाध्चित इति, 

| ७ अभिनवा चार्यष्यारूया 
भगवानुवाच ! अनाभित इति । एवे प्राक्तनेनाध्यायगणेन साधितोऽथः शछोकदयेन निगयते । कार्य स्वजाव्यादिषिषितम् । संन्यासी 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योककर्षदी पिका-भीधरी-अभिनवगुपव्यास्यायुता । २८३ 
१ श्रीमच्छांकरभान्यम् । 

धामः कर्मं चोभयं कलव्यत्वेनाभिगरेतं चेरस्यात्तदाखरक्षोरारूढस्य चेति शामकर्मविषयसेदेन विशेषणं 
` विभागकरणं चानथेकं स्यात् । तत्रा्चमिणां कश्चिचयोगमाखदशचुभैवत्यारूढश्च कशथ्िदन्ये नारक्चवो 
न चारूढास्तानपेक््यारुदक्षोरारूढस्य चेति विशोषणं विभागकरणं चोपपद्यत प्वेति चेत्! न ! त्यै. 
वेति वचनात् । पुनर्यागच्रहणाच्च योगारूढस्येति य आसीत्पूवै योगमारुरश्चुस्तसेवारूढस्य शाम प्व 
कते्व्यं कारणं योगफल प्रव्युच्यत इति । अतो न यावजीवं करतैव्यस्वध्रातिः कस्यचिदपि कममणः 
योगविश्रष्टवचनाच् । गृहस्थस्य चेत्कर्मिणो योगो विहितः षष्ठेऽध्याये स योगविश्रष्ठोऽपि कर्मगाह 
कर्मफ प्राप्नोतीति तस्य नाराशङ्कायपपन्ना स्यात् । अवद्यं हि ङतं क्स काम्यं निलयं वा मोक्चस्य 
निव्यत्वादनारभ्यत्वे खं फर्मारभत प्व । नित्यस्य च कर्मणो वेदप्रमाणावबुद्धत्वात्फलेन मवितव्य- 
मिल्यवोचाम, अन्यथा वेदस्यानर्थैक्यभ्रसङ्गादिति । नच कर्मणि सल्युभयवि्रष्टवचनमर्थवत्, कर्मणो 
नि 18 कक ककककककक्कवमक 

किनिकिनि मिनि णीन मिनि वि वि 990८4, 9  क क  क, 91 ॥ 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

ल्यर्घ्ुरिलयनत्रारोहणेच्छाविशोषणमारोहणं कृतवानियारूढ इलयत्र पुनरिच्छाविषयभूतमारोहणे विरोषणमेवं शमकर्मविषय- 
योर्भवेन विरोषण, म्या दाकरणानङ्गीकरणे विरुद्धमापद्येत, तयोरेव विभागकरणं च भागवतसीमानङ्खीकरे न युज्येतेदर्थः। 
विरोषणविभागकारणयोरन्यथोपपत्तिमाश्ङ्गते-- तत्रेति । व्यवहारभूमिः सक्षम्यथेः । षष्ठी निधौरणे । भवस्वधिकारिणां 

त्रैविध्ये तथापि प्रकृते बिशेषणादौ किमायातमिव्याशङ्खय ठृतीयापेश्षया तहुपपत्तिरिवयाह-तानपेश््येति । भारदश्षो- 
शरूढस च भेदे तसेवेति भ्रङकृतपराम्ञानुपपत्तिरिति दूषयति---न तस्येति । यद्यनाररघ्ुं पुरुषमपेक्ष्यादर्क्चोरिति 
बिरोषण तस्य च कमीरोहणकारणमनारूढं च पुरुषमपेक्ष्यारूढखति विरोषणं तस्य च श्मः संन्यासो योगकरपराकौ 
कारणमिति विरोषणविभागकरणयोरपपत्तिसदाररक्षोरारूढस्य च भिन्नत्वासङतपरामर्षिनसच्छञ्द्स्यानुपपत्तेनं युक्त 

मित्थं विहोषणादुपपादनमिल्थैः । किंच योगमार्रक्षोसतदारोहणे कारणं कर्मल्युक्तवा पुन्योगारूढसेति योगक्ष्द्- 
प्रयोगाद्ो योगं पूर्वमारुरश्चुरासीत्तयेवपेक्षितं योगमारूढस्य तत्फलप्राप्तो कर्मसंन्यासः शमरब्दवाच्यो हेतुत्वेन 
कतव्य इति वचनादाररक्षोरारूढस्य चाभिन्नत्वप्रलयभिज्ञानान्न तयोर्भिन्नतवं शद्भि शक्यमिलयाह-पुनरिति । यत्त 

चावजीवश्चुतिविरोधा्योगारोहणसीमाकरणं क्मगोऽनुचितमिति तन्नाह--अत इति । पूर्वोक्तरीलया कर्मतत्यागयो.- 
विंभागोपपन्तो श्रुतेरन्यविषयर्वाघ्नोगमारूढस्य सुयुश्चोर्जिज्ञसमानस्य निलयनेमित्तिककसैस्रपि परिलययागसिद्धिरियथः। 
तश्च यावजीवं कम करव्यं न भवतीलयाह--योगेति । संन्यासिनो योगभ्रष्टस्य निनाशशङ्काव चनाश्च यावजीवं कर्म 
कतेव्यं प्रतिभातीय्थैः । ननु योगञरष्टशष्देन गहस्थयवाभिधानात्तद्येवासिंन्ञध्याये योगविधानाद्योगारोहणयोग्यस्वे 
स्यपि यावजीवं क्म कवेव्यमिति नेलाह--ग्रुहस्थस्येति । तेनापि सुञुक्चुणा कृतस्य कर्म॑णो मोक्षातिरिक्तफरानः- 

रम्भकत्वा्ो गनभ्रष्टोऽसौ छिन्ना मिव नदयतीति शङ्का सावकारोल्याशङ्खयाह-अवदयं हीति । अपौरुषेयान्निदोषा- 
हेदाष्फरूदायिनी कर्मणः सखाभाविकी शक्तिरवगता ब्रह्मभावस्य च सखतःसिद्धत्नान्न कर्मफरूवस्वमतो मोक्षातिरिक्त- 
छैव फर्स कमारस्भकमिति कर्मिणि योगश्रष्टेऽपि कर्मगतिं गच्छतीति निरवकाशा शङ्केयथः । ननु युुश्चुणा काभ्य. 

भिषिद्धयोरकरणार्छरृतयोश्च भितयनेमित्तिकयोरफरुत्वास्कथ तदीयस्य कर्मणो नियमेन फकारस्मकस्वं तत्राह-- 
निश्यस्य चेति । चक्छारेण नैमित्तिकं कमौुद्ृष्यते । वेदभमाणकःवेऽपि निलनैमित्तिकयोरफरुते दोषमाह-- 
अन्यथेति । कर्मणोऽचुषटितसख फरारम्भकस्वधौव्याङ्गहस्थो योगज्चष्टोऽपि कर्मगतिं गच्छतीति न॒ तस्य॒ नाज्ञारीङ्केति 
शेषः । इतोऽपि गृषस्थो योगञनष्टशब्दवाच्यो न भवतीत्याह--नचेति । ज्ञानं कर्म चेष्युभयं ततो विश्चष्टोऽयं नदतीति 

वचनं ग्रहस्य कर्मणि सति नार्थवद्धनितुमरुं तस्य कर्मनिष्ठस्य कर्मणो विभ्रंशो हेस्वभावात्तसफरसखावदयकत्वादिलथः १ 

& नीरकण्डव्याख्या ( चदुधेरी ) । 

सन्यासी च योगी च मवति नतु निरभिर्यो विधितः श्रोतसार्तकर्मत्यागी स एवं संन्यासी, नापि अक्रियस्त्यक्तवाकनः- 
५ मधुसुदनीन्याख्या । 

यपि न निरभिरमिसाध्यश्रौतकमल्यागी न भवति, न चाक्रियोऽभिनिरपेक्षस्मीर्वक्रियालयागी च न भवति, तथापि संन्यासीं 

योगी चेति मन्तव्यः! अथवा न निरभिन चाक्रियः सेन्यासी योगी चेति मन्तव्यः, किंतु साभि: सक्रियश्च निष्काम- 
५ भाष्योक्कर्षदीपिका । 

समाधानं सोऽस्यास्तीति स योगी चेयेवसुभयगुणसंपन्नोऽयं मन्तव्यः, न केवलं निरभिरक्रिय एव संन्यासी योगी चेति मन्तव्यः 1 

नियता अन्नयः कमोङ्गभूता यसात्सः । अनभनिसाधन। अप्यवि्यमानाः क्रियासपोदानादिका यख स निखसमाधिनिष्ठ इयर्थः } 

& भीषरीष्याख्या । 

दास्याम् । करकषलमनाधितोऽनपेश्षमाणः अवद्यं कतेन्यतया विदितं कम यः करेति स एव संन्यासी योगी चं नतु निरभ्निः भश्च 



२८४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-भरीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ६ 

१ ओमच्छांकर भाष्यम् । 

विभ्रशक्रारणायुपपत्तेः कर्म कतमीश्वरे संन्यस्येयतः कतरि कमं फलं नारभत इति चेत् । नेश्वरे 
संन्यासस्याधिकतरफलहेतुत्वोपपत्तेः । मोक्षायेवेति चेत्खकर्मणां कतानामीभ्वरे न्यासो मोक्षायैव 
न फकान्तराय, योगसहितो योगाच्च विश्च इत्यतस्तं परति नाशाराङ्का युक्तेवेति चेत् । न । ̂ पकाकी 
यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः", त्रह्यचारिवते सितः" इति कर्म सखंन्यासविधघानात् । नचात्र ध्यान. 
काले खीसहायस्वाशङ्का येनेकाकित्वं विधीयते । नच गृहस्थस्य निरारीरपरिप्रह इत्यादिवचनम- 
यक्रम्। उभयविश्रष्टभश्नाचुपपत्तेश्च । अनाधित इत्यनेन कर्मण एव संन्यासित्वं योगित्वं चोक्त, परति- 
षिद्ध च निर्ेरक्छियस्य च संन्यासित्वं योगित्वं चेति चेत् । न । ध्यानयोगं परति बहिरङ्गस्य सतः 
कर्मणः फलाका संन्यासस्तुति परत्वात् । न केव निरभ्चिरक्रिय पव संन्यासी योगी च किं तर्हिं 
कम्यपि कर्मफकासङ्ग संन्यस्य कसयोगमयतिष्ठन्ससवश्युद्यथे संन्यासी योगी च भवतीति स्तूयते । 
नचेेन वाक्येन कर्मफरासङ्संन्यासस्तुत्तिश्चतुथोश्चमप्रतिषेघश्चो पपद्यते । नच प्रसिद्धं निर््चेरः 
श्यस्य परमार्थसंन्यासिनः श्वुतिर््तिपुराणेतिदासयोगश्ाख्नविहिततं संन्यासित्वं योगित्वं च भ्रति. 
देधति भगवान् । खवचनविरो धाच्च । स्वैकमौणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्नास्ते मौनी 
संतुष्टो येन केनचिदनिकैतः सिरमतिर्विंहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्चर्ति निःस्प्रहः सवोरम्भपरित्या- 
गीति च तत्र तश्च भगवता खवचनानि दार्ैतानि तैर्विखष्येत चतुथोध्रमविध्रतिषेधः। तस्रान्पुनेयोग- 

२ आनन्दभिरिन्याख्या । 

हतस्य कर्मणो मुधुश्चुणा भगवति समर्ष॑णात्कतैरि एखानारम्भकत्वादस्ि विभरशकारणमिति शङते--कमेति । राज- 
राधनबु्या धनधान्यादिसखमर्षणस्याधिकफलदेवुस्वोपरम्भादीश्वरे समर्पणं न अंशकारणमिति दृषयति- नेत्यादिना । 
अधिकफरहेतुत्वेऽपि मोक्षहेतुस्वमिष्यतामिति शङ्गते-मोक्षायेति । तदेव चोद्यं बिदरणोति-स्वकर्मणामिति । 
सहकारिसामर्यात्तस फङान्तरं अस्युपायस्वासिद्धिरिति हेठं सूचयति--योगेति । ध्यानसहितसख संन्यासख मोक्षो- 
पयिकत्वे कतो योगभ्र्टमधिक्लय नालादाङ्गलयाशङ्याद--योगाञ्चेति । सहश्यभावे सामम्यभावात्फरानुपपत्तयुक्ता 
नीक्षाशङ्कय्थः । ध्यानसहितमीश्वरे करमैसखमपंणं मोक्षायेल्यन्न अरमाणामावाद्गहस्यो योगश्रष्टशब्दवाच्यो न भवतीति 
दृषयति- नेति । गृहस्थस्य योगघ्रष्टशब्दवाच्यस्वा भावे हेस्वन्तरमाह--पकाकीति । न सख्वेतानि विरोषणानि 
गहस्यसमवायीनि संभवन्ति तेन तस्य ध्यानयोगचिध्यभावान्न तं प्रति योगञ्चष्टशब्दवचनमुचितमिलर्थः । एकाकि- 
त्ववचनं गृहस्यखापि ध्यानकाटे खीसहायत्वामावाभिप्रयेण भविष्यतीद्याश्ञङ्कयाधिहोत्रादिवश्यानख पत्नी साध्यत्वा- 
मवादप्रा्षप्रतिषेधान्मेवमिलयाह- नचान्रेति । विरोषणान्तरप्यीरोचनयापि नायमेकाकिराब्दो गृहस्थपरो भवितु- 

म्हतीलयाह-नचेति'। किंच गृहस्थसयेवेकाकिहवादि विवक्षित्वा ध्यानयोगविधो तं प्रस्युमयश्रषटमश्नो नोपपद्यत 
इलयह--उभयेति । नहि गृहस्थं म्रस्युमयस'ज्तानत्कर्मणश्च बविश्नष्टस्वसुपेखय प्रष्टुं युज्यते तख क्तानाद्ररोऽपि_ 
क॑र्मणस्तदभावादनुष्टीयमानकर्मभरेऽपि प्रागनुष्टितक्मवकशव्फरप्रतिरम्भादतो यथोक्तप्रश्रोचनया न गहस्थं प्रतिं 
ध्यानबिधानोपपत्तिरिखयथः । नञु भगवता संन्यास प्रतिषिद्धस्वाहदस्थसेवं योगविधानात्तखेव योगश्नष्टशब्दवाच्य- 
त्वमिति शङ्ते--अनाधित इत्यनेनेति । भगवद्वाक्यं न प्रतिषेधपरमिति परिहरति--न 1 ध्यानेति । स्त॒ततिपर- 
त्वमेव स्फोरयति-न केवरखसिति । सखश्चद्यभमयुतिष्टक्निति संबन्धः । वक्वस्योभयपरत्वमादाङ्क वाक्यभेदप्र- 
सङ्गन्तैवमियाह- नयेति । इतोऽपि भगवतः संन्य(साश्रमप्रतिषेधोऽभिप्रेतो न भवतीलयाह-नव प्रसिद्धसिति। 
तस्य प्रसिद्धं संन्यासित्वं योगित्वं चेति संबन्धः । भकिद्धत्वमेव व्याकूरोति--श्चतीति । इतोऽपि संन्यासाश्रमं 
भगवान्न प्रतिषेधतीलयाद-खवचनेति । बिरोधमेव साघयति-ख्वैकमाणील्याहिना । अनाश्ित इलयादिवक्यसख 
यथोश्ठताथत्वानुपपत्तेः स्तुतिपरष्वसुपपादितमुपसंहरति--तस्मादिति । कमैफएरसंन्यासिस्वमन्र युनिशब्दाथैः । 

€ अधुसूदनीन्याख्या 1 

कर्मासुष्ठायी संन्यासी योगी चेति मन्तव्य इति स्तूयते । अपरावो वा अन्ये गोअश्विभ्यः पर्चवो गोश्वान्ः इदयत्रेव 
प्रशं सालक्चणयानया नञन्वयोपपत्तिः \ अत्रं चाक्रिय इयनेनैव सर्वैकर्म॑सेन्यासिनि रुन्धे निरभिरिति व्यथं स्ादिदभिशन्देन 

५ माष्योत्कर्षदीपिका 1 

पैतेन कार्यं क्म यः करोति स एव संन्यासी च योगी च नतु निरभिः नचाक्रिय इति भद्युक्तम् । न केवरं निरन्निरप्नयो 
माहैपदयाहवनीयान्वाहायैपन्वनप्रश्रतयः तासुद्रासखय स्थित एव संन्याच्ी । तथा अन्याश्च तपोदानायाः क्रियासद्रहितः समाधिनिष्ठ 
एव योगी चेति । न चेवि यथासंख्यसुभयव्यतिरेको व्याख्येयः । एतेनाभिशब्देन सवांणि कमोण्युपलक्ष्य निरभिरिति संन्यासी । 

१ श्रीधरः, 
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यं संन्यासमिति प्राहर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न दसन्यस्तसकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 

आदो = ॥ यसयाजिरोचः १ ओीभण्डछांकरभाष्यम् । 

माररुक्षोः पति्प॑न्नगादंस्थ दि कर्मफलनिरयेक्चमनुष्ठीयमानं ध्यानयोगासो नन्व 
बुद्धिश्यद्धिद्वारेण प्रतिपद्यत इति स संन्यासी च योगी चेतति स्तुयते--अनाधितः न आनि शितः किं कर्मफलं कर्मणः फलं कर्मफरं यत्तदनाधितः । कर्मफखद्ष्णारहित द््य्थः;। यो हि कर्मफले 
ठष्णावान्स कर्मफखमाधितो भवत्ययं तु तद्धिपरीतोऽतो ऽनाधितः कर्मफलम् । एवंभूतः खन्कार्य 
करततेल्यं नित्य काम्य विपरीतमश्चिहोादिकं करोति निर्वेतेयति । यः कश्िदीदशः कर्मी स कम्यन्त- 
रेभ्यो विशिष्यत इत्येवमर्थमाह स संन्यासी च योगी. चेति । संन्यासः परिलयागः ख यस्यास्ति स 
संन्यासी च योगी च 1 योगञ्ित्तसमाधानं स यस्यास्ति स योगी चेत्येवगुणसंपन्नो ऽयं मन्तव्यो न 
केवर निर्चिरक्रिय धव संन्यासी योगी चेति मन्तव्यः निगैता अश्नयः कमाङ्गभूता यस्मात्स निरः, 
अञ्रियश्चानन्निसाधना अप्यविद्यमानाः क्रियास्तपोदानादिका यस्यासावक्ियः॥ १॥ नलु च निस. 
रक्रियस्येव श्ुतिस्खछतियोगशाखषु सेन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धं कथमिह सानः सक्रियस्य संन्य- 

 लित्वे योगित्वं चाप्र सिद्धमुच्यते इति । नैष दोषः । कयाचिद्वणशर्योमयस्य संपिपादयिषितत्वात् ! 
तत्कथ क्मफटसं कस्पसंन्यासात्संन्यासित्वं योगाङ्गत्वेन च कमौनुष्ठानात्कर्मफलसंकर्पस्य वा चित्त- 
विश्षेप्ेतोः परिव्यागाद्योगित्वं चेति गोणमुभवं न पुन्यं संन्यासित्वं योगित्वं चाभिगरेतमित्ये- 
तमथं ददोयिवमाह--यं संन्यासमिति । य सवैकर्मतत्फरुपरिद्यागलक्षणं परमा्थैसंन्याससिति. राः 

>? आनेन्दागारल्याख्या । 

स्तुतिपरं वाक्यम ्षरयोजनाथेञुदाहरति--अनाशित इति । कर्मफटेऽभिराषो नासीदयेतावता कथं तदनाध्रितख- 
वाचोथुक्तिरि्यादाद्ख च्यतिरेकसुखेन विरादयति--यो हीति । का्यमिवयादि व्याकरोति-ए्वभूतः सन्निति । 
कथं कर्मिणः संन्यासित्वं योगिर्वं च कर्मित्वविरोधादिस्याशङ्खयाह-ई हरा इति । स्तुतेरत्र बिदक्षितस्वान्नानुपरए- 
त्तिश्चोदनीयेति स्वानः सन्राह-दव्येवसिति । न निर्भिरिलादेर्थमाह- न केवलमिति । अञ्चो गा््पयः- 
हव नीयाल्वाहा्यपचनम्रश्तयः । नन्वनभित्वे सिद्धमक्रियत्वमधिसाध्यत्वात्कियाणां तथाच न निर्चिरिष्येताचतेवापेक्षि- 
तसिद्धेने चाक्रिय इलयनथकमर्थपुनरक्तेरिति तत्राह--भनभ्रीति ॥ १ ॥ उत्तरश्छोकख तात्पर्यं दरीयितुं व्यवल्यौमादङ्कं 
वरेयति- नख चेति 1 भरसिद्धि परिल्यज्यभरसिद्धिरुपादीयमाना परसिद्धिबिरुढेति चोद्यं दूषयति-जैष दोष इति । 
उभयस्य साम्नो सक्रिये च्च संन्यासित्वस्य योगिस्वस्य चेदयः । गुणद्र्यो मयसंपादनं मन्षपूर्वकं भकटयति--तत्क- 
थमिद्यादिना । संभवति सख्ये संन्यासित्वादौ किमिति गोणञुभयमभीष्टमिलाशङ्कय मुख्यस्य कर्मण्यसंभ- 
बरद्धौणमेव स्त॒तिसिच्य्थं तदिष्टमियभिमे्याह- न पुनरिति । चित्तव्याङ्करुत्वहेतुकासनालयागाचित्तसमाधानसिद्धे- 

३ नीलकण्ठडग्याख्या ( चवुधेरी 3) । 

फ़ायक्रिय एवे बा योगीति ॥ १ ॥ केन साम्येनाय॑संन्यासी योगी चेति स्तूयते अत आह-यमिति । योहि 
४ मधघुसूदनीन्याख्या । 

सवौणि कमाण्ुपरक्ष्य निरभिरिति संन्यासी क्रियाशब्देन वित्दत्तीरपकक्ष्याक्रिय इति निरुद्धचित्तदृत्ि्योगी च कथ्यते । 
तेन न निरभ्निः संन्यासी मन्तव्यो न चाक्रियो योगी मन्तव्य इति यथासंश्यमुभयव्यतिरेको दशेनीयः । एवं सति नजूदय- 

मप्युपपन्नमिति व्र्टव्यम् ॥ १ ॥ असेन्यासेऽपि संन्यासश्ब्दप्रयोगे निमित्तमूतं गुणयोगं दशेयितुमाह-यं सर्वकर्मतत्फल- 
५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

कियाश्न्देन चित्तद्रत्तीरपलक्चयाकछिय इति निरुदधविततद्त्तियो गीति कथ्यते इति लक्षणया व्याख्याय उमयव्यतिरेकम्रदयनं भलयु- 

त्तम् । एवं भाष्योक्तेन्जुमाणाविरोधस्य सम्यगुपपत्या पूर्वाध्यायान्ते ोकद्रयेन सूत्रितं ज्ञानयोगं भआधान्येन षष्टे पअपश्चयिष्यन् 
भ्रीभगवानुवाचेयाद्यामूरुतद्धाण्यतदि रुढा कत्पना उपेक्ष्याः ॥१॥ गोणप्रयोगे निमित्तभूतं गुणयोगमेव द्दौयितुमाद--यसिति 1 

& भीधरीन्याख्या । 

साध्येषटाख्यक्ैलयागी, न चाक्रियोऽनभिसाध्यपूतौ स्यकमैल्यामी च ॥ १ ॥ इत इत्यपेक्षायां करमयोगसैव संन्यासलवं संपादयन्नाह-- 

,यमिति । वं संन्यासमिति प्राः अकपैण मष्त्रेनाहः "संन्यास एवालरेचयत्' इ्यादिशतेः केवलत्फठरसंन्यस्न तोः योगमेव तं 

७ अभिनवगुक्ताचायेव्याख्या । 

योगीति पर्यायावेतौ । अतवुथाह--यं संन्यासमिति । तथाच योगमन्तरेण संन्यासो नोपपयते । एवं संकल्पकन्धासंदिना योगो न युज्यते \ 
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१ श्रीमनच्छांकरमाष्यम् । 

श्रुतिस्यतिविदो, योगं कर्मावुष्ठानलक्चषणं तं परमार्थसंन्यासं विद्धि जनीहि हेः पाण्डव । कर्मयोगस्य 
परचृत्तिङक्चणस्य तद्विपरीतेन निव॒त्तिरक्षणेन पस्मार्थ्खन्यासेन कीदशं सामान्यमङ्गीकूलय तद्भाव 
उच्यत इव्यपेश्चायामिदमुच्यते। अस्ति परमार्थसंन्यासेन साडद्यं कलठेद्धारकं कर्मयोगस्य । यो हि 
परमार्थसंन्यासी स दयक्तसवैकर्मसाधनतया सवैकर्मतत्फलटविषयं संकद्पं पनव्त्तिहेतुकामकारणं 
संन्यस्यति 1 अयमपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फरविषय संकल्पं संन्यस्यतीव्येतमर्थं ददोयन्नाह । 
न हि यस्मादसंन्यस्तस्तंकद्पोऽसंन्यस्तोऽपरिव्यक्तः फरविषयसतंकद्पोऽभिसंधियंन सोऽखंन्यस्तस- 
कदपः कथयन कश्चिदपि कमी योगी समाघानवान्भवति । न संभवतीव्यर्थः । फरकसंकद्पस्य चित्त- 
विक्षेपहेतुत्वात् । तस्माद्यः कश्चन कमी स संन्यस्तफलसंकद्पो भवेत्स योगी समाधानवानविक्षिप्त- 

# 

२ अनन्दगिरिव्याख्या । 

थोगित्वं कर्मिणोऽपि युक्तं संन्यासित्वं तु तस्य विरुद्धमिति शङ्कमानं प्रवयुक्तेऽ्थे शछषोकमवतारयति--इस्येतसिति । 
परमार्थसंन्यासं प्राहुरिति सबन्धः । इतीत्थं संन्यासख प्रामाणिकाभ्युपगतत्वादितीतिशब्दो योज्यः । योगे फकतृष्णां 
परिल्यज्य समाहितचेतस्तयेति दोपः । यदुक्तं सेन्यासित्वं यो गिव च गृहस्थस्य गौणमिति तदुत्तरार्धयोजनया भ्रकटयितु- 
सुत्तराधसुष्यापयति--कर्मयोगस्येति । कर्मयोगख परमार्थसंन्यासेन कवैद्ारकं सम्युक्त व्यक्तीकरोति-यो हीति। 
लयक्तानि सवौणि कर्माणि साधनानि च येन स तथोक्तसस्य भावस्तत्ता तया सर्वकर्म विषयं तरफरुबिषयं च संकल्पं 
लजतील्थैः । संकस्पलयागे तत्कायैकामयागस्तस्यागे तजन्यप्रवरत्तिल्यागश्च सिध्यतीयमि संधाय विशिनि--पञ्रु- 
श्तीति । कर्मण्यपि यथोक्तसंकल्पसंन्यासिष्वमसील्ाह--अयमपीति ! तदपरित्यागे व्याङ्कर्चेतस्तया कमौनुष्टानसेव 
एुःशकष्वादित्यथैः । उक्तमेव साम्यं व्यक्ती र्बन्व्यतिरेकं दरयति-दइत्यतसिति । फरुसंकल्पापरिल्यागे किमिति 
सभमाधानतस्वाभावसतत्राह---फटेति । व्यतिरेकयुखेनोक्तमर्थमन्वयसुसेनोपसंहरति--तस्मादिति । हिश्ञब्दाथसय 
यस्मादिष्युक्तस्य तस्मादिलनेन संबन्धः । कर्मिणं प्रति यथोक्तविधो हेतुदेठुमद्वावमभिप्रेय द्वितीयविषो हेवुमाद-- 

३ नीटकष्टव्याख्या ( षतुधंरी )। 

त्यक्तसर्वसंकद्पः स संन्यासी ताद्शश्च ध्यानयोगी अतो न तयोर्भेदः । "नि,संकसपस्ययस्ष्िदेतन्मोक्षरक्च- 
णम्? इति मेजायणीयोपनिषच्छरुतख मोक्षलक्षणख निःसंकद्पत्वस्योभयवापि तुल्यत्वात् । अतोऽयमपि कर्मयोगी 

८ भधुसूदनीष्याख्या । 

परिघयागं संन्यासमिति प्राहुः श्रुतय “सन्यास एवालयरेचयत्? इति, श्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च 
व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्तः इल्यादया. । योगं फल्तृष्णाकवैलाभिमानयोः परिदयगेन बिहितकमौनुानं ॑तं॑संन्यासं 
बिद्धि । हे पाण्डव, अब्रह्मदत्तं ब्रह्मदत्तमिदयाहः तं वयं मन्यामहे ब्रह्मदत्तसदृसोऽयमिति न्यायात्परशब्दः परत्र प्रयुज्यमानः 
साददयं बोधयति गौण्या घरत्या तद्धाबारोपेण वा 1 ग्रकृते तु किं साददयमिति तदाह- नहीति । हि यस्मादसंन्यस्तं- 
संकल्पोऽलयक्तफलसकल्पः कश्चन कथिदपि योगी न भवति, अपितु सवे योगी दयक्तफलसंकस्प एव भवतीति फल्लयागसा- 
भ्यात्तुष्णारूपचित्तृत्तिनिरोधसाम्याचच गौण्या वृत्या कर्म्येव संन्यासी च योगी च भवतीदर्थः । तथाहि योगशधित्तद्त्ति- 
निरोधः, प्रमाणविपर्थयनिकर्पनिद्रास्द्रतय इति वृत्तयः प्निधाः । तत्र प्रदक्षानुमानद्याञ्चोपमाना्थापत्यभावाख्यानि 
अमाणानि षडिति वैदिकाः ¦ प्र्यक्षाजुमानागसाः माणानि त्रीणीति योगाः । अन्तभौवबहिभोवाभ्यां संकोचनिकासौ 

५ भाप्योत्कपदीपिका ! 

यं संवैकमैतत्फर्यागलक्षणं परमार्थसंन्यासं श्रुतिस्छतीतिदासपुराणानि प्राहुः योगं फलाभिसंधिरहितकमादुष्टानलशक्षणं तं परमार्थसं- 
भ्यासं बिद्धि फरविषयसंकस्पद्यागरूपगुणयोगाज्नीहि ! यथा भवान् वस्त इन्द्रषुतोऽपि पाण्डुक्चेत्रे जातल्लात्पाण्डवं इति कोकैरच्य- 
ते तथेतिगूढाभिप्रायेण संगोधयति--हेः पाण्डवेति । गुणयोगमेवाह । हि यस्मादसंन्यस्तसंकत्पः अदयक्तफलाभिसंधिः कश्चन 
कश्चिदपि कर्मयोगी समाधानवान् न भवति, संन्यस्तसंकत्प एवं योगी भवतीदयर्थः \ चित्तविक्षेपहेतोः फरुसंकत्पखय संन्यस्तला- 
दिष्यमिप्रायः । योगाङ्गतेन कमोँुषानात् क्मेफलसंकल्पसख च चित्तविक्षेपहेतो. परिलयागात् योगि स॑न्यासिलं चोच्यते ! यत्त्वपरे 
एवं क्मयोगसंभ्यासयोभैदमङ्गीहंलाविरोधेन स्वुतिरक्ता । इदानीं तयोरैक्येनैव स्तुतिमारमते- यमिति । इदयतस्तं योगं कर्मयोगं 

६ धरीधरीन्यास्या । 

जानीहि 1 क्षतं दष्यपेक्षायामिविशष्दौक्तो हेतयो गेऽष्यस्मीध्याद-- नदीति । न संन्यस्तः फरसंकद्पो येन सः कनिष्ठो ज्ञाननिष्ठो वा 

७ अभिनवगृुपाचा्यव्याख्या 1 

ना सिद्धरंमन्धौ योगसंम्धतौ । जं निरधिरियादिनायमभो ध्वन्यते ! निरञ्निश्च न मति निष्वियश्चं न भवतीति । अथश संन्मासी 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्करषदीपिका-धीधरी-मभिनवगुप्व्याख्यायुता । २८७ 

आररुक्चोयुनेर्थोगं कमे कारणसुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव रामः कारणसुच्यते ॥ ३ ॥ 

१ श्रीमष्छांकरमाष्यम् । 

चित्तो भवेच्ित्तविक्षेपहेतोः फलसंकस्पस्य संन्यस्तत्वादित्यभिषायः । पवं परमाथसंन्याखकसयो- 
गयोः कठेद्धारकं संन्याससामान्यमपेक्ष्य ध्ये संन्यासमिति प्राूर्योगं तं विद्धि पाण्डवः इति कसै- 
योगस्य स्तुत्यथं संन्यासत्वसुक्तम् ॥ २ ॥ ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्षः कर्मयोगो बहिरङ्ग साघनसिति 
तं संन्यासत्वेन स्तुत्वाधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाघनत्वं दरौयति--आररक्षोरिति । आरखश्चो- 
रारोढुमिच्छतो ऽनारूढस्य ध्यानयोगेऽवस्थातुमशक्तस्वेवय्थः । कस्याररक्चो्भुनेः क्मफरसंन्यासिन 
इव्यथः । किमाररक्चोयोगं कमं कारणं साधनसुच्यते, योगारूढस्य पुनस्तस्यैव राम उपदशाः स्वै- 
कर्मभ्यो निदृत्तिः कारणं योगारूढत्वस्य साधनमुच्यत इत्यथः । यावच्यावत्क्मभ्य उपरमते तावचचाव- ; कारणं योगारूढत्वस्य साधनसुच्यत इत्यर्थः । यावद्यावत्कर्मभ्य उपरमते तावत्ताव- 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । ~ 
चिन्त विक्षेपेति । पूवैश्ोके पूर्वो ्तराधौभ्याञुक्तमनुवदति--एवमिति ॥ २ ॥ परमा्र्सन्यासस्य कर्मयोगान्तभौवे 
कर्मयोगसखेव सदा कसैव्यत्वमापयेत तेनेतरस्यापि कृतत्वसिद्धेरिल्याशङ्ोक्तानु बादपूर्वकसृत्तरश्छोकतात्पथमाह-- ध्यान 
धोगस्येति । भाविन्या वरच्या सुनेर्योगमारोडुमिच्छो रिष्यमाणसख योगारोहणस्य कम हेतुश्ेदपेश्चितं योगमारूढखापि 
तक्फरभ्राप्तो तदेव कारणं भविष्यति तस्य कारणव्वे छश्चशक्तिरेवादियाशङ्याह- योगारूढस्येति । अनारूढसेले- 
तवार्थं स्फुटयति--ध्यानेति । सुनिष्वं कमै फएलसंन्यासिन्यौपचारिकमिलाह--कर्मफलेति। साधनं वित्त्यदधिद्रारा 
भ्यानयोगम्राक्तीणछायामिति रोषः। तस्येति ब्रहृतस्य कर्मिणो अहणम्। एवकारो भिन्नक्रमः रामशब्देन संबध्यते । कस्यान्य- 
योगव्यवच्छेदेन शमो हेतुरिति तन्राह--योगारूढस्वस्येति । सर्वव्यापारोपरमस्पोपश्षमस्य योगारूढस्वे कारणव 

३ नीरकण्डव्याख्या ८ चलुधैरी ) । 

फटसंकलत्यागाज्निःसंकद्पत्वसाम्यात्संन्यासी योगी च भवतीति स्तूयत इत्यर्थः । योगाधिकारसिद्धये निष्काम- 
कर्मीण्यनुष्ठेयानीति छोकट्रयतात्पयोर्थः ॥ २ ॥ तत्र कमानुष्टानखावधिमाह-आरुरक्चोरिति । यावद्धि यों 

 मधुसुदनीन्याख्या । 

दवय । अतएव तार्किकादीनां मतभेदाः । विपर्ययो मिथ्याज्ञानं तख पश्च मेदा अविदयाऽसितारागद्रेषाभिनिवेशा- । तएव 
च छशा: ! शाब्द्ञानासुपाती वस्वुश्चन्योऽवभासो विकल्पः, प्रमाभ्रमविकक्षणोऽसदर्थन्यवहारः शशविषाणमसत्पुरुषस चैतन्य- 
भिदाः । ` अभावप्रल्ययाकम्बना इृत्तिर्निद्रा, चतसणां वृत्तीनामभावस्य अरययः कारणं तमोगुणस्तदाकम्बना इृत्तिरेव 
निद्रा नतु ज्ञानाद्यभावमात्रमिलय्थः । अनुभूतविषयासंरमोष- भ्रल्ययः स्मरतिः, पृवोनुभवसंस्कारजं ज्ञानमिदयर्थः । सर्वदत्ति- 
जन्यल्ादन्ते कथनम् । लनादिडत्तीनामपि पञचखेवान्तभोवो द्रष्टव्यः । एतादृशां सवासां चित्तवृत्तीनां निरोधो योग इति च 
समाधिरिति च कथ्यते । फलसंकल्पस्ु रागाख्यस्तरृतीयो विपयेयमेदस्तधिरोधमाच्रमपि गोप्या वृत्त्या योग इति संन्यास 

इति चोच्यत इति न विरोधः ॥ २॥ तत्कि प्ररासलललात्कर्मयोग एव यावजीवमचष्टेय इति, नेयाह--योगमन्तःकरण- 
५ माष्योत्कर्षदी पिका । 

विद्धि य॑ संन्यासं भकरवेणाहुः । अकषैस्तु कर्मखरूपदयागोऽरुसस्यापि संभाव्यते । कमौचुति्टतः फलसेकत्पद्यागस्तु दुलेभतर 

इयेवंलक्षणो ज्ञेयः । अत कुत इत्यत उक्तम् । दि य सात्कश्न योगी कर्मयोगी ज्ञानयोगी वाऽरसंन्यससंकल्पो न भवति संन्य- 

संकल्प एव योगितां प्रतिपद्यत इति भावः। अतस्तयोः सखीयखीयसखरूपवदन्योन्यन्यभिचराभावादेकयान्न विरोध इति भाव इति 

तन्मन्दम् । संन्यासनिष्कामकर्मयोगयोरक्येनेव स्तुतिमारभत इ्युत्थानिकया तं कर्मयोगं विद्धि य॑ संन्यासमिल्यादिव्याद्यानख 

संन्यासपिक्षया कर्मो गघ्रकषबो धक विरोधात्। किच संन्यासकर्मयोगयोः सिंहमाणवकयोरिवैक्यं न संभवति किंतु माणवके 

सिहश्चब्दप्रयोग इव निष्कामकर्मयोगे संन्यासदाब्दभयोगो गोण एवेति दि ॥ २ ॥ किः प्ररसलायावजीवं कर्मयोग एवानुेय 

इयाशङ्कायां भ्यानयोगाधिकारसंपत्तिपयैन्तमवधिममिप्रेख कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनलप्रदरेनेन उत्तरमाह--भाख्रक्षो- 
रिति । योग ध्यानयोगमाररुक्षोरारोढमिच्छोभ्यनयोगेऽवस्थातुमसमर्थस् । युं योगं ज्ञानयोगमिति तन्न । ध्यानयोगदेवं प्रक्रा- 

& धरीधरीव्याख्या । 

कश्चिदपि न हि योगी भवति । अततः फलसंकदप्यागसाम्यात्सन्यासास्संन्यासीः च, फलसंकर्पलयागदेवं चित्तविक्षेपामावाघोगी च 

भवत्येव ख श्लथैः ॥ २ ॥ तदि यावज्जीवं कसैयोग एव प्राप्त इत्याशङ्य तस्यावधिमाद--आररक्षोरिति । क्ञानयोगमारों प्रघ 
७ अभिनवरुप्तावार्यंब्याख्या । 

खद्धतम् ॥ १ ॥ > ॥ यद्यपि हतमसिंहासनं राज्यमिति युक्तया केवरुस्य निष्कियस्य संन्यासित्वं नोपपद्यत इत्युक्तं तथापि आररशोरिति । 

० __________---------------_______~________~_~_~_~_~_~__~__~__-__~__~__~_~_ ~~~ 

॥ 6 

१ नीककण्टः+ 



२८८ आनन्दगिरिन्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्वगवद्वीता । ( अध्यायः & 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमेखनुषल्नते । 
सवेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 

१ भीमच्छांकर माष्यम् । 

न्निययासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाधीयते, तथा सति स दयटिति योगारूढो भवति । तथाचोक्तै 
व्यासेन नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथेकता समता सत्यता च । शीरं स्थितिर्दण्डनिधानमा्वं 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः" इति ॥ २ ॥ अथेदानीं कदा योगारूढो भवतीव्युच्यते--यदेति ॥ यदा 
` दआनन्दगिरिव्याख्या॥ ` 
वि्रणोति--यावद्यावदिति । सर्व॑करसंनिदृत्तावायासाभावादशीङकृतसखेन्द्रियमामस्य वचित्तसमाधाने योगारूढस्वं 
सिध्यतीद्यथेः । सर्वेकर्मोपरमस्य पुरूषाधैसाधनत्वे पौराणिकछी संमतिमाह- तथाचेति । एकता सर्वेषु भूतेषु चरतुतो 
द्ेताभावोपरुश्चितस्वमिति अतिपत्तिः । समता तेष्वेनोपाधिकविरोषेऽपि खतो निर्विशेषत्वधीः । सलयता तेषासेव 
हिववचनम् । शीरं स्वभावसंपत्तिः । स्थितिः स्थेयम् । वण्डनिधानमहिंसनम् । आजवमवक्रसवम् । क्रियाभ्यः स्वाभ्यः 
सकाशादुपरतिश्रस्येतदुक्तं सर्वं यथा यादशमेतादशचं नान्यद्राह्मणस्य वित्तं षुमथ॑साधनमस्ि तसरादेतदेवास्य निरतिशयं 
एुरषा्थसाधनमिय्थः ॥ ३ ॥ योगप्राक्षो कारणकथनानन्तरं तत्परक्षिकारं ददीयितं श्छोकान्वरमवतारयति--अथेति । 
समाधानावस्था यदेस्युच्यते । अतपवोक्त समाधीयमानचित्तो योगीति । शब्दादिषु कर्मसु चानुषङ्गखय योगारोहण- 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

यमनियमाचष्टङ्खोपेतमत्योत्कण्ठयादारोदुमिच्छति तावत्कमीण्युतिष्ठेत् । तखाररक्ोनेराररक्चाकारणं तीत्रनैरा।- 
त्।दनद्वारा क्म भवति । तथेव योगारूढसख योगाङ्गानुषठाने प्रवृत्तय विक्षेपासहस योगारोहे कर्मणां शमः संन्यासः 
कारणमुच्यते । नहि कर्मसु व्याप्रतोऽनन्यचित्ततया योगमनुष्ठातुमीष्टे ॥ २ ॥ ननु योगपदेन मुख्यया बृत्या निर्बीजः 
समाधिरुच्यते तमारूढस्य कर्मणां त्यागः खतःसिद्धत्वादविधेय इत्याशङ्कय प्रकृते योगारूढपदखार्थमाह-यदा- 
हीति । इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु रमणीयेषु कर्मसु च तत्मापिसाधनेषु तदशनमनु न सजते वैराग्यदा््बीत्सक्तो न 

 सधुसूदनीव्याख्या । 

छद्धिरूपं वैराग्यमाशरक्षोरारोढमिच्छोनं लारूढसय सुनेरभविष्यतः कर्मफलतृष्णाद्यागिनः कर्म॑ दाछ्रविदहितमभिददो्ादि नियं 
भगवदपणबुख्या कृतं कारणं योगारोदणे साधनभयुष्ठेयसुच्यते वेदमुखेन मया । योगारूढस्य योगमन्तःकरणदयद्धिरूपं वैराग्यं 
म्ा्तवतस्तु॑ तस्येव पूर्वं कर्मिणोऽपि सत" दामः सवैकर्मसंन्यासएव कारणमयुषटेयतया ज्ञानपरिपाकसाधनसुच्यते ॥ ३ ॥ 
कदा योगारूढो भवतीत्युच्यते--यदा यस्िशित्तसमाधानकाङ इन्द्रियार्थेषु राब्दादिषु कर्मसु च निलयनेमित्तिकका- 
म्यलौकिकतिषिदधषु नानुषजते तेषां मिभ्यालदशेनेनात्मनोऽकर्मभोक्तृपरमानन्दाद्वयखरूपददौनेन च प्रयोजनाभावदुच्या. 

५ आष्योत्क्ंदीपिका । 

न्तात् । कल्यारूरकोः सुनेः। कर्मफलसंन्यासिन इयर्थः । यत्तु सुनेरनिदिभ्यासनाख्यन्ञानयोगवतः भवणमननक्रमेण योगमारुर- 
कषोरिति तच्च । निदिष्यासनवतः पुनः ्रवणमननक्रमस्यानपेक्षणात् तयो्निदिष्यासनार्थलरात् । कर्मफलभिसंधिरहितं कारणं साध- 
नसुच्यते । तेव पूर्वं कर्मिणः पश्चायोगारूढस्य आप्तभ्यानयोगसख शाम उपशमः सर्वकरमभ्यो निच्ततिः कारणं योगारूढताया 
आत्मसाक्षात्कारनिरविकल्पसमाधिपयेन्तायाः साधनसुच्यते। एतेन योयैमन्तःकरणञ्यद्धिरूपं वैराग्यं आरस्शोर्मलारूढस्य सुने्वि- 
ध्यतः कर्मफलतृष्णादयागिनः कर्म कारणं योगारोहणे साधनमनुष्ठेयसुच्यते । योगारूढस्य योगं पूर्वोक्तं प्राप्तवतस्ु तस्येव श्मः 
सर्वैकमैसंन्यास एव कारणमलुेयतया ज्ञानपरिपाकसाधनमुच्यत इति प्रत्युक्तम् । ध्यानयोगसयैवासिन्नध्याये व्णनीयलेन ततश्च 
श्योकसय सम्यगुपयतत्या वणैनीया्थैम् । श्रौतं विहायाश्रौतार्थवणेनस्यानुचितलात् । "योगसूत्र त्रिभिः श्ोक्ेः पशचमान्ते यदीरितम् । 
षष्ठ भआरभ्यतेऽध्यायस्तश्चाख्यानाय विस्तरात् ॥* तत्र सर्वकर्मेद्यागेन योगं बिधाख॑स्तयाज्यल्ेन दीनलमाशङ्कय कर्मयोगं द्वाभ्यां 
स्ठतवानिति खपूवेमन्थादप्यसििन् तृतीयके भ्यानयोगविधानवर्भनस्यावदयकलात् ! कदा योगारूढो भवतीत्युच्यत इत्युत्तरश्वे- 
कमवताये योगं समाधिमारूढो योगारूढ इत्युच्यत इति योगारूढराब्दार्थभ्रदशेनपरखम्रन्थतन्मूकविरो धाच्च ॥ ३ ॥ कद! योगा- 
रूढो भवतीट्यपेक्षायमाह--यदेति । एवेन कीडशोऽसौ योगारूढः यस्य शमः कारणमुच्यत इयत्राह । कः दचनर्योगारूढ इस्त 

& भीधरीन्याख्या । 
मिच्छोः युसस््रदारोहे कारणं कर्मोच्यते चि्तशयुद्धिकरत्वाद् । ज्ञानयोगमारूढस् तु तस्येव ज्ञाननिष्ठख दामः समाधिथिन्तविशचेपकमो- 
परमो ज्ञानपरिपाके कारणयुच्यते ॥ ३ ॥ कीदृशोऽसौ योगारूढः यख श्मः कारणमुच्यत इव्यताद-यद्ा हीति । इन्द्रियार्थेषु 

७ अभिनवगृक्ताचार्यव्याख्या । 
उनेरानवत+ क्म करणीयं । कारणं प्रापकं । इमः भाघशूमाषलुपरमः । कारणमत्र रक्षणम् ॥ ३ ॥ एष एवाथः अकाश्यते--यदाहदीति । 

 ज्रषर नीलकण्ठ नीक 11111 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषेदीपिका-भीधरी-अभिनवगुप्ष्याख्यायुता । २८९. 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 

₹ भओीमण्छांकरभान्यम् । 

समाधीयमानचित्तो योगी दीन्द्रियाथेषिवद्द्ियाणामथीः राब्दादयस्तेष्विन्द्रियार्थयु कर्मसु च निय 
नैमित्तिककाम्यपतिषिद्धेषु थयोजनाभावबुद्खया नायुषञजतेऽ लुषद्ध कतव्यताबुद्धि न करोतीव्यर्थः । 
स्वैसंकस्पसंन्यासी सवौन्सं कद्पानिहासु्ाथंकामहेतुन्संन्यसितं शीलमस्येति ख सवैसंकद्पसंन्यासी 
योगारूढः प्राप्तयोग इव्येतच्चदा तसिन्कार उच्यते । सर्वैसंकव्पसंन्यासीति वचनात्सर्बाश्च कामान्व- 
बोणि च कर्माणि संन्यसेदिव्यथैः । संकट्पमूला हि सर्वे कामाः 'संकस्पमूकः कामो वै यज्ञाः संकरप- 
संभवाः" । काम जानामि ते मुखं संकट्पाच्वं हि जायसे । न त्वां संकस्पयिष्यासि तेन से न भवष्यसि' 
इत्यादिस्खघतेः । सर्वकामपरित्यागे च स्वकर्म संन्यासः सिद्धो भवति, स यथाकामो भवति तत्कतुभ- 
वति यत्कतुभवति तत्कम कुरुते शत्यादिश्चुतिभ्यो "यद्यद्धि कुरते कर्म तचत्कामश्य चेश्ितम्' इव्यादि- 
स्टतिभ्यश्च न्याया । नहि सवैसंकद्पसंन्यासे कश्चिरस्पन्दितुमपि शक्तः तस्मात्स्वैसंकल्पसंन्यासीति 
वचनात्सवोन्कामान्सबौणि कमोणि च त्याजयति भगवान् ॥ ४॥ यदैवं योगारूढस्तदा तेनात्मात्मनो- 
ङतो भवति संखारादनर्थव्रातात्, जतः उद्धरेल्सं लार सागरे निमश्नमातमनास्मानं तत उद्व हरेदु्रेत्! नन र 

२ आनन्द गिरिव्यास्या । 

प्रतिबन्धंकत्वात्तेद् भावस्य तदुपायस्वं प्रसिद्धमिति चयोतयितु दीद्युक्तम् । सर्वेषामपि संकल्पानां योगारोहणपरतिबभ्ध- 
कत्वमभित्रेय सर्व॑संकल्पर्सन्यासींसयन्र विवक्षितमर्थमाह सर्वानिति । सर्वसंकल्यसंन्यासेऽपि सर्वेषां कामानां 
कर्मणां च भरतिबन्धकत्वसं भवे कतो योगप्रा्तिरिलयाशङ्खयाह--सवे ति । सर्व॑संकपपरिलयागे यथोक्तविध्यवुं्टानम- 
य्नसिद्धमिति मन्वानः सन्नाह-संकस्येति । मूरोन्मुरने च तस्कायनिदत्तिरयत्रसुरुभेति भावः । तन्न प्रमाणमाह-- 
संकदस्पमू इति । वत्नान्वयन्यतिरेकावभित्रिलोक्तसुपपादयति--कामेति । स्वैसंकल्पाभावे कामाभाववत्कमौभा- 
बस सिद्धत्वेऽपि कर्मणां कामकार्यव्वात्तभिदृ्तिपरयुक्तामपि निवृत्तिसुपन्यस्यति-स्वैकामेति । यदुक्तं कर्मणां काम- 
कार्यत्वं तन्न श्ुतिस्ती भमाणयति-स यथेति । स पुरुषः सखरूपमजानन्वस्फरकामो भवति तस्साधनमनुषेयतया 
बुधौ धारयतीति तत्क्रतुर्भवति यच्यानुष्ेयतया गह्छति तदेव कर्म बहिरपि करोतीति कामाधीनं कर्मोक्तमिति श्रुलयथः । 
कामजन्यं कर्मेत्यन्वयव्यतिरेकसिद्धमिति धोतयितं स्तौ हिकब्दः । न्यायमेव दरीयति- नहि सर्बसंकल्येति । 
स्वापादावदश्चेनादिल्यथः । निलयनेमित्तिककमयुष्टानं दूरनिरस्तमिति वक्तमपिक्षब्द्ः । श्चतिस्दतिन्यायसिद्धमथसुप- 
संहरति---तस्मादिति ॥ ४ ॥ योगारूढस्य किं स्यादेल्याश्कयाह-- यदेवमिति । योगारोहस्य शादष्टो पायैरवश्य- 

ड नीलकण्ठग्याख्या < चतुरी ) । 

नवति । नापि मनसा इदं मे भूयादेतदर्थमहमिदं कर्म॑ कुयोमिति संकदपयति । तादृशश्च सर्वसंकद्पसंन्यासी यदां 
भवति तदा योगारूढ इत्युच्यते । यथा तीव्रबुभुक्चयोपेतोऽन्यत्र नीरागो व्यासङ्कान्तरं त्यक्त्वा भोअनारूढ एवं 
भवति तथा वीत्रारुरक्षावान् सर्वत्र वीतरागस्त्यक्तसर्वक्मा योगारूढ एव भवति । तावत्कमाणि कर्तन्यानि ततः परं 
त्याज्यानीत्यर्थः ॥ ४ ॥ उद्धरेदिति । एवं कमेण कर्मद्वारा वित्तञुद्धिं संपा योगारूढोऽम्यासवेराम्यबलेना- 

€ मशुसूदनीऽ्याख्या । 

दमेतेषां कतां ममेते भोग्या इतयभिनिवेशरूपमयुषङ्गं न करोति हि यसात्तस्मात्सर्वैसंकल्पसंन्यासी सर्वेषां संकल्पानामिदं मया 
करतैव्यमेतत्फं भोक्तव्यभिदेवंरूपाणां मनोडत्तिविरोषाणां तदिषयाणां च कामानां तत्साधनानां च कर्मणां ल्यागरीठः, तदा 
साब्दादिषु कर्म॑सु चानुषह्नसख तद्धेतोश्च संकल्पस्य योगारोहणस्रतिबन्धकसाभावाय्ोगं समाधिमारूढो योगारूढ इत्युच्यते ॥ ४ ॥ 

५ भाष्योत्कर्षदी पिका । 

उच्यत इ्यापातनिकाद्वयमपि अल्युक्तं यदातदापदयोः प्रल्क्षुपलन्धेभौष्योक्तापातनिकाया एव युक्तायदा यसिन्काठे समाधी- 
यमानवित्तो योगी इन्द्रियार्थेषु विषयेषु रब्दादिषु कर्म॑सु च निदयादिषु भयोजनाभावडु्या नादुषजते । भतुषङ्गकठैलादिबुदधिं न 
करोतीवयथैः । यतः सवीन् संकल्पान् विषय विषयकमनोडत्तिमेदान् कामान् सवाणि कमणि चेति सर्वसंकल्पान् इहासुत्रा्थकाम- 
हेतून् सेन्यसितुं शीर्मखेति सरवैसंकल्पसन्यासी तदा योगारूढः आ्तखमाधिर्च्यते ॥ ४ ॥ यदेवं योगाूढस्तदा तेनात्मना- 

३ भीधरीन्याख्या । 

इन्द्रियभोग्येषु शाग्दादिषु तत्साधनेषु च कर्म यदा नानुषज्जते भक्ति न करोति । तत्र हेतुः--मासक्तिमूरभूतान्स वौन्भोयविष॑- 

यान्कसैविषयांश्च संकव्पान्संन्यतितं क्तं च्चीलं थसख सः । तदा योगारूढ उच्यते ॥ ४ ॥ अतो विषयासक्तिल्यागे मोक्षं तदा्ततौ च 
भर गी० २३५७ 



२९० जनन्दगिरिव्यास्यासंबठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-भीमद्गवदरीता । [ अध्यायः & 

१ भीभच्छांकरभाष्यसर् । 

योगारूढतामापादयेदिव्यर्थः । नात्मानमवसादयेन्नाघो नयेन्नाधो गमयेत् । आत्मैव हि यस्मादाट्मनो 
न्धुः । नह्यन्यः कथ्िद्वन्धुयैः. संसारमुक्तये भवति । बन्धुरपि तावन्मोश्च थति पतिकूर एव खेहा- 
दिबन्धनायतनत्वात्। तसाद्युक्तमवघारणमात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरिति । आत्मेव रिपुः शचुरयोऽन्योऽप- 
| गौम ॥ +, 0, 0 1 # + शिनि नी 0 0 त 0 0.2 910 + ^, 9, # 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

कवैष्यतयि सुक्तिदेतुत्वं तद्विपययस्याधःपतनहेतुस्वं च दशषयति--अन इति । तत्र हेतमाह--आ्मेव हीति । 
उद्धरणपेश्चामात्मनः सुचयति--सं सारेति । संसारादुर््वं हरणं कीटगितयाशङ्खयाह--योगाङरूढतामिति । योग- 
भ्ाक्षावनास्था घु न कवैव्ये्याह-नाव्मानसिति । योगध्रयुपायश्चन्नानुष्टीयते तदा योगामवे संसारपरिहारासं- 
सवादाहमाधो नीतः खादिलय्थः । नन्वात्मानं संसारे निम्नं तदीयो बन्धुसतसदुदधरिष्यति, नेल्याह-आस्मेव 
हीति । तोऽवधारणमन्यस्यापि भ्रसिद्धसख बन्धोः संभवात्तत्राह- नहीति । अन्यो बन्धुः सन्नपि संसारसुक्छये न 
भवतीस्येतदुपपादयति- बस्धुरपीति । न्ञेहादीद्यादिश्षब्दात्तदनुगुणप्ररत्तिविषयस्वं गद्यते । आत्मातिरिक्तस्यापि 

शश्रोरपकारिणः सुभ्रसिद्धत्वादवधारणमनुचितमिल्याशङ्याह--योऽन्य इति ॥ ५ ॥ उक्तमनूद्य प्रश्नपूर्वकं श्छोकान्तर- 
३ नीखकण्डव्याख्या ^ ब्रसुधैरी >) । 

त्मानसुद्धरेत् । हि यसादात्मेवात्मनो बन्धुम पुत्रादय उद्धत क्षमाः । आत्मेव रिपुरात्मनः नत्वन्ये शघ्रवः संसारे 
४ मधुसूदनीषव्याख्या । 

यो यदैवं योगारूढो भवति तदा तेनात्मनैवात्मोद्धृतो भ॑वति संसारानर्थत्रातात्, अतः -- अत्मना विवेकयुक्तेन मनसा आत्मानं 
खं जीवं संसारसमुद्रे निम्नं तत् उद्धरेत्-उत्. ऊध्वं हरेत् । विषयासङ्गपरियागेन योगारूढतामापादयेदिदय्थैः । नतु विषया- 
सद्धेनात्मानमवसादयेत्संसारषसे मजयेत् \ हि यस्मादातमैवात्मनो बन्धुर्हितकारी संसारबन्धनान्मोचनहेतुनान्यः कथित् । 
ल्ेकिकसय बन्धोरपि क्हालुबन्धेन बन्धहेतुलात् । आस्मिव नान्यः कश्चित् , रिपुः दात्रुरहितकारिषिषयबन्धनागारभवेशत्कोशकार 

५ माष्योत्क्दीपिका । 

त्मोद्धुतो भवति संसारानर्थसमूहात् , अतः संसाराणैवे निमभ्नमात्मानमात्मनोद्धरेत् तत ऊध्वं नयेयोगारूढतामापादयेत् । आत्मानं 
नावसादयेन्नाधो नयेत्. । हि यस्मादात्मैव बन्धु संसारान्मोचको नान्यः कश्चन पुज्रादिः, प्रत्युत मोक्षं प्रति प्रविक्रुएव जञा 

दिबन्धनायतनलात् । “बन्धवो इढबन्धन'मिल्युक्तलात् तथात्मेवास्मनो रिपु नान्यो बाह्योऽपकारी । तस्यात्मयुक्तलात् । तस्मादु 
तमिवोभयत्रावधारणम् । आत्मेव बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन इत्युक्तं तत्र किङक्षण आत्माठमनो बन्धुरात्मात्मनो रिपुशेति तत्राह-- 
बन्धुरिति । तसात्मनः स आत्मा बन्धुः येनात्मना आत्मैव कायैकरणसंघात एव जितः वशीकृतः श्रेयोऽभिसुखः जितेन्द्रि 
इत्यर्थः । अनात्मनः अजितात्मनस्लजितकायकरणसं घातस्यात्मेव खयमेव शाते साजरुभावे वर्तेत शत्रुवत् । यथात्मेतर आत्म- 
नोपकारी तथात्मात्मनोपकारे ब्तैतेदर्थः। तथा चेतदमुरोधात्युन"पुनरात्मराब्दसखारस्याचोद्धरेदात्मनात्मानमिदयत्रापि खं खेनेवो- 
द्धरेत्. । हि यस्मात्खयमेव खस्य बन्धुः खयमेव खस शात्रुरिदयर्थः । एैतेनात्मना विवेकयुक्तेन मनसा आत्मानं खं जीवं आत्मैव 
तिवेकयुक्तं मनएवात्मनः सखस्य बन्धुः येनात्मैवात्मना विवेक्टयुचेन भनसा जितो नतु शाख्रादिनेति प्रत्युक्तम् । यवु ननिविन्दरि- 
य्थैष्वनासन्तौ तस सवैसंकल्पसंन्यासिन. कि भयोजनं तत्राह-उद्धरेदि ति । अत्रोत्तराभस्थमात्मेतिपदं परवाधेऽ्लुषल्लनीयम् । 
तथाचायं संबन्धः--जत्मा पूर्वपूवोपरिभितजन्मोपाजितपुण्यपुज्ञपूणैमन्तःकरणं कत आत्मानं प्रयन्चं कम अन्तःकरणापरपर्यायज- 
उअदायनिमभ्रतया सकलनर्थभाजनतां गतं आत्मना विवेकवैराग्यादिसंपनननोद्धरेदुक्तनडादायालयथक् कृयौत न खधमैः कठैलादि- 
भिस्तिरस्कुयीत.। यत आत्मानं खस खधमाणां च सत्तायाः अदयगधीनलात् खजीवनभूतम् , तथा चेदचसुपकारं कुवैत उद्धरर्ण 
तिरस्काराकरणं चोचितमेवं । एवंच यदीन्द्रियार्थष्च सक्तः सत्ति हविषा कष्णवर्त्मेवेल्यादिन्यायेन कामानुषरमात् तत्को धाद्युप- 
स्थितौ न कदाचितपरतीचः संसारदुद्धारः स्मादिपि युक्तएवेन्ध्रियारथैष्वनासक्त इवयाकरूतम् । यद्वा आत्मा अलगत्मान्त्यामी आत्मनं 
निवेकादिसंपनेनान्तःकरणेन कतृलाद्यभिमानकट्धषमन्तःकरणं उद्धरेत् कण्टकेनेव कण्टकं दृरेणोत्सादयेत् । कुतएवं करदैव्यमत 
आद--नात्मानमवसादयेदिति । आत्मानं भलभूपं ख नावसादयेत्. न विचीर्णं परमात्मनो विमक्तरपं ऊु्यादिदयर्थः । 
नजु तदेवमेकमन्तःकरणमात्मन उपकारकमपकारकं च कर्थं भवतीदया्द्कय खभावसहकारििद्ात्. विषस्येव मरणजीवनहेतुतया 

मेदं पुनसक्तत्मपदभयोगात्सुचयनाद । आत्मेवान्तःकरणमेव विचेकादिसंपन्नं आत्मनो जीवस बन्धुः बन्धध्वंसहेतुः, तथा तरिवेका- 
| & भीधरीष्याख्या । 

ध्वं पयारोत्य रागादिखभावं लजेदियाद--उद्धरेदिति । आत्मना विवेकयुक्तेनात्मानं संसारादुद्रेश्रत्ववेसादयेदधो न नयेद् । हि 
य्षदालैव मनःसं्गादुपरत आत्मनः खस्य बरन्धुरुपकारकः रिथुरपकार्कश्च ॥* ५ ॥ कर्थभूतसासिवे बन्धुः कथंमूतख चात्मेव रिपु- 

७ अभिनवरु्ाचार्यन्याख्या । 
इन्द्रियाथौ विषयास्तद्थानि च कर्माणि विषयार्जनादीनि ॥ ४॥ अस्थां च जुद्ध्ववस्यमेषावपेयभित्याह--उछरेदिति । बन्धुरात्मेति । अच 

^“ 9 श्रीधर ` मधुसूदनः, नीलकण्ठ * कथित्. 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योर्षदीपिका-धीधरी-अमिनवगुपतव्याए्यायुता । २९.१ 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु राञ्त्वे वर्तेतात्मैव शाश्वत् ॥ ६ ॥ 

बन्धुरात्मैव रि पुरात्मन इत्युक्तं त्र किंरुश्चण आत्मनो बन्धुः किंलक्षणो वात्मनो रिपुरित्युच्यते-- 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य तस्यात्मनः स आत्मा बन्धुयनास्मनात्मैव जितः आस्मा का्यकरणदंघातो येन 
जितो चक्रतः । जितेन्द्रिय इत्यर्थः । अनात्मनरत्वजितात्मनस्तु शाचुते शाधरुभावे वत॑तासैव ---------------------------------------------------------------- ~~~ ^^ 0 पीपी णी १,88.8 कक कण्कककष्काव्क 

किचन 
भेभिििो्िजतकि 

२ आनन्द्भिरिग्याख्या । 

मवतारयति--आलस्मेवेद्यादिना । एकसेवात्मनो मिथो विरुदः बन्धुश्वं रिपुस्वं च क्षणमेदमन्तरेणायुक्छमिति 
चोदिते वशीकृवसंघातस्यास्मानं भ्रति बन्धुस्वमितरश्य शचुत्वमिखविरोधं दशैयति--बन्धुरित्यादिना । वरीहत- 
संघातस्य ॒विक्षेपाभावादात्मनि समाधानसं मवादुपपन्नमात्मानं भ्रति बन्धुत्वमिति साधयति- तयति | अवक्ी- 
छृतसंघातस्य पुनरविंक्षेपोपपत्तरास्मति समाधानायोगादातमानं प्रति शञ्ुभावे परसि्धशद्ुवदात्मैव शञ्ुत्येन वरैतेल्यु- 

| त्तरा व्याकरोति--अनात्मन इति । दन्तं व्याच-यथेति । उक्तदटन्तवशाद्वश्रीकृतसंघातः खस हिता- 
नाच्तरणादस्मानं भति श्रुरेवेति दा्टन्तिकमाह-तथेति ॥ & ॥ कथं संयतकायैकरणस् वन्धुरास्तेति तत्राह-- 
| ३ नीर्कण्ठभ्याख्या ( चलुधेरी ) । 

मज्नयितुमेनं क्षमा इत्यर्थः ॥ ५ ॥ अत्मा मनः आत्मना मनसा अनात्मनः अनितचेतसः आत्मा मन एव शतुः 
४ मधुरुदनीव्याख्या । 

इवात्मनः खख । बाह्यापि रिपोरातमप्रयुक्तखादयुक्तमवधारणमात्मेव रिपुरात्मन इति ॥ ५ ॥ इदानी किंलक्षण आत्मास्मनो 
घ्र्धुः किंलक्षणो वात्मनो रिपुरित्युच्यते--आत्मा कायेकरणसंघातो येन जितः खवशीछृतः आत्मनैव विवेकयुक्तेन मनसैव 
नतु शञ्रादिना, तस्यात्मा खरूपमात्मनो बन्धुरुच्छृङ्कलखग्रहृत्यभावेन खहितकरणात्, अनात्मनस्तु अजितात्मन इदेतत् । 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

यसंपन्नमन्त-करणमेव आत्मन" खभावाजीवस्य स्वानथत्मकबन्धनहेतुखादियर्थ- ॥ ५ ॥ उभयत्ैवकारं परयुज्ञानसखायमारायः-- 
यत्रापि देवदत्तस्य यज्ञदत्तो बन्धुरुच्यते यत्र चा चैत्र यैत्र वैरीत्युच्यते तत्रापि चैतन्यस्योपधीयमानख खतोऽपरिणामिलान्न 
बन्धुतारिते। उपाधेः परमन्त.करणस्थैव रागा्ये परिणामे बम्धुता दवेषाख्ये तसिन् अरितेति नान्यतरेतौ धमो संभवत इति बन्धुं 
रिपुलं चान्त"करणख स्पष्टयति--बन्धुरिति । तस्यात्मनो जीवस्ात्मान्तःकरणं बन्धुभैवति येन नियन््रा जीवेनान्तःकरणेनैषव 
पूर्वोक्तसदायसहकृतेनात्मा शरीरास्यः सेन्दरियो जितः खाधीनः संपादितः तस्यान्त करणं बन्धुरिलर्थः। कदा पुनरन्तःकरणं रिपु- 
परतत्राह--अनात्मनः पूरवैमामशब्देनोक्तस देहस्य यदा शातुलं वरालाभावस्तदात्मान्तःकरणमेव शतुवद्वतैत इति ज्ञेयमियथं इती- 
तरकल्पितं तत्पुनपुनरत्मशब्दप्रयोगखारखाभिरसनीयम्। अन्यथा आत्मद्चब्दस्य सुख्यामुख्यद्रच्या बहर्थक्रलादन्यदपि किनि 
त्फतल्पयितुं शक्यम् । तथाहि आत्मनेश्वरेणात्मानं जीवमुद्धरेत् । नात्मानमवसादयेत् । यत आत्मा ईश्वर एव जीवख बन्धुः स एषं 

चैतस्य रिपुरिदख्थ । ईश्वरैष अन्धुलं रिपुं च स्फुटयति । तस जीवस्यत्मेश्वरो बन्धुरुद्धारकः । येनात्मना भक्तियुक्तेन मनसा 
अत्मिश्वरो जितः वीकृतः । अनात्मनस्खवद्ीकृतपरमेश्वरस्य लीश्वर एव शत्रुवत् शत्रुलेन वर्तेत 1 यद्वा आत्मना पुण्यङन्धेन 
मयुष्यदेहेनात्मानमुद्धरेत् । यतः आत्मेव देह एवात्मनो बन्धुः सएव जीवस्य रिपुः । देहस्य बन्धुलं रिपुं च स्फुटयति । तस्या- 
त्मनः आत्मा देहो अन्धु- येनात्मना विवेकयुक्तेन मनसा आत्मा देहो जितः । अनात्मनस्ु अजितदेदेस तु शत्रुवत् । शघुलं 
दे्टएव वर्तत इत्यर्थः । अथवा आत्मना अखण्डाक्रारलुद्धिरूपेणत्मानम्हकारसुत् ऊध्वं नयेत् देहात् प्रच्याव्य ब्रह्मण्य्हबरह्मसीति 
योजयेत् 1 नात्मानम्हकारमवसादयेत् परिच्छिन्ने देहे तदभिमानेन पीडयेत् । यत अआप्मैवाहंकारएव ब्रह्मणि नियोजितो बन्धु. 
रात्मनो जीवस्य ब्रह्मामेदसंपादनेन बन्धनिव्तकलात् । सएव परिच्छिन्ने देहे पीडितः शत्ुजन्ममरणायनथैनिचयसंपादकलात्। 
अदंकारस्यैव बन्धुलं रिपुं च विशदयति । तसात्मन आत्मा अहंकारहपो बन्धुरयेनांकार एव आत्मनोक्तडुदधिरूपेण जितः वक्षी- 
करय ज्रह्याकारतां नीतः । अनात्मनस्लवशीकृताहंकारख तु रात्रवच्छघ्रुते वर्तत इयर्थः । सर्वैथाप्यनासक्तेन संसारनिढत्तिः 

संपयेदयलं विस्तरेण । तस्मल्रहृतालुसारिभाष्योक्तव्याख्यानमेव शारणीकरणीयमिति दिक् ॥ ६ ॥ जितात्मनः खबन्धुते फल- 

| & भीधरीष्याख्या । 

रिलपेक्षायामा्-- बन्धुरिति । येनात्मनैवात्मा कायैकारणसंघातरूपो जितो वशीक्घतस्वस्य तथाभूतसात्मन भात्मैव बन्धुः ! अना- 

७ अभिनवगुप्ताचायन्यासूया । . । 

च चान्य उपायः अपित्वात्मैव । मनएमेल्थः ! जिंदि मनोभित्र धोरतरखंसारोद्धरणं करोति । अ्रजितं स॒ तीत्रनिरपपातनाच्छ्तव ङरुते 



२९२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवछित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्कगवद्ीता । [ अध्यायः & 

जितात्मनः व्रदान्तस्य परमात्मा समादितः। 
दीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
ज्ञान विज्ञानतृश्रात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टादरमकाश्चनः ॥ ८ ॥ 

१ ओभष्छांकरमाष्यम् । 

शोच्रुवत् । यथाऽनात्मा शात्रुसत्मनोऽपकारी तथात्मात्मनोऽपकारे वततेद्यर्थः ॥ ६॥ जितात्मन इति। 
जितारमनः कार्थकरणादिसंघात आत्मा जितो येन स जितात्मा तस्य जितात्मनः पशान्तस्य पस- 
न्नान्तःकरणस्य सतः संन्यासिनः परमात्मा समाहितः । साक्षादात्मभावेन वतेत इत्यर्थः । किंच 
खीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानेऽपमाने च मानापमानयोः पूजापरिभवयोः ॥ ७ ॥ ज्ञनेति । ज्ञानवि- 

२ जआनन्दगिरिव्याख्या । 

जितात्मन इति । जितका्य॑करणसंधातस्व प्रकर्षेणोपरतवबाद्याम्यन्तरकरणस्य परमात्मा विक्षेषेण पुनः पुनरनभिभूय- 

मानो निरन्तरं चित्ते प्रथत इयर्थः । जितात्मानं संन्यससमस्तक्माणमधिकारिणं प्रदं योगाङ्गानि दश्चैयति-- 

शीतेति । समः खादित्यध्याहारः । पूर्वार्ध व्याचे-जितेत्यादिना । न केवरं तस्य परमात्मा साक्षादाह्म भावेन 
वेते किंतु शीतोष्णादिभिरपि नासौ चाल्यते तस्वक्ञानादिन्युत्तरार्धं॒विभजते--रिचेति । तेषु समः स्यादिति 
संबन्धः ॥ ७ ॥ वित्तसमाधानसेव विशिष्टफरं चेदिष्टं वर्हि, कथंभूतः समाहितो व्यवहियते तत्राह--ज्ञानेति । 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( षतु्धंरी ) । 

॥ & ॥ मनसो जये फटमाह- जितात्मन इति । शीतोष्णादिषु प्रासेषु जितात्मनो निर्धिकारचित्तखय आत्मा 
चित्ते परसुत्कर्षेण समाहित; समाधिं प्रातो मवति । अतः समाधिसतिद्धयथं मनो जेतन्यमेवेत्यर्थः ॥ ७ ॥ समाधि- 
सिद्धेरपि किं फएठमत आह --क्ञानेति । ज्ञानं शाखोपदेशजा बुद्धिः । विन्नानं शाखार्थध्यानजः प्रमारूपोऽनुभवस्ता््यां 

® मधुसदनीभ्यासख्या । 

शज्ुते शनरुभवि वततात्मैव शत्रुवत्, बह्यशतुरिवेच्छर्गलग्रहृत्या खस्य खेनानिष्टाचरणात् ॥ ६ ॥ जितात्मनः खबन्धुलं 
विष्रणोति-शीतोष्णद्ुखडु.खेषु चित्तविक्ेपकरेषु सत्खपि, तथा मानापमानयोः पूजापरिभवयोचित्तविक्षेपहेलोः सतोरपि 

तेषु समलनेति वा जितात्मनः प्रागुक्तस्य जितेन्द्रियस्य प्रचान्तस्य सवत्र समबुज्या राग्द्वेषद्मन्यसख परमात्मा खप्रकार- 

ज्ञनखमभाव आत्मा समाहितः समाधिविषयो योगारूढो भवति । परमिति वा छदः । जितात्मनः प्रदान्तस्यैव परं केवलमात्मा 

समाहितो भवति नान्यख । तस्माजितात्मा अरशान्तश्च भवेदियर्थः ॥ ७ ॥ किंच--ज्ञानं शा्नक्तानां पदाथानामौपदेशिकं 
५ भाष्योत्कषेदीपिका । 

माद- जितात्मन इति । कार्यकरणसंघात आत्मा जितो येन स तस्य प्रशान्तख योगेन जितचित्तख योगारूढसेतियावत् । 
परमात्मा छ्ुद्धसत्पदा्थः समाहितः साक्षादात्मभावेन वर्तते । सच जीवन्मुक्तो भवतीव्याह--शीतेत्या दिना । रीतोष्णसुखे- 

दुःखेषु तथा मानापमानयोः पूजापरिभवयोः सम" खादिलभ्याहारः । सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायेन जितात्मनः प्र्ञान्तस्येवे- 
र्थः । पतेन प्रान्तसैव परं ॐेवलमिति प्रत्युक्तम् । यत्तु री तोष्णछखदुःखेषु चित्तविक्षेपकरेषु सत्खपि तथा मानापमानयोः सतो- 
रपि तेषु समंखनेति वा जितात्मन इति केचिद्ैर्णयन्ति तत्रेन्द्ियेषु जागर शीतदेरस्तिं संभवयेवेति सत्खपील्यादुक्तिरस- 
विभ्रस्ता । हतेन दीतादिषु प्रपतिषु जितात्मनो निर्विंकारचित्तसखय परसुत्कर्वेणात्मा समाहितः समार्धिं प्रप्तो भवदयतः समाधिसि- 

यर्थ मनो जेतव्यं भवतीदं इति प्रत्युक्तम् । रीतादिष्वप्र्तषु किंचित्समाहितस्य प्रतिषूतंकर्षेणेयस्य विपयेयरूपलरात् जेतव्य 

मनसः स्थिती शीतादयोऽपि संयेवेति मपेष्विलयसख व्यर्थलाच । यदप्येवंविधघ्यात्मान्तःकरणं ज्ीतादिषु दन्दशब्दवाच्येषु पर- 

मदर्थं समाहितः सदिष्णुरविक्रियो मववीयर्थं इति तदपि न । युखयार्थे संभवलयसुदयार्थस्यान्याय्यलात् । यद्धा माष्यस्योपलक्षणार्थ- 
लमङ्ीकृल्योदाहृतव्याख्यानान्युपदेयानि ॥ ५ ॥ श्चीतादिषु समो भवतीत्युक्तं तत्कृत इत्यत आह--छ्चाने ति । ज्ञानं शाज्ञोक्तानां 

३ भीधरीष्याख्या । 

व्मनोऽजितात्मनस्त्वात्मैवास्मनः श्ुत्वे श्कवदपकारकारिववे वर्तेत ॥ ६ ॥ जितात्मनः स्रसिनन्बन्धुत्वं स्फुटयति--जिता्मन इति । 

जितत आत्मा येन तख प्रसान्तस्य रागादिरदितस्यैव परं केवलमात्मा शीतोष्णादिषु सत्सखपि समाहितः खवात्मतिष्ठो भवति नान्यस्य । यद्वा 

तस्य हृदि परमात्मा समाहितः सितो मवति ॥ ७ ॥ योगारूढस्य रक्षणं भष्टयं चोक्तमुपपायोपसंहरति-शानविल्ानतृसार्मेति । 
७ अभिनवरुत्ताचार्यन्यास्या । 

॥१॥ द ४ तत्र जितमनस इदं रूपं जितात्मनः दान्तस्य परात्मसु समा मतिः रीतोष्णसुखदुःखेष्विसि । प्र्चान्तो निरडकारः परेष्वा- 
सनि क्ीतोष्णादिषु खाभेदवीः न रागदेदो, हानमजान्ता बुद्धिः, दिविधं शाने यत्र तद्धिक्ानं प्राग्युक्तयुदितं कमं ४ ७॥ सुहविति। सुद्ध" 

१ नीरूकष्ठः, ग मधुसूदनः» ड नीरकौण्डः+ 



नीकुकण्ठी-मधुसूढनी-भाष्योतकर्षदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । २९.३६ 

खुष्टन्मि्ायुदासीनमध्यस्थदरेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥ 

१ भरीमन्छांकर माष्यम् । 

कषानतृश्तात्मा क्ञानं शाद्मोक्तपदाथोनां परिज्ञानं, विज्ञानं तु शाखतो ज्ञातानां तथेव खाजुभवकरणं 
ताभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां वृत्तः संजातालप्रल्यय भात्मान्तःकरणं यस्य स ज्ञानविज्ञानवृप्ात्मा कूटस्थो- 
ऽप्रकरप्यो भवतीदयर्थः । विजितेन्द्रियश्च । य इदशो युक्तः समाहित इति स उच्यते कथ्यते । स 
योगी समलो श्ठादमकाञओनो रोष्टादमकाश्चनानि समानि यस्य स समलोष्टारमकाञ्चनः॥ ८ ॥ किच~ 
खद्टदिस्यादिष्छोकाधेमेकपदम्। खुहदिति प्रत्युपकार्मनपेक्ष्योपकतौ । मित्रं लेदवाच्। अरिः राचः । 
उदासीनो न कस्यचित्पक्ष भजते । मध्यस्थो यो विरुद्धयोरुभयोर्हितेषी । देष्य आत्मनोऽभ्रियः। बन्धुः 
संबन्धीत्येतेखु साधुषु शाखाजुवरतिंष्वपि च पापेषु प्रतिषिद्धकारिषु सर्वेष्वेतेषु समबुद्धिः कः कि 
कर्मलयव्यापरतवुद्धिरिलयर्थः । विशिष्यते विमुच्यत इति वा पाठान्तरम् । योगारूढानां स्वषामयसुत्तम 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

परोश्चापरोक्षाभ्यां ज्ञानविन्ञानाभ्यां संजाताङ्म्रलययो यसिन्नन्तःकरणे सोऽचिक्रियो ह्षविषादकामक्ोधादिरदितो योगी 
युक्तः समाहित इति व्यवहारभागी भवतीति पादन्रयव्याख्यानेन दद्येयति--ज्ञानसिदयादिना । स च योगी परम- 
हंसपरिनाजकः सर्वत्रोपेक्षाबुद्धिरनतिश्यवेराग्यमागीति कथयति--स योगीति ॥ ८ ॥ योगारूढस्य प्ररस्तत्वमभ्यु- 

पेय योगस्वाङ्गान्तरं दरौयति--करंेति । पदच्छेदः पदार्थोक्तिरिति व्याख्यानाङ्गं संपादयति-सुहदितीति । 
अरिनाीम परोक्षमपकारकः भरलयक्चमभ्रियो देष्य इति विभागः । समबुद्धिरिति व्याचष्ट--कः किमिति । भथमो हि 
धरक्नो जातिगोज्ादिबिषयो द्वितीयो व्यापारविषयः । उक्तप्रकारेणाव्याएत्ुद्धित्वे सर्वोक्कर्षो वा सर्वपापविमोक्षो वा 

३ नीटलकण्डव्याख्या ( चतुर्धंरी >) । 

तृ्ः संजातालठंग्रयय आत्मा चित्तं यख स ज्ञानविजानतृप्तात्मा । यतस्तृपरात्माऽतः कूटसखोऽप्रकम्प्यः संसारतापा- 
नास्कन्दितो भवतीति समाधिफरम् । अख लोकप्रसिद्ध रक्षणमाह--वि जितेन्द्रिय इति । समटोष्टादमकाश्चन 
इति एवंविधो योगी स युक्तः प्राप्तयोग इद्युच्यते विद्रद्धिः ॥ ८ ॥ समत्वमेव सोति-खुहृदिति । सुहत 
्रत्युपकारमनपेक्ष्योपकती, भित्र जहवान्; अरि; श्रुः, उदासीन उभयत्र पक्षपातञयुन्यः, मधभ्यखः उभयहितेषी; 

% मधुसूदनीन्याख्या 1 

ज्ञानं, विज्ञानं तदप्रामाण्य्लद्कानिराकरणफडेन विचारेण तथैवं तेषां खाुभवेनापरोक्षीकरणं ताभ्यां तृप्तः संजाताल्प्रयय 

आत्मा चित्त यस स तथा । कूटस्थो विषयसंनिधावपि विक्रारश्ल्यः । अतएव विजितानि रागद्वेषपूकरद्विषयग्रहणाब्या- 

वितानीन्द्ियाणि येन सः । अतएव हेयोपदेयवुद्धिद्धन्यलेन समानि शृििण्डपाषाणकाच्चनानि यस्य सः । योगी परमहंसप- 

रि्राजकः परवैराग्ययुक्तो योगारूढ इत्युच्यते ॥ ८ ॥ खुहन्मित्रादिषठु समबुद्धिः्ठु सर्वेयोगिभ्रेष्ठ इलयाद--उहसयुपकरारमनपेक्ष्च 

ूरवननेहं संबन्धं च निनैवोपकती । मित्रं जेेनोपकारकः । भरिः खह्ृ तापकारमनपेकष् खभावक्रौयैणापकती । उदासीनो 
५ आष्योत्कषदीपिका । 

ध्मौदिरूपा्णां पदाथानां तत्ज्ञानं विज्ञानं शाख्रतो ज्ञातानां वेदोक्तो यादयो धर्मादितादश एव तथा तत्वमसीति श्वुयथोनुसारे- 

णाहं ब्रह्मासीदययुभवस्ताभ्यां तृप्त आत्मान्तभकरण यस्य सः। अतः कूटस्थोऽप्रकम्प्यः केनापि हीतादिना चालयितुमरक्यो मव ती- 

द्यर्थैः । नन्वन्तःकरणस्य ज्ञानविज्ञानतृप्तवेनारकम्प्योऽपीन्दरियाणामतृपतलाद्विषयैरिन्दियद्वारा प्रकम्प्यो भविष्यतीति तत्राह, विजि. 

तेन्दरियः । अन्तःकरणस्येन्दरियसखामिनो जयादिन्द्रियाणामपि जय इति भावः । अतएव समलोष्टारमकाश्चनः । अच्रादमशब्देन 

पापाणसामान्यवाचिना तद्धिेषा वज्ैदृ्यीदयोऽपि गह्यन्ते । समानि लोष्टादीनि यस्य सः य दहो योगी स युक्तः यथार्थयोगयुक्तः 

योगारूढ इत्युच्यत दइर. ॥ ८ ॥ न केवलं समलोधर्मकाश्चन एव अपितु खहृदादिष्नपि समबुद्धिरियाह-खुहदिति । ख॒ह- 
& श्रीधरीन्याख्या । 

श्ानमौपदेशिकं विश्चानमपरोक्षानुभवस्ताभ्यां चप्तो निराकाह्कं आत्मा चित्तं यस्य । अतः कूटस्थो निविंकारः, अतण्व॒विजितानीन्व्- 

याणि येन, अतव समानि ठोष्टादीनि यख, इृत्छण्डपाषाणुवणेषु हेयोपदेयबुदधिश्ूल्यः स युक्तो योगारूढ इत्युन्यते ॥ ८ ॥ यद्- 

न्मित्रादिषु समदुद्धियुक्तस्वतोऽपि भेष शत्याद--सुहदिति । उद्व लभवेनैव हिताशसी, मिं ल्वक्तेनोपकारकःः अरिषौ तुकः, उद(- 

७ अभिनवगृप्ताघायंब्याख्या । 

चद्यान्तःकरणमेव को मने हदयं । मिधरत्वमन्योन्यं । अरि्वं परस्परं । उदासीन एतदु मयरदितः । मध्यस्थः केनविदंसेन मिश्रं केनचिष्डष्ुः । 

देषा दें शक्यो द्वेष्यः । जन्धुर्योन्यादिसंबन्धेन । एतेषु स्यु समधीः। एवं साघु पापेषु च । सच विरिष्यते ऋमात्कमेण संसासात्तरति 

॥ € ॥ द्रो अन्ध्रचरगेः--इरैवेति । इदेव सत्यपि शरीरसंबन्धे वर्गो जितः साम्यावस्थत्यात्। संसारस्य इबन्धकस्वं जीवन्सुक्तियेषां 



२९५४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवरकित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-धीमद्गगवद्रीता । [ अध्यायः & 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि खितः । ̀ 
एकाकी यतचित्तात्मा निरारीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 

१ भरीमच्छंकरभाव्यम् । 

इव्यर्थः । विशिष्यते । "विमुच्यते' इति वा पाठान्तरम् । योगारूढानां सर्व॑षामयतुत्तम इत्यथः ॥ ९. ॥ 
अत पएवमुत्तमफटप्राप्तये योगी ध्यायी यु्जीत समादधभ्याट्सतत स्वैदात्मानमन्तःकरण रहस्येकान्ते 
भिरिश॒हादो सितः सन्नेकाक्यसहायः । रहसि स्थित पकाकी चेति विशेषणात्संन्यासं ऊत्वेयर्थः । 
यतचित्तात्मा चित्तमन्तःकरणमा्मा देहश्च संयतो यस्य सख यतचित्तात्मा निराशीर्षीतत्ष्णो ऽपरि. 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

सिभ्यतीयाह-विश्िष्यत इति । पव्दरयेऽपि सिद्धमर्थ संगरह्य कथयति--योगारूढानामिति ॥ ९ ॥ यथोक्त 
निरोषणवतो योगारूढेपूत्तमस्वे यो गानुष्ठाने प्रयतितव्यमिलङ्गाभिधानानन्तरं भ्रधानमभिदधाति--अत प्वरिति। 
आद्रनैरर्तयदीधैकारत्वं विहोषणत्रयं योगस सूचयति--सततमिति । तस्येव पञ्चाङ्गान्युपन्यसखति-रहसीत्या 
दिना । सर्वेदेयादरदी्धकार्योस्परुक्षणम् । प्रलयगास्मानं व्यावतेयति--अन्तःकरणसिति । गिरिगहादाविलया 
दिशब्देन योगप्रतिबन्धकदुजैनादिनिश्चरो देश्गेः गृह्यते । विशेषणद्वयख तात्प्थमाह--रहसीति । योगं युञ्जानस्य 
संन्यासिनो बिशोषणान्तराणि दहौयति--यतेति । सति संन्यासित्वे किमिलपरिप्रहम्रहणम्थपुनर्क्तेरियाशङ्क कोपी. 

३ नीरकण्ठय्यार्या ( घतुधंरी ) 

द्वेष्य अत्मिनोऽग्रियः, बन्धुः संबन्धी, तेषु साधुषु पुण्यजृत्सु पापेषु पापाचरेषु कख किं कर्मेत्यनाखोचयन् तेषु सर्वेष 
यः समबुद्धिः स विरिष्यते ॥ ९ ॥ योगीति । योगी योगाभ्यासपरः रहसि एकान्ते सितः सन् आत्मानं बु 
युज्ञीत समादध्यात्। सततमिति नैरन्तर्थस॒क्तम् । निराशीर्योगसिद्धेरन्यदपरार्थयानः तदेकनिष्ठ इति यावत् । तेन सत्कार 

धे मधुसुदनीव्याख्या ! 

विवदमानयोरुभयोरप्युपेश्चकः । मध्यस्थो विवदमानयोसरुभयोरपि हितैषी ! देप्यः खङृतापकारमपेक्ष्यापकता । बन्धुः संबन्धे. 
नोपकती । एतेषु साधुषु शास्रविदितकारिषु, पापेषु शघप्रतिषिद्धकारिष्वपि । चकारादन्येषु च सवेषु समबुद्धिः कः कीटक, 
मैलन्याप्रतबुद्धिः सर्वत्र रागद्वेषदल्यो विशिष्यते सर्वत उक्छृष्टो भवति । "विमुच्यते" इति वा पाठः ॥ ९ ॥ एवं योगारूढस्य 
ठंक्षणं फलं चोक्ला तख साङ्गं योग विधत्ते योगीदयदिभिः--स योगी परमो मत इलयन्तेख्लयोविंशलया शोकैः । तत्रैवसुत्तम 
फलप्राप्तये--योगी योगारूढ आत्मानं चित्त सततं निरन्तरं युजीत क्षिप्मूढविक्षिप्रभूभिपरिदयागेनैकामरनिये धभूम्यां समाहित 
कुयौत् । रहसि गिरिगुहादौ योगग्रतिबन्धकढुजनादितर्जिते देशे स्थितः एकाकी दक्तस्परिप्रहजनः संन्यासी, चित्तमन्तःकरणः 

ध माष्योत्कपदीपिका । 

तप्रत्युपकारमनपेकष्योपकतो, मित्रं सेहादिमपेक्ष्य तत्ता, अरिः श्रु" खब्गहस्तो मारणायोयतः, उदासीनः पक्षपातस्चूल्य", मध्यस्थे 
विरोधं कुर्वतोद्र॑योरपि दितेषी, द्ेष्योऽपकवरलद्विषविषयः, बन्धुश्वत्रादि-, संबन्धीयेतेषु साधुषु चाखानुव्तिष्वपिच पापेषु भति, 
षिद्धकारिषु सर्वेष्वेतेषु समबुद्धिः । कः सुहृदादिः किञुपकारादिकर्मकर्तेयव्या्तवुद्धिरिय्थः । विशिष्यते सर्वत. श्रेष्टो भवतीदयर्थः। 
°विमुच्यते' इति वा पाटः ॥९॥ एवं योगारूढस्य लक्षणं फल च प्रददिीतम्। अत उत्तमफलप्राप्तचे योगारूढतां संपादयेदिदयाद- 
योगीति । योगी ध्यानी रहसि एकान्ते गिरिगुहाद स्थितः सन् एकाकी सहायव्मितः । रहसि स्थित एकाकीति विरोषणात्सं 
न्यासं छतेदयर्थः । एकाकीलयस्य शिष्यादिसहायरदित इदयपि बोध्यम् । यतौ वदीकृतौ चित्तात्मानौ चित्तदेदौ यस स चित्त 
चिन्तनात्मनोऽन्तःकरणपरिणामस्य यतल्रमजुमूताैचिन्ताव्यदृर्तलं देहस च यतलरं मक्षिकादशपिपीलिकादिबाधयाप्यकम्मितते 
सति चिरकाससनप्रयुक्तदु.खद्यून्यलम् । निरासीः फलतृष्णाद्युन्य. । अनेन वैराग्यादिसाधनसंपन्नो मुमु्चु. कथितः । अपरिधहः 
संन्यासिलेऽपि चोरभयजनकयुस्कादिसर्वेपरिग्रहद्यल्यः एताडशः सन् घततं सर्वदा आत्मानमन्त-करणं युज्ञीत समादध्यात 
दृत्तिनिरोषेन निरन्ध्यात् । दतयश्व पच्च विधाः प्रमाण-निपय॑य-विकत्प-निद्रा-स्प्रतय इति । तत्र प्रद्यक्षानुमानागमाख्यानि 

& भीधरीष्याख्या । 
सीनो विवदमानयोरुमयोरप्युपेक्षकः, मध्यस्थो विवदमानयोरपि हिताकंसी, देष्यो देषविपयः „ बन्धुः संबन्वी, साधवः सदाचाराः, पापा 
दुरान्वाराः, एतेषु समा रागदवेषादिश्चल्या बुद्धियैस्य स तु विशिष्टः ॥ ९ ॥ एवं योगारूढसय रक्षणमुक्त्वेदानीं तस्य साङ्ग योगं 
विषत्त- योगीत्यादिना । स योगी प्रमो मत श्न्तेन भन्थेन । योगीति ! योगी योगारूढः आत्मानं मनो युशीत समाहितं 

७ अभिनवयुसाचार्यव्याख्या । 

---~ दि ते अरतिष्िताः । सास्यं च अद्म ॥ ९ ॥ नल जितात्मन इत्युक्तं तरकथं तजय इत्याशङ्कय आररशोः कथिदुपायः कायसजुद्धा" 
संयम उपविश्यते--योगीति । आत्मानं च चित्तं च युजीतेकायीक्यात् ! सततमिति न परिमिते कालम् । एकाकित्वादिपु स्ख. 



नीटकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुव्याख्यायुता । २९५ 

दाचौ देदो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्द्तं नातिनीचं चेलाजिनङ्राोत्तरम् ॥ ११॥ 

१ श्रीमच्छांकर भाव्यम् । 

हश्च । परि्रहरहित इत्यर्थः । संन्यासित्वेऽपि लयक्तस्वैपरिग्रहः खन्युश्जीतेल्यर्थः; ॥ १० ॥ अथेदानीं 
गे युञ्जत आसनाहारबिहारादीनां योगसखाघनत्वेन नियमो वक्तव्यः । प्राप्तयोगस्य खश्षणे तत्फरादि 
स्यत आरभ्यते । तज्रासनमेव तावत्प्रथममुच्यते--श्युचाविति । शुचौ शुद्धे विविक्ते खभाववः 
स्कारतो वा देशे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरमचखमात्मन आसन नास्युचि्रतं नातीबोच््ितं नाप्यतिनीचं 
च चे ऊाजिनङ्शोन्रं चेकमनजिनं ई शाशथोत्तरे यसिन्नासने तदासनं चैखाजिनङृरोत्तरम् । पारटक्रमा- 
॥ गि | 0 नि 0 वि ^ त) 0008, 9, 5 क छ क 9, 88, स च, छ 8, 99 ५, फ, ध ककु क जा चिज मे पन ६ न0 प.० ० भ ० ५६.५० भन त कक + ककि प प अ न्क 

२ आनन्दगिरिष्याख्या ¦ 

चछादनादिष्वपि सक्तिनिद्त्यथैमिलाद-सखंन्यासिस्तैऽपीति ॥ १० ॥ योगं योगाङ्गानि चोपरदिस्योत्तरसंदभस्य 

त्यमाह--अथेति । योगस्वरूपकतिपयतदङ्पदश्षनानन्तर्यमथशब्दा्थ; । विदहारादीनामित्यादिशब्देन यथोक्ता- 
नादिगतावान्तरमेदभरहणम् । तस्फङादि चेद्यादिरब्देन योगफकसम्यग्त्ानं च तस्फङ केवस्यं ततो अष्टस्यायन्तिक- 

नष्टस्वमित्यादि गद्यते । एवं खञुदायवास्प्ये द्षिते क्रिमासीनः शयानस्ि्टन्गच्छन्छुर्वन्वा युज्ीतेलयपेक्षायामन 

र्छोकतास्प्यमाह-- तेनेति । निधौरणे सक्षमी । प्रथमं योगानुष्टानख प्रधानम् “आसीनः संभवात्” इति न्यायादिति 
वत् । विविक्तत्वं द्वेधा विभजते--सख भावत इति । आनस्य तन्नो पविईय योगमलुतिष्ठतः समाधानायो- 
योगासिद्धिरिलभिसंधाय निरिनष्टि-अचटसिति । भआसखतेऽस्िश्रिति ग्युत्पत्तिमयुखल्याह-आसन सिति । 
स्मन इति परकीयासनब्युदासार्थ, पतनभयपरिदहारार्थं नाद्युच्चमित्युक्तं, नाप्यतिनी चमिति भ्रुतरूपाषाणादिसंश्टेषे 
तक्षोभाभिमान््यादिसंभावितदोषनिरासार्थ, चरं वखमजिनं चमं परद्युनां तच्च शगस्य कुशा द मास्ते चोत्तरे यस्मि 
परिष्टादारभ्य तत्तथोक्तम् । प्रथम चैर ततोऽजिनं ततश्च ऊुशा इति प्रतिपन्नपाठकममापातिकं ऋममतिक्रम्यादौ 

इ& नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी >) \ 

क्तः । एकाकी असहायः, संन्यासीतयर्थः । यतो सिरीकृतो चित्तं मनः आत्मा सेन्द्रियं शरीरं येन स॒ यतचि- 
त्मा । तथा अपरिग्रह एकाकित्वेऽपि कन्थापुस्तकादिबहुपरिग्रहशयन्यः ॥ १० ॥ योगे शुज्ञीतेत्युक्तं तत्कथमित्या- 
ह्वायां तवद्धान्यासनादीन्याह- श्युचौ देदो इत्यादिना । चो खमावतः संस्कारतो वा पुण्ये देशे श्थने 
तेष्ठाप्य सुखितं क्रत्वा सिरं निश्वरं आस्ेऽसिन्नित्यासनं स्थण्डिठं निश्वरूमित्यनेन मृन्मयमेव खण्डिक नतु 

मय पीठम् । आत्मन इति परासनव्यादचयर्थम् । नात्युच्ितं नात्य नातिनीचम् । चैलाजिनङ्कुराः उत्तरे उप्ुपरि 
४ मश्रुसूदनीन्याख्या । 

बरात्मा देदश्च संयतो योगश्रतिबन्धकव्यापारश्न्य यख स यतचित्तात्मा । यतो निराश्ीवैराग्यदा्व्यैन विगततृष्णः ¦ अतएव 
परिग्रहः शाल्नाभ्यसुज्ञतेनापि योगभ्रतिबन्धकेन परिग्रहेण शल्यः ॥ १० ॥ तच्रासननियमं दरेयज्नाह दवाभ्याम्--द्ुचौ 

भावतः संस्कारतो वा छदे जनसञुदायरहित नि्मये ग्गातटगुद्टादौ देशे समे स्थाने प्रविष्य स्थिरं निश्वलं नात्युच्छ्रितं 

स्यु नप्यप्निनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं वैरं खदु वघ्नं, अजिनं दु व्याघ्रादिचर्म ॑ते कुरोभ्य उत्तरे उपरितने यरसिसत्, 
५ भाष्योत्कषैदीपिका । 

[णि अमाणानीति सांस्यादयः। उपमानमप्यङ्गीकृखय चलारीवि गौतमा. । अथौपत्तिमयुपरन्धि चाभ्निखय षडिति वेदान्तिनो 

ज्चिकाश्च । संभवमेतिह्यं चभिल्याष्टाविति पौराणिकाः । निपर्ययो मिथ्यान्ञानमतस्िस्तद्ुद्धिः छक्तिवो रजतं वेलेवमादिरूपः । 

मरा भ्रमविलक्षणो विकल्पः । निदरस्शवी खोकम्रसिद्धे । अन्यासामपि इत्तीनामेताखन्तभोवो द्रष्टव्यः । तथाचेतद्वृत्तिनिरोधेना- 
{:कछरण चित्तं समादध्यादिति ॥ १० ॥ एवं ू र्वोक्तलक्षणसंपन्नसय योगारूढस्य यत्फरं भवति तत्प्राप्तये योगारूढतां संपाद. 

दित्युक्तम् । अथेदानीं योगं यु्ञानसख तदङ्गान्यासनादारविहारादीनि नियतानि फलं च स्वैतः भरेष्ं सुक्तिलक्षणं वक्तुमार- 

ते--श्यचाविव्यादिना । शचौ शद्धे खभावतः संस्कारतो वा देते स्थाने विनिक्ते आत्मनः खस्यासनं स्थिरमचलं नातयु- 
छृतं नाप्यतिनीचं त्च चैतमदीन्युत्तरे यस्स । आदौ इल्ानां स्थापनं तदुपर्यजिनं खगच्ं तदुपरि चैर शदुवद्मियेता- 
मासनं अतिष्ठाप्य चतुष्कोणादिसंनिवेशानिचरेण छृला । आत्मन इदयनेन सेखेवोपशमयोस्यमित्युक्तम् । तेनान्यस्थिवि. 

६ भरीधरीष्याख्या । 

पत् । सततं निरन्तर रदवन्ते सितः सश्चकाफी सङ्गशयल्यः, यतं संयतं चित्तमात्मा देदश्च यख, निराशीनिराका्ो निराषारो 
, अपरियदः परिथह्युन्यश्च ॥ १० ॥ आसननिय्म दशेयन्नाद---छ्चाविति द्वाभ्याम् । शुद्धे खाने आत्मनः खस्यास्चनं खाप- 

स्वा । कीड्शम् । खिरमचठम् 1 नातिचोक्नतं न चातिनीन्वं च । चेङं बखमनिनं व्याज्ादिचरं चैराजिने कुशेभ्य उत्तरे यस्सिन् । 



२९६ आनन्दगिरिव्याश्यासंवरित-भीमच्छांकरभाष्ययुता-शभ्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः & 

तच्रैकायं मनः कत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
विरहयासने विद्युद्धये मे उप युडयाद्योगमा्मा ॥ १२॥ 

१ भीमन्छाकर भाष्यम् । 

द्विपरीतोऽ् कमश्चैखादीनाम् ॥ १९ ॥ प्रतिष्ठाप्य किम्--तत्र तस्िन्नासन उपविदय योगं युङयात् । 
कथं, स्वैविषयेभ्य उपसंहलयेकात्रं मनः शृत्वा यतचिसेन्विवकिथः चित्तं चेन्द्रियाणि च चिचेन्दरि- 
याणि तेषां क्रियाः संयता यस्य स यतच्वित्तन्दियक्रियः । स किमथ योगं युश्यादिल्याह आत्मबि- 
श्यद्धयेऽन्तःकरणस्य विद्युद्य्थमित्येतव् ॥ १२ ॥ बाद्यसाघनमासनसमुक्तमश्युना शरीरधारणं कथयि. 

॥ + 0 900 01 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

ङुरास्ततोऽजिनं ततश्चैरुमिति क्म विवक्षित्वाह--विपरीतोऽजेति ॥ १ ॥ यथोक्तमासनं संपाद्य किं कतैव्यमिति 
्र्नपू्कं करव्यं तशनिरदिशति--प्रति एष्यति । योगं युज्ञानखेतिकतेव्यताकरपं एच्छति--कथसिति । सर्वेभ्यो 
विषयेभ्यः खकाश्चासल्याहल्य मनसो यदेकस्िन्नेव ध्येये विषये समाधानं, यचित्तसेन्दियाणां च बाद्यश्छियाणां 
क्षयमनं तदुभयं कृत्वा योगमनुतिष्ठेदिव्याह-सवंति । आसने यथोक्ते स्थित्वा यथोक्तया रीघ्या योगाजुष्टानख 
भ्र्नपू्वकं फठमाह--स किमर्थमित्यादिना ॥ १२ ॥ उक्तमनू्यानन्तरशछोकस्य पुनर््तमथंमाह--ब्राह्यति । 

३ नीलकण्डन्याख्या ८ चतुधंरी >) । | 

यख तचैाजिनक्ंसोत्तरम् । अजिनादुपरि चेर कुशेभ्य उपरि अजिनं स्थण्डिरखोपरि कुशा इत्यर्थः ॥ ११॥ 

प्रतिष्ठाप्य किं कुयादिति तबाह- तन्नेति । तत्रासने पश्चखस्िकाद्यन्यतमेनासनेनोपविरय यता निगृहीताः चित्तखं 
क्रियाः विषयाणां सरणानि इन्द्रियक्रियास्तेषां ग्रहणे येनासो यतचित्तेन्द्रियक्रियः । अतएव मनः बाद्याभ्यन्तरवि- 
षयायुपरक्ततया एकं ध्येयमेव प्रत्यक्त्वं अग्रे यख स्फुरति नाम्यत् तदेकाय्र वृच्यन्तरानन्तरितन्हयकाकारव्तिपरवाहि 
करत्वा आत्मविशुद्धये चिन्त्यं योगं इृत्तिप्रवाहसखापि निरोधं युदय दनुतिष्ठेत् । वित्तख स्थेर्थतापादनेन ॥ १२ ॥ 

« भधुसूदनीन्याख्या । 

आखतेऽस्मिजिल्यास्न, कुशमयवृस्युपरि शदुचरम, तदुपरि भ्रडुवल्ररूपमिलयर्थः । तथाचाह भगवान्पतज्ञलिः शस्थिरसुखमासनम् 
इति । आत्मन इति परासनन्यद्रृ्यथ तस्यापि परेचच्छनियमाभविन योगविक्षेपकरात् ॥ ११ ॥ एवमासनं प्रतिष्ठाप्य किं 
कुर्यादिति तव्राह--तत्र तस्िन्नासन उपविदयैव नतु शयानसतिष्ठन्वा । “आसीनः संभवात्" इति न्यायात् । यताः संयता 
उपरताश्ित्तखेन्द्रियाणां च क्रिया वृत्तयो येन स यतचित्तेन्दियक्रियः सन् योगं समाधिं युश्जीताभ्यसेत् । क्रिमर्थं, आत्म- 
विद्युद्धये आत्मनोऽन्तःकरणस्य सर्वैविक्षेपशचन्यलनातिपुष्ष्मतया ब्रह्मसाक्षात्कारयोग्यतायै । “खदयते खम्यया वुद्या सुक्ष्मया 
सूकष्मदरदिीमिः" इति श्रुतेः । कि ला योगमभ्यसेदिति तच्राह--एकाम्रं राजसतामसब्युत्थानाख्यप्रागु्तभूमित्रयः 
परियागेनेकविषयकधारावाहिकानेकदृरतियुक्युद्विक्तस्वं मनः ला ढभूमिकेन प्रयतनेन संपायेकाग्रताविन्रद्यर्थ योगं 
संभरज्ञातसमाधिमभ्यसेत्.। सच ब्रह्माकारमनोदत्तिप्रवाह एव निदि"्यासनाष्यः 1 तदुक्तम् श्रह्माकारमनोकरत्तिभवादोऽदंकृतिं 
विनां । संभज्ञातसमाधिः ख्याच्यानाभ्यासभ्रकर्षेतः' इति 1 एतदेवाभिप्रे ध्यानाभ्यासम्रकषे विदधे भगवान् “योगी युञ्जीत 
सततं*, युञ्यायोगमात्मविद्यद्धये", युक्त आसीत मत्परः" इद्यादि बहुकः ॥ १२ ॥ तदर्थं बह्यमासनमुक्ल्लाऽधुन 

५ भष्योत्कपंदीपिका । 

अयु्तनिक्षेपश्रसक्तिवौरिता ॥ ११ ॥ त्रासनं अतिष्ठाभ्य तत्रासन उपविदयात्मद्युद्धयेऽन्तःकरणञ्जुद्धये । यत्त्वात्मनः अतीचौ 

विद्यद्धिः सनिलासावियापदसपकैहानिस्तस्या इव्यर्थं इति तन्न । अवियापड्कनिषृत्ेज्ञंनाधीनलात् । ज्ञानश्िद्रारा परतीचो विद्य 
दय इति द्वारकल्पनपेक्षयान्तःकरणविद्य्यर्थमिखयस्यैव न्याध्यललात् । यों युयात् । कथमिलयत आह । सर्वविषयेभ्य उपसंहृ 

मनः एकमय्ं अधानं चिन्तनीयं यस्येति तथा कला कषिप्तमूढनिक्षिप्तभूमिदयगेन एकाग्मनिरोधभूमिभ्यां समाहितं वेयपि बोध्यम् । 
पुनश्च यतवित्तेन्दियकियः सन् चित्तं ॒वचेन्दियाणि च तेषां क्रियाः संयता यख सः ॥ १२ \ आसन उपति दारीरं कथ 

६ भीधरीव्यार्या । 

कुश्चानाुपरि चभ तदुपरि वस्लमास््रीयेल्थः ॥ १२१ ॥ तन्नेति । तन्न तसिन्नासने उपविद्य एकाग्रं विक्षेपरहितं मनः कृत्वा योर 
युजयादभ्यसेत् । यताः संयतश्ित्तयेन्द्रियाणां च क्रिया यस्यात्मनो मनसो विद्यु दधये उपञ्चान्तये ॥ १२ ॥ वि्तेकाथ्योपयोगिर्न 

७ अभिनवगुप्ताधार्यव्याख्या । 

तशीत नान्य था! आसनस्थेयौत्काकस्ेरये नित्त स्थेयम् ॥ १० ॥ ११ ॥ वित्तक्षियाः संकल्पाटमाचः अन्याशनन्दियक्रिया येन यताः नियर 
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सम कायद्िरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संपश्य नासिकां खं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३॥ 
प्ररान्तात्मा विगतभीत्रेह्यवारिवते स्थितः । 

१ भीमच्छाकरभाष्यस् । 

स्युज्यते-सममिति। समं कायशिरोध्रीवं कायश्च हर्य ध्रीवा च कायश्चिरोघ्ीवं तत्समं धारयन्नच्ं च । समं घारयतञ्चलनं संभवत्यतो विशिनष्टि अचरसिति। स्थिरः सिरो भूत्वेतयथः। खं नासिकाच्र संभक्ष्य सम्यक्मरेश्चणं दशनं छत्वेषेतीवराब्दो ल्त दष्टव्यः । नहि खनासिका्रसंपरक्षणयिह विधि- त्सित किं तिं चश्चुपोदृष्टिखंनिपातः । स॒ चान्तःकरणसमाधानापेक्षो बिवक्षितः। खनासिका््- भ्श्षणसेव चेद्धिवक्षितं मनस्त्चैव समाधीयत नात्मनि । आत्मनि हि मनसः समाधान वश््यत्यात्म- संस्थं मनः छत्वेति । तस्ादिवशाब्दरोपेनाकष्णोरशिसंनिपात एव संप्रक्ष्येव्युच्यते । दिशश्चानवदो- कयन्दि्ां चावरोकनमन्तराऽङ्खवैन्निलेतत् ॥ १३॥ किंच-प्र्ान्तास्मा प्रकपेण शान्त आत्मा- ~ ----------- 0 की कि 00 194, क क| 

0) 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

समत्वे कायः शरीरमध्यम्र् । अचरूमिति विरदोषणमवता्यं तस्य तात्ययैमाह--चखममिति । काय॑करणयो्वि- 
परयपारंवक्षयश्ुन्यत्वमचरूस्वं स्थेयेम् । किमितीवश्चब्दरोपोऽत्र कर्ष्यते सखनासिकामसपरक्षणमेव योगाङ्गतवेनाच्र बिधि- 
त्सितं किं न स्यादित्याशङ्खयाह-- नहीति । तर्हिं किमत्र विवश्चितमिति प्रश्रपूवेकमाद--करं तद्धीति । द्टिसनिपातो 
द्टेश्श्चुषो रूपादिविषयप्रडचिराहिवल्यम् । कथमसावनायासेन सिध्यति तत्राह- सख चेति । समाधानल प्राघान्येनान्न 
बिवेक्षितत्वादुष्टबेहिर्विषयत्वेन त्ञ्गप्रसङ्गात्तस्या निषयेभ्यो व्याचच्यान्तरेव संनिपातो विवक्षितो भवतीलयथंः । 
तथापि कथं खनासिकाभ्रसत्रेक्षणमत्र श्रुतमनिधक्षितमियारङ्याद-सखनासिकेति । तत्नैव मनःवमाधाने का 
हानिरित्याशङ्खय वाक्यशोषविरोधान्मेवमिव्याह--आत्मनि दीति । किं वर्हि संपरेश्षयेल्यादौ विवक्षितमिलाराङ्चएड-- 
तस्मादिति । दक्षिणेतरचश्चुषोयी दृष्टिसस्या बाद्याद्विषयद्रैसुख्येनान्तरेव संनिपरतनमन्न सखरकीयं नासिकां नासि- 
कान्तं संप्रक्ष्येति बिवक्षितमिद्थैः 1 तत्रैवो्तरमपि विरोषणमनुदरूमिल्याह--दि.शश्चेति । अनवरोकयज्नासीवेल्यु- 
त्तरत्र संबस्धः, अन्तरान्तरा दिशामवरोकनमपि योगरतिबन्धकमिति तत्प्रतिषेधः ॥ १६ ॥ योगं युजानख विदोष- 
णान्तराणि द्रौयति--करिचेति । अन्तःकरणस्य अशान्ती रागद्वेषादिदोषराहिर्य, तस्याश्च प्रकर्षो रागादिहेतलोरपि 

डे नीरकण्डव्याख्या ( चतु्धेरी >) । 

आसन ऽपविश्येत्युक्त तत्कथमित्यत आह-संममिति । कायः शरीरमध्यं शिरः मीवां च कायशिरोभीवं सर्म 
मूलाघारमारमभ्य मूधघोन्तं अवक्रमचरं निष्कम्पै धारयन्स्थिरो भूत्वा । संप्रक्य नासिकाभे लमिति = नािकाम्रावेक्षणं 
नु विधीयते कितु निमीखने छ्यभय उन्मीठने विक्षेपमयम् । अतो दिशोऽपि स्यादिविक्षेपकविषयदर्दनमयादनवल्ोक- 
यन्नरधान्मी छितनेत्र आसीतेत्युत्तरेणान्वयः ॥ १३ ॥ एवमासने उपविष्टेन यत्कर्तव्यं तदाह-प्रशान्तात्मेति । 

% मधुसूदनीन्याख्या । । 
तत्र कथं शरीरधारणमित्युच्यते--कायः शरीरमध्यं स च दिरश्च भ्रीवा च कायशिरोग्रीवं मूलाधारादारभ्य मधीन्त पयन्तं 
संममवक्रमचल्मकम्पं धारयनेकतश्षाभ्यासेन विक्षेपसदहभाव्य्गमेजयलाभावं संपादयन् स्थिरो इटप्रयलो भूला, किंच सं 
सीयं नासिकाग्रं संमर्षयैव ख्यविक्षेपराहियाय विषय्रदरत्तिरहितः, अनिमीरङ्ितनेत्र इयर्थः । दिराश्चानवलोकयन् अन्तरान्तरः 
दिशां चाबलोकनमङुर्वन्, योगप्रतिवन्धकल्रात्तसय । एवंभूतः सन्नासीतेत्युत्तरेण संबन्धः ॥ १३ ॥ किंच-निदाननिडृत्तिङ्पेण 

ध माष्योत्कर्षदीपिका । 

स्थापयेदिति तत्राह-समभिति । कायश्च सिर वा च कायरिरोभीवं तत्समे धारयन् । कायरब्देन कामसयकदेशः कटि- 
प्रदेशानां मरीवावधिरत्र ग्यते । रिरोग्रीवयोः प्रथश्महणात् कुव्यधोभागस्योपवे्ने समलीयोगात्। समलेऽपीतस्ततश्रलनं संभा- 
वयाह--अच रमिति । उमयत्राप्युपायमाह--स्थिर इति । स्थिरो मूलेखर्थः। अत्रापुपायं ल्यविकषेपनिदृततिद्रारकमाह । खं 
खकीयं नासिकामरं संरक्ष्य । अनेन ख्यनिदृत्तिः । दिशश्वानवकोकयन् । अनेन विक्षेपनिदत्तिः । एवंभूत आसीवेत्युततरेणान्वयः 1 

& ओीधरीन्याख्या । गचिेयीनं 
देदादिधारणां दरीयन्राद~--सममिति द्वाभ्या ! काय इति देहमध्यमागो विनक्चितः । शव रिरश धीवा च काय्िरोीनं 

ूलाथारादारम्य मू्ापन्तं सममव निश्चलं धारयन्, सिरः । इटपरयलो भूतवेखथैः । स्वकीयं नासिकां संमेक्षय च । जर्थनिमी- 
७ अभिनवराप्ताश्वायेव्याख्या । | 

नीलाः ॥ १२ ॥ धारयन्यज्नेन 1 नासिकायस्थागदलीकमे दिक्षामनवलोकनम् ॥ १३ ॥ मरपरमतया युक्त आसीत । एवमात्मानं ॐंजतः 
अण गी ३८ 
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मनः संयम्य समचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
१ श्रीभच्छंकरभाष्यम् । 

न्तःकरणं यस्य सोऽयं प्रश्चान्तारमा विगतभीर्विंगतभयो बह्यचारिवते स्थितो ब्रह्मचारिणो वतं जह्यचयं 

गखशशरूषाभिक्षाुकू्यादि तस्मिन्स्थितस्तवचष्ठाता भवेदिष्यर्थः। किंच मनः संयम्य मनसो चृत्तीरप- 
संहस्येवयेतन्मच्ित्तो मयि परसेश्वरे चित्तं यस्य सोऽयं मित्तो युक्तः समाहितः सन्नासीतोपविशोत्, 
मत्परोऽहं पसे यस्य सोऽयं भत्परः । भवति कथिद्वागी खीचचित्तो नतु खियमेव परत्वेन गह्णाति, किं 

२ आनन्दगिरिन्याख्यो । 

मिवृत्तिः निगतभयष्वं सर्वकर्मपरियमे शासखरीयनिश्चयवदान्निःसंदिग्धशुद्धित्वम् । भिक्षाथुत्स्यादीसयादिशब्देन त्रिषव- 

णस्रानक्षौचाचमनादि गह्यते । विरोषणान्तरमाह--किंचेति । उपसंहलय योगनिष्ठो भवेदिति शेषः । मनोच्रस्युपसंहारे 
ध्यानमपि न सिध्येत्तस तदुत्याब्रत्तिरूपत्वादित्याशङ्याद--मञ्िन्त इति । विषयान्तरविपयमनोच्रस्युपसंहारे- 
णास्मन्येव तन्नियमनान्न ध्यानानुपपत्तिरिव्य्थः । मचित्तत्वेनैव मत्परत्वस्य सिद्धव्वान्मत्पर इति षथग्विरोषणमन- 

थकमिलयाशङ्खयाह- भवतीति । अन्तःकरणश्यद्धिर्योगस्यावान्तरफरुम् ॥ १४ ॥ संप्रति परमफरुकेथनपरस्वेनानन्तर- 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चदुधरी ) । 

योगयुक्तो योगी ब्रह्चारित्रते भेक्षचर्यायां सितः संन्यासीव्यर्थः । मचित्तो मयि परमे चित्तं यसं स एवंभूतो मय्येम 
मनः संयम्य मत्पर आसीत स प्रशान्तात्मा भूत्वा विगतमभीमवतीति योजना । मवति हि कश्िदात्मनोऽन्यमीश्वर 
मत्वा तच्नित्त्तमेवाराध्यस्वेनाभिगतः तत्रैव च मनसः संयमे करोति नतु स तत्परस्तमेव परमपुरुषार्थतया प्राप्यत्वेन 
मन्यते किंतु तस्मरीत्यान्यदेव फं कामयते, अथंतु मच्चित्तो मय्येव सनः संयम्य मत्परो मामेव सवोन्तरं प्रत्यगद्भरं 

कामयत इति । यतो मलत्परोऽतएव प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण बाह्याभ्यन्तरविषयत्यागेन समाधियुखाखादत्यागेन = 

शान्त उपरतः अत्मा चित्तं यय सोऽसितामात्रावरोषो विगतभीमेवति । इयमेबाबस्था सच्वपुरुषान्यथाख्यातिरिति 
त्रह्मसाक्षात्कार इति च विकल्प्यते । सर्वथा तयां सिद्धायां पुरुषः परमपुरुषार्थमागमवति ॥ १४ ॥ अखाः फट 

८ भधुसूदनीभ्याख्या । 

प्रकर्षेण शान्तो रागादिदोषरहित आत्मान्तःकरणं यख स प्रचान्तात्मा, सा्लीयनिश्वयदा्व्याद्विगता भीः सर्वकर्मपरिदयागेन 
युक्तलायुक्तलशङ्का यस्य स विगतभीः, बह्मवारिव्रते ब्रह्मच्यगुशचश्रूयाभिक्षाभोजनादौ स्थितः सन्, मनः संयम्य विषयाकारं 
ृतति्यन्यं कला, मयि परमेश्वरे ्रकूचिति सण॒गे निगैणे वा चित्तं यख स मचित्तो मद्विषयकधारावाहिकनचित्तदरत्तिमाच् । 
पुत्रादौ श्रिये चिन्तनीये सति कथमेवं स्यादत आद--मत्परः अहमेव परमनन्दरूपलात्परः पुरुषार्थः त्रियो यस्य स तथा । 
“तदेतस्ेयः पुत्रास्ेयो वित्तस्मेयोऽन्यस्मात्सर्वस्ादन्तरतये यदयमात्मा" इति श्रुतेः । एवं विषयाकारसर्दृत्तिनिरोधेन भगवदे 
काकारचित्तढत्ति्युक्तः संरज्ञातसमाधिमानासीतोपविरे्थायक्ति, नतु खच्छया य्युत्ति्ेदिदर्थः । भवति कश्िद्रागी च्रीचित्त 
नु चियमेव परलेनाराध्यलेन ग्रहावि किं तर्हिं राजानं वां देवं वा 1 अयं तुं मचित्तो मत्परश्च सवौराध्यलेन मामेव मन्यत 
इति भाष्यकृतां व्याख्या ॥ व्याद्यात्रतेऽपि मे नार भाष्यकारेण तुल्यता । गुल्ायाः कं यु देज्ैकतुखयेहेऽपि ठस्यता #॥ १४। 

५ आष्योत्कषदीपिका । 

॥ १३ ॥ ्रशाम्तात्मा प्रकर्षेण शान्तः आत्मान्तःकरणं यख सः । अनेन रम्यदाब्दश्रवणार्दिना शान्तचित्तय क्षोभाभावादिगव 
लोकर्न वारिततम् । व्याघ्रादिभयग्रदुक्तमपि तद्वारयवि । विशेषेण गता सीभेर्यं यस्मात्सः । व्याघ्रादिपरयुक्तभयाभावेऽपि श्चुधा्दिज 
न्यभ्यं संभाव्याह । मनः संयम्य खादिष्टानादौ प्रदत्ता मनोषतीरंपसेहयदर्थः । एवंभूतः किं कुयोदिति तत्राह ¦ युक्तः समाहित 
सन् मचित्तः मत्परश्वासीतेति मयि परमेश्वरे चित्त यख सः । कश्िद्रागी खीचित्तो नतु ल्चियमेवे परलेन ग्रहाति किं ता 
राजानं वाराध्यतेन देवं वाराध्यच्चेन परमपुरुषार्थलेन च । अर्यं तु मचित्तो मत्परश्च अहमेव पर आराध्यः परमपुस्षार्थश्च यर् 
सः । यनु तकि द्ितीयायवस्थाख संमवति ओमिव्याह--अयुक्त इति । अयुक्तो मतरः अदं परोऽन्तयामी प्रेरको यसे 
येवंरूपः। आसे तस्यां दशायामेक्यभावनाभावादिति तथाचायुक्तावस्थायां भिक्षाद्याचरतीति तात्पयैमिति तन्न । वाक्यभेदभसञ्गाव, 

६ भओीघरीव्याख्या । 

छितनेत्र इत्यथैः । इतस्ततो दिश्श्वानवरोकयन्नासीवे्युन्तरेणान्वयः ॥ १३ ॥ अह्यान्तेति । प्रान्त आत्मा चिन्तं यस्य, विग 
सीमै्यं यस्य, बर्चारिन्रेतेः जह्मच्ये सितः सन् मनः संयम्य प्रत्याहृत्य । मय्येव चित्त यस्य, अहमेव परः पुरुषाथों यख स मत्परं 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषंदीपिका-प्रीपरी-जमिनवगुपतव्यास्यायुता ! २९९ 

युननेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
रान्ति निवोणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 

त मादव , १ भीमण्छांकरभाष्यम् । 

तद राजानं मदद वा । जयं तु. मित्त मत्पर ॥ १४॥ अथेदानीं योगफलमुच्यते--युणिति ! 
२ आनन्द्गिरिष्याख्या । त 

शछरोकमाद्त--अथेति । योगस्वरूपं तदङ्गमासनद्वयं ततकृ विरोषणमिल्यया्ख पअरकथनानन्तरमिलथराब्दाथः । 
ढे नीलकण्डम्याखया ( चदुधरी 2) 1 

माह--युञजन्निति । एवमनेन प्रकारेण सदा निरन्तरं दीधकाटठं च आत्मानं मनो युज्जन्समादधानो योगी नियतं 
थ मधुसूदनीव्याख्या । 

एवं संप्रज्ञातसमाधिनासीनख कं सारपित्युच्यते--एवं रहोवस्थानादिपूर्वोक्तनियमेनात्मानं मनो युजञनञभ्यासवैराग्याभ्यां खमा- 
हितं र्वन् योगी सदा योगाभ्यासपरोऽभ्यासातिश्चयेन नियतं निरुद्धं मानसं मनो येन । नियता निरा मानसा मनोग्रत्तिरूपा 
विकारा येनेति वा नियतमानसः सन् , रान्ति सवैदर्युपरतिरूपां ्रशान्तवाहितां निनांणपरमां तत्त्वसाक्षात्कारोत्पत्तिदरारेण 
सकायावियानिड्त्तिरूपसुक्तिपयेवसायिनीं मत्संस्थां मत्खरूपपरमानन्दरूपा निष्टठामधिगच्छति, नतु सांसारिकाष्यश्वर्याण्यनात्म- 
विषयसमाधिफ़खान्यपिगच्छति, तेषामपवर्गोपयोगिसमाध्युपसगंखात् । तथाच तत्तत्समाधिठत्नन्युक्लाह भगवान्पतक्तिः ^ते 
समाधाचुपसगां व्युत्थने सिद्धयः? इति, ^स्थन्दुपनिमच्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिषटश्रसङ्गात्ः इति च । स्थानिनो देवाः । 

तथाचोदाकको देवैरामन्नितोऽपि तच्र सङ्गमादरं स्मयं गवै चाकला देवानवन्ञाय पुनरनिष्टमसङ्गनिवारणाय निर्विकल्पकमेव 
समाधिमकरोदिति वसिष्ठेनोपाख्यायते । युसुष्चमिर्हैयश्च समाधिः सूत्रितः पतज्ञछिना "वितकेविचारानन्दासितानुममात्संभ्र- 
ज्ञात." 1 सम्यक् संशायविपयंयानन्यवसायरहितलेन ज्ञायते भक्षेण विशेषरूपेण ज्ञायते भाव्यखरूपं येन स संप्रज्ञातः समा- 
पिभवनाविरोषः । भावना हि भावस विषयान्तरपरिदारेण चेतसि पुन "पुन्निवेशनम् । भाव्यं च त्रिविधं आद्यम्रहणम्रही- 
तृमेदात् । आह्यमपि दिविधं स्थूकसृष्ष्ममेदात् । तदुक्तं श्षीणङ़त्तरभिजातस्येव मणेगमरहीतृभ्रहणग्रहयेषु तत्स्थतदलनतासमापत्तिः 

इति । क्षीणा राजसतामसदृत्तयो यस्य तस्य चित्तख ग्रहीतृयहणम्येष्वात्मेन्द्रियविषयेषु तत्स्थता तत्ैवेकाग्रता । तदज्ञनता 
तन्मयता । न्यग्भूते चित्ते भाव्यमानखेगोत्कर्पं इति यावत् । तथाविधा समापत्तिखद्रूषः परिणामो भवति । यथाभिजातख 
निर्मरस्य स्फरिकमणेस्तत्तदुपाश्नयवस्ात्तत्तद्रूपापत्तिरेवं निर्मलस्य चित्तस्य ॒तत्तद्धावनीयवस्तूपरागत॑त्तद्रूपापत्तिः समापत्तिः 
समाधिरिति च पयायः! यद्यपि अहीतूमहणग्रह्यष्विदयुक्तं तथापि भूमिकाकमवशाद्ाह्यमहणमरहीतृषििति बोद्धव्यम् ! यतः 

प्रथमं आह्यनिष्ठ एव समाधिर्भवति ततो ग्रहणनिष्ठस्तो भहीतृनिष्ठ इति । अरही्ादिकरमोऽप्यमे व्याख्याखते । तत्न यदा 
स्थूरं महाभृतेन्द्ियात्मकषोडशविकाररूपं विषयमादाय पूव्परालुसंधानेन शब्दाथो्ेखेन च भावना क्रियते तदा सवितकंः 
समाधिः । अस्मिनेवालम्बने पूर्वापराजुसं धानचब्दा्थेष्टिखद्यन्यलेन यदा भावना प्रवर्तते तदा निर्वितकैः । एताबुभावप्यत् 
-वितर्कशब्देनोन्तौ । तन्भा्रान्तःकरणलक्षणं सृष्ष्मं विषयमालम्न्य तख देशकालधमावेच्छेदेन यदा भावना अवतैते तदा सवि. 
चारः । अस्मिन्नेवारम्बने देशकालधमोवच्छेदं विना धर्मिमान्नावभासिलेन यदा भावना भ्रवतेते तदा निर्विचारः । एताचु- 

भाव्य विचारराब्देनोक्तौ । तथाच भाष्यं “वितकंधित्तस् स्थूल आलम्बने आभोगः सूक्ष्मे विचारः” इवि । इयं ्राह्मसमा- 

पर्तिरिति व्यपदिदयते । यदा रजस्तमोरेशाचुविद्धमन्तःकरणसत्तवं भाव्यते तदा गुणभावाचिच्छक्तेः खुखभ्रकाशमयस्य सत्त्वस्य 

भव्यमानसयोदेकाव्सानन्दः समाधिर्भवति । अस्मिन्नेव समाधौ ये बद्धधतयस्तचान्तरं प्रधानपुरुषरूपं न परयन्ति ते विगत- 

देदाहंकारला्धिदेहराब्देनोच्यन्ते । इयं अहणसमापत्तिः । ततःपरं रजस्तमोखेशानभिभू्त द्धं सत्तमारम्बनीङय या भावन- 

प्रवर्षते त्यां आद्य स्वस्य न्यग्भावाच्ितिशक्तेर्रेकात्सत्तामात्रावरोषलेन समाधिः सासित इत्युच्यते । नचाहंकारा- 

सितयोरमेदः शङ्कनीयः । यतो यत्रान्तःकरणमहमिल्युेखेन विषयान्वेदयते सोऽदहंकारः । यत्र लन्तयुखतया अतिलोम 
परिणामेन अङ्ृतिखीने चेतसि सत्तामा्नमवभाति सासिता । अस्मिन्नेव समाधो ये कृतपरितोषास्े परं पुरुषमपदयन्तशतसः 

भती लीनलसक्ृतिलया इत्युच्यन्ते । सेयं ग्रहीतृसमापत्तिरस्मितामात्ररूपग्रहीतृनिष्ठलात् । येतु परं पुरषं विविच्य भावनायां 
प्रवर्तन्ते तेषामपि केवटपुरुषविषया निवेक्यातिभरहीतृसमापत्तिरपि न सासितः समाधिविंवेकेनासितायास्यागात. । 

त्र अहीतृमानपू्वकमेव अहणमानं तपूवकं च सृकषमभाह्यमानं तत्पूर्वकं च स्थूल्ाहमभानमिति स्थूलनिषयो द्विविधोऽपि 
बितक॑श्चतुषटयाजुगतः, द्वितीयो बितकविकलन्नितयाज्चगतः, तृतीयोऽनितकविचाराभ्यां विकले द्वितीयाजुगतः, चटु वितकै- 

ष आष्योस्कषदीपिका । 

यथाश्रुता्थसंभवे आसीतेलस्यास्त इलयर्थकरणानुचितलाच्च ।॥ १४ ॥ अथेदानीं योगफलमाद--युञ्क्निति । एवं यथोक्तेन 
६ भीधरीव्याख्या १ 

एवं युक्तो भूत्वा आसीत तिष्ठेत् ॥ १४ ॥ योगाभ्यासफल्माद--युज्क्नेवमिति । एवुक्तमकारेण सदात्मानं मनो धुअन्माहितं 



३०० आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-धीमच्छां करभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः & 

१ भीमन्छांकरभाष्यम् । 

युअन्समाधानं कुवेन्नेव यथोक्तेन विधानेन सदाव्मा्नं योगी नियतमानसो नियतं संयतं भान्तः मनो 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

आमानं युज्ञत्निति संबन्धः । आस्मश्ञव्दो मनोविषयः । यथोक्तो विधिरासनादिः । उक्तविशोषणन्नयध्ोतना्थ सदेस्युक्तम् । 
योगी ध्यायी संन्यासीलय्थः । मनःसंयमख योगं अयसाधारण्व्वं दशंयति--नियतेति । शान्तिशब्दितोपरतेः 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुधरी >) । 

ख्यातिफलादपि निगृहीतं मानसं येन स नियतमानसः शान्ति परमवेराग्यबलस्ख्यातिमपि निरुष्य निर्विकल्पं पदं 
€ अभधुसूदनीव्याख्या । 

विचारानन्दर्विकलोऽसिितामान्न इति चतुरवस्थोऽयं संज्ञात इति । एवं सवितर्कः सविचारः सानन्दः सासितश्च समाधि. 
रन्तधोनादिसिद्धिहेतुतया सुक्विहेतुसमाधिविरोधिलद्धेय एव सुमुष्चुभिः । थदीतृभ्रहणयोरपि चित्तत्तिविषयतादशायां माह्यकोरो 
निक्षेपद्धयोपादेयविभागकथनाय आह्यसमापत्तिरेवे विवृता सूत्रकारेण । चतुर्विधा हि ब्ह्यसमापत्तिः स्थूलग्राह्मगोचरा 
द्विविधा सवितकी निर्वितकां च । सूक्षमग्राह्यगोचरापि द्विविधा सविचारा निर्विचारा च । तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्यैः 
संकीणौ सवितर्का शब्दार्थज्ञानविकल्पसंमिन्ना स्थूलाथावभासरूपा सवितकां समापत्तिः, स्थूलगोचरा सविकलत्पकनृत्तिरिल्य्थ. । 
^स्णरतिपरि्यदौ सखरूपदाल्ये वार्थमात्रनिभोसा निर्वितको* । तस्मिन्नेव स्थूर आलम्बने शब्दार्थस्श्तिश्रविखये प्रत्युदितस्प्ट- 
्रह्याकारमरतिभासितया न्यग्भूतज्ञानांशवेन सखरूपश्ल्यैव निर्वितको समापत्तिः । स्थूरुगोचरा निर्विकल्पकठृत्तिरियर्थः । 
-एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याताः । सूषक्ष्मस्तन्माघ्रादिर्विंषयो यसाः सा सूक्ष्मविषया समापससि- 
दविधा सविचारा निर्विचारा च । सविकल्पकनिरविकट्पकसेदेन । एतयैव सवितकथा नि्वितकंया च स्थूखविषयया समापत्तया 
व्याख्याता । चन्दार्थज्ञानविकत्पसहितवेन देर कारधर्मायवच्छिन्नः सूदमोऽ्थः प्रतिभाति यस्यां सा सविचारा । चाब्दार्थ- 
जञानविकल्परहितचेन देशकारधमीदयनवच्छिन्नलेन च ध्मिमात्रतया सूक्ष्मोऽ्थः प्रतिभाति यस्यां सा निर्विचारा । सविचार- 
निर्विचारयोः सृक्ष्मविषयल्रनिरोषणात्सवितर्कनिरवितकंयोः स्थूखविषयलमथोब्याख्यातम् । “सूक्ष्मविषयलं चालिद्गपयंवसानम्ः । 
सविचाराया निर्विचारायाश्च समापत्तेयेत्क्ष्मविषयत्सुक्तं तदटिन्नपयन्तं द्रष्टव्यम् । तेन सानन्दमासितयोभहीतृम्रहणसमा- 
पत्त्योरपि आह्यसमापत्तावेवान्तभीव इयर्थः । तथाहि पाथिवस्याणोभेन्धतन्मात्र सुक्मो विषयः, आप्यस्यापि रसतन्मात्रं, तैज- 
सस्य रूपतन्मा््र, वायवीयस्य स्परंतन्मार्तर, नभस. रब्दतन्मा््र, तेपाम्हंकारस्तख लिद्गमान्नं महत्तत्त्वं, तस्याप्यलिद्धं पधानं 
सुक्ष्मो विषयः ¦ सक्षानामपि प्रकृतीनां धान एव सूक्षमताविश्रान्तेस्तत्पथन्तमेव सृक्ष्मविषयलमुक्तम् । यदपि शअरधानादपि 
पुरुषः सूकष्मोऽस्ि तथाप्यन्वयिकारणलाभावात्तसय सर्वान्वयिकारणे भधान एव निरतिश्थं॑सौक्षम्यं व्याख्यातम् । पुरुषस 
निमित्तकारणं सदपि नान्वयिकारणलेन सूषकष्मतामहति । अन्वयिक्ारणलाविवक्षायां तु पुरुषोऽपि सृक्ष्मो भवयेवेति द्रष्टव्यम् । 
ता एव सबीजः समाधि.“ । ताश्चतखः समापत्तयो अरद्येण बीजेन सह वर्तन्त इति सवीजः समाधिर्धितकविचारानन्दा- 
स्मिताचुगमात्संपर्ञात इति भ्रागुक्तः ! स्थूखेऽथ सवितर्को निर्वितक" । सूक्ष्मेऽर्थे सविचारो निर्विचार इति । तत्रान्तिमसखय फर - 
सुच्यते । "निरविंचारवैशाययेऽध्यात्मप्रसादः' स्थृखविपयवे तुस्येऽपि सवितकंशब्दार्थज्ञानविकट्पसंकी्णेमपेक्ष्य तद्रहितख 
निर्विंकत्परूपख निर्वितकंस श्राधान्यम् । ततः सूक्ष्मविषय सविकल्पकप्रतिभासरूपस्य सविचार, ततोऽपि सृष्ष्मविषयसय 
निर्विंकल्पकम्रतिमासरूपसख निर्विचार भाधान्यम् । तच्र पूर्वेषां चरयाणां नि्विचारार्थलानिर्विचारफलेनैव फलवत्त्वं, निर्वि- 
चारस्य ठु ् रङृष्टभ्यासवरद्विशास्ये रजस्तमोऽनभिभूतसत्वोद्रेके सलयध्यात्मप्रसादः । करैदावासनारदितस चित्त भूतार्थ- 
विषयः कमाननुरोधी स्फुटः म्ज्ञालोकः आदुभेवति । तथाच भाष्यम् श्ज्ञाप्रसादमारष्य अशोच्यः शोचतो जनान् ¦ भूमिष्ठा- 
निव दलस्थः सवान्धरा्ञोऽनुपरयति ° इति । “तभरा तत्र अज्ञाः । तच्र तस्िन्प्ाप्रसदे सति समाहितचित्तस्य योगिनो या 
ज्ञा जायते सा ऋतंभरा ऋतं सदयमेव बिभति न तचरं विपयांसगन्धोऽप्यस्वीति यौगिक्येवेथं समाख्या । सा चोत्तमो योगः । 
तथाच भाष्यम् (भागमेनाु मानेन भ्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा भरकत्पयन्परज्ञां लभते योगमुत्तमम् ॥" इति । सातु श्रुताय 
मामभज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थलरात' श्रुतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयमेव । नहि विशेषेण सह कलयचिच्छन्दस संगतिग्रहीतुं 
दाक्यते । तथाचुमानं सामान्यतिषयमेव । नहि विशेषेण सह कखचिद्यापतिभीतं शक्यते । तस्रच्छरतीद्ुमानविषयो न िशेषः 
कश्चिदस्ति । नचाख सक्ष्मव्यवहितविप्रहृटखय वसुनो लोकप्रदयक्षेण अरहणमस्ि किंठु समाधिप्रजञानिर्माह्य एव च सविरोषो 
भवति भूतयुक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा । तस्मान्निविचारवैरारद्यसमुद्धवायां श्रुतादुमानवबिलक्षणायां सूक्ष्मव्यवहितविभक्रष्ट- 

५ भाष्योत्कथदीपिका । 

विधानेन योगी आत्मानं मनः सदा सदा युक्लन्माधानं कुर्वन् नियतं संयतं मानसं मनो यद्य स योगानियतमानसो भूता 
& शओीधरीन्याख्या 1 

कुर्वन्नियतं निरुडं मानसं चित्तं यस्य सः । शान्ति संत्तारोपरति प्रामोति । करथ॑भूताम् । निर्वाणं प्रम प्राप्यं यस्यां तां मत्संखां 



नीटकण्ठी-मधघुसूदनी-माष्योककर्षदीपिका-धीधरी-भमिनवगुप्तम्याख्यायुता । ३०१ 

१ श्रीमच्छांकरमान्यम् । 

यस्य खोऽयं नियतमानसः स रान्ति्युपरति निवोणपस्मां निवणं मोक्चस्तत्परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः 
२ आनन्दोगार्याख्या । 

सर्वसंसारनिदत्तिपर्यवसायिष्वं मल्वा विशिनिशि-निवोणेति । यथोक्ताया युक्तेर्बह्यस्वरूपावस्थानादन्थौन्तरस्वमाह- 
३ नीरुकण्टव्याख्या ( चतुधरी )। 

निवोणं मोक्षसदेव परमा मिष्ठा यखाः शान्तेसतां मत्संस्थां मय्येवं संसा एकीभवेनावस्थाने समािवी यखासा- 
थ मशधुस्दनीन्याख्या । 

सर्वविशेषविषयायाश्रतंभरायामेव अन्ञायां योगिना महान्प्रयन्न आस्थेय इयर्थः । नु क्िपमूढविक्षिप्ताख्यव्युत्थानसंस्काराणा- 
मेकाग्रतायामपि सचितर्कनिर्वितकसविचारजाना संस्काराणां सद्धावान्ेश्वास्यमानस्य चित्तसय कथं नि्विचारवेरारयपूर्वका- 
ध्यात्मप्रसादलभ्या ऋतंभरा रज्ञा प्रतिष्ठिता सादत आह--(तजः संस्कारो ऽन्यसंस्कारभ्रतिबन्धी' । तया ऋतभरया अर्ञया 
जनितो यः संस्कारः स तत्त्वविषयया प्रज्ञया जनितवेन बख्वत््वादन्यान्व्युत्थानजान्समाधिजां च संस्ारानतत्त्वविषयप्रज्ञाज- 
नितल्लेन दुबेलनन्प्रतिबध्राति खकायाक्षमान्करोति नाशयतीति वा ! तेषां संस्काराणामभिभवात्तस्प्रभवाः अ्रयया न भवन्ति । ततः 
समाधिरुपतिष्ठते । ततः समाधिजा म्रज्ञा । ततः अज्ञाताः संस्कारा इति नवोनवः संस्कारापिरायो वधेते । ततश्च प्रज्ञा । ततश 
संस्कारा इति । नयु भवतु व्युत्थानसंस्काराणामतत्त्वविषयग्रज्ञाजनितानां तत्तवमा्विषयसंप्रज्ञातसमाधिप्रज्ञप्रभवेः संस्कारैः 

प्रविबन्धसेषां तु संस्काराणां प्रविबन्धकाभावादेकाम्रभूमविव सवीजः समाधिः स्यान्न ठु निर्बोजो निरोधभूमाविति तच्राद- 
“तस्यापि निरोधे स्वैनिरोधाचनि्बीजः समाधि. तख संप्रज्ञातसय समाधेरेकाग्रभूमिजन्यसख, अपिशब्दाल्किप्तमुढविक्षिप्तानामपि 
निरोधे योगिभरयन्नविशधेषेण विख्ये सदि सर्वनिरोधात्समधे. सभाधिजयख संस्कारस्यापि निरोधाञिर्बीजो निरालम्बनोऽसं- 
भज्ञातसमाधिर्भवति । सच चोपायः ्राकसृत्रितः “विरामभ्रययाभ्यासपूरवै. संस्कारेषोऽन्य-* इति । विरम्यतेऽनेनेति विरामो 
वितर्कविचारानन्दासितादिरूपचिन्तालयागः । तस प्रयः कारणम् । परं वैराग्यमिति यावत् \ निरामश्वासौ प्रययित्तदत्ति- 
विशेष इति वा, तस्याभ्यासः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनं तदेव पूर्वं कारणं यस्य स तथा संस्कारमात्ररोषः सर्वथा निडेत्ति- 
कोऽन्यः पूर्ौन्तात्सबीजाद्धिरक्षणो नि्नीजोऽसंभ्रज्ञातसमाधिरिखयथे. । संप्रज्ञातख् हि समाथेदरोबुपायाबुक्तावभ्यासो वैराभ्यं च । 

तत्र सालम्ननलादभ्यासस्य न निरालम्बनसमाधिहेवुलं घटत इति निरालम्बनं परं वैराग्यमेव हेतुखेनोच्यते । अभ्यासस्तु 

संपरज्ञातसमाधिद्रारा प्रणाच्योपयुज्यते । तदुक्तं च्रयमन्तर्ं पूर्वेभ्यः धारणाध्यानसमाधिरूपं साधनत्रयं यमनियमासन- 

आणायामप्रयाहाररूपसाधनपन्चकपिक्षया सबीजस्य सभाधेरन्तरन्गं साधनम्. । साधनकोटौ च समाधिशब्देनाभ्यासं एवोच्यते । 

मुख्यस्य समाधे- साभ्यलात् । (तदपि बहिर्न निबौजस्यः । अनिबीजस्य तु समाधेस्तदपि चयं बहिरङ्गं परंपरयोपकारि 

तख ठु परं वैराग्यमेवान्तरद्गमिदय्थ. । अयमपि द्विविधो मवश्रलयय उपायम्रययश्च । “भवग्रल्ययो विदेदभ्कृविख्यानाम्' 

विदेहानां सानन्दानां ्रङृतिख्यानां च सास्ितानां देवानां भाग्न्याख्यातानां जन्मविरेषादोषधिनिरोषान्मच्रविनेषात्तपोविल्े- 

घ्रा यः समाधिः स भवप्रल्ययः । भवः संसार आत्मानात्मविवेकाभावरूपः भयः कारणं यख स तथा । जन्ममान्रहेदुको, 

रा पञ्चिणामाकाशागमनवत् , पुनः संसारहेतुलान्मुसुष्चभिरैय इयथः । श्वद्धावीयेस्तिसमाधि्र्पूैक इतरेषाम्" जन्मोषधि- 

मनच्रतपःसिद्धव्यतिरिक्तानामात्मानात्मविवेकदरिनां तु यः समाधिः स श्रद्धादिपूर्वैकः । श्रद्धादयः पूरवे उपाया यस्य स तथा । 

उपायप्रद्यय इयर्थः 1 तेषु श्रद्धा योगविषये चेतसः रसादः । सा हि जननीव योगिनं पाति । ततः श्रदहुधानख विवेकार्थिनो 

वीयैसुत्साद उपजायते । ससुपजातवीर्थसख पाशवा्त्माखु भूमिषु स्विरत्ययते तत्सरणाच्च चित्तमनाङुटं सत्समाधीयते ' 

समाधिरजकाग्रता । समाहितचित्तस्य रज्ञा भाव्यगोचरा विवेकेन जायते । तदभ्यासात्पराच वैराग्याद्धवद्यसंभरज्ञातः समाधि- 

सुसुक्षूणामिदयर्थः । श्वतिक्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते चितिशक्तेः" इति न्यायेन तस्यामपि सवैडत्तिनिरोधावस्थायां चित्त- 

प्रिणामध्रवादस्तन्नन्यसंस्काररवाहश्च भवयेवेयभिप्रेय संस्कारशेष इत्युक्तम् । तसय च संस्कारस्य प्रयोजनमुक्तम् (ततः 

अ्रचान्तवाहिता संस्कारात्" इवि । अशान्तवादहिता नामादृत्तिकस्य चित्तस्य निरिन्धनाभिवसतिखेमपरिणमेनोपदमः । यथा 

समिदाज्याद्याइतिभक्षेपे वदिरु्तरोत्तरख्व्या प्रज्वरुति, समिदादिशषये तु प्रथमक्षणे वंचिच्छाम्यति, उत्तरोत्तरकषणेषु धिक. 

मधिकं चाम्यतीति क्रमेण शान्तिवैर्थते, तथा निरुद्धचित्तस्योत्तरोत्तराधिकः अद्मः प्रवहति । तत्र पूवैरसमजनितः संस्कार 

एवोत्तरोत्तरप्रमस्य कारणम् ! यदा च निरिन्धनाभिवित्तं कमेणोपद्याम्यदयुत्थानसमाधिनिरोधसंस्कीरः सह खसयां अहत 
डीयते तदा समाधिपरिपाकभरमवेन वेदान्तवाक्यजेन सम्यग्ददेनेनाविद्यायां निकृत्तायां तदधेतुकदग्हस्यसंयोमाभावाहत्तौ 

परथविधायामपि निवृत्तायां खरूपञरतिष्ठः पुरुषः शद्धः केवो मुक्त इत्युच्यते । तदुक्तं "तदा द्रष्टः खूपेणावस्थानम्” इति । 

तदा स्वद्रत्तिनिरोधे । वृत्तिद्ायां तु निलापरिणामिचैतन्यरूपल्ेन तख सर्वदा शुदसेऽप्यनादिना इदयसंयोगेनावियकेना- 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

द्ान्तिमुपरतिं अनियानिकत्तिलक्षणां जह्मविघाम्। कदीम । निर्वाणं मुक्तिः सैव परमा निष्ठा यस्यास्तां मोक्षसयानन्यस्ाधनभूतास् ‡ 



आनन्दगिरिष्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवद्रीता । [ अध्यायः & 

२ आीमण्छांकरभाष्यस् । 

निबोणपरमा तां निबौणपरमां मत्संस्थां मदधीनामधिगच्छति पामोति ॥ १५ ॥ इदानीं योगिन 
२ अनन्द्गिरिव्याख्या । 

[स्थासिति । मदधीनां मदात्मिकामिल्य्थैः ॥ ९५ ॥ आदहारादील्यादिशब्देन विदहारजागरितादि चोच्यते, - जारम- 

३ भीककण्डव्याख्या ८ चतुर्धरी > । 

च्छति प्राभरोति । ख्यातिकरं च सूच्रङ्रता दर्शितं श्रसंस्यानेऽप्यकरुसीदसख सर्वथा विवेकसख्यातेध्ममेघः समाधिः 
तत्परं पुरुषस्यातेयणवेतृष्ण्यम् इतिः, 'सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रात्सर्वज्ञातृत्वं सर्वभावाधिष्ठातरत्वं चः इति 

येण । अ्रसंख्याने ध्याने । अकुसीदस् वणिज इव फखानिच्छोः सर्वथा विवेकस्यातिरेव भवति, तखाश्च कठं 
घः समाधिः सच प्रारेव व्याख्यातः । तत् वैराग्य परं परसंजञं पुरुषख्यातेः फरम्। तख ठश्षणं गुणेषु दिन्यादि- 
षयेषु वैतृष्ण्यम् । एतखेव हि नान्तरीयकं फटठं केवस्यमिति योगा वदन्ति । तृतीयसू्रोक्तं एं सार्व््यादिक 
मिप्रेतय श्रूयते 'कसिज्चु मगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति सर्वख वी सर्वखेशानः सर्वेखाधिपतिः? इत्यादि- 

% मधुसदनीव्याख्या । 

गररणतादास्म्याण्यासादन्तःकरणट्त्तिसारूप्यं अआरप्ुवन्नभोक्तापि भोक्तैव दुःखानां भवति । तदुक्तं ॒शरत्तिसारूप्यमितर्रः । 
म इत्ति्राहुभोबे । एतदेव विदतं शषटृरयोपरक्तं चित्तं सवौर्थम्" चित्तमेव द्रष्टर्योपरक्तं विषयिविषयनिर्भासं चेतनाचेत- 
'पापज्ञं विषयात्मकम्यविषयात्मकमिवाचेतनमपि चैतनमिव स्फटिकमणिकल्पं सवोर्थमित्युच्यते । तदेन चित्तसार- 
भ्रान्ताः केचित्तदेव चेतनमिदयाहुः-"तदसंख्येयवासनाभिधित्तमपि पराथ संहत्यकारिलात्" । यस भोगापवगार्थं तत्स 
[रश्वेतनोऽसंहतः पुरुषो नतु घटादिवत्सहद्यकारि चित्तं चेतनमिदयर्थः । एवंच “विरोषदरदीन आत्मभावभावनानिदृत्तिःः । 

मओऽन्तःकरणयुरुषयोर्विशेषदरी तस्य यान्तःकरणे आगविवेकवशादात्मभावनासीत्सा निवर्तेते । भेददद्यने सलयभेद- 
तुपपत्तेः । सत्तवपुरुषयोर्विंरेषदश्नं च भगवदर्पितनिष्कामकर्ससाध्यम् । तद्िङ्गं च योगभाष्ये दरितम्-“यथा आबरषि 
एरस्योद्धेदेन तद्वीजसत्ताजुमीयते, तथा मोक्षमा्भ्रवणेन सिद्धान्तरुचिवशायस लोमहषाश्चुपातौ दद्येते तत्राप्यस्ि विरेष- 
वीजमपवगेभागीयं कमोभिनिरवतिंतमिखयदुमीयते ! यस तु तादशं कर्मबीजं नासि तस्य मोक्षमार्गश्नवये पूर्वप्षयुक्तिषु 
पसयरविश्च सिद्धान्तयुक्तिष्ु ! तस कोऽहमासं कथमहमासमिद्यादिरात्ममावभावना सखवाभाविकी भ्वर्वते । सातु 
[दिनो निवर्तत इति । एवं सति कि स्यादिति तदाह--तदा विवेकनिश्रं केवस्यभराग्भारं चित्तम्" ! निन्नं जल्रवहण- 
 नीचदेश. । ्राग्भारस्तदयोग्य उश्वभ्रदेश । चित्तं च सर्वदा ्रवर्तमानब्रत्तिश्रवाहेण म्रवहजख्वुस्य, तत्म्रागात्मानात्मविवे- 
बिमागेवाहिविषयभोगपर्यन्तमस्यासीत् । अधुना ल्रात्मानात्मविनेकमार्मवाहिकेवल्यपरयैन्तं संपत इति । अस्िश्व 
वाहिनि चित्ते येऽन्तरायासते सहेतुका निवर्तनीया इत्याह सूत्राभ्याम् (तच्छेष भ्रययान्तराणि संस्कारेभ्यः>, “हानमेषां 
दुक्तम्* । तस्मिन्विवेकवाहिनि चित्ते ददरष्वन्तराङेषु अ्रलययान्तराणि व्युत्थानरूपाण्यहंममेदेरवरूपाणि व्युत्थानानुभव- 
: संस्कारेभ्यः क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रादुर्भवन्ति । एषां च संस्काराणां छ्खानामिव हानसुक्त, यथा कदा अविदादयो 
भना दग्धबीजभावा न पुनधित्तभूमो रोद भघ्ुवन्ति, तथा ज्ञानाभिना दग्धवीजभावाः संह्काराः ्रलखयान्तराणि न 
मरन्ति । ज्ञानाभिसंस्कारास्तु यावचित्तमनुद्ेरत इति । एव॑च प्रययान्तराुदयेन विवेकवाहिनि चित्ते रिथरीभूते सति 
व्यमेऽप्यङुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेधर्ममेघः समाधिः” असंख्यानं सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः, छद्धात्मनज्ञानमिति यावत् । 
द्धेः सात्त्विके परिणामे कतसंयमस्य सर्वेषां गुणपरिणामानां खामिवदाक्मणं सवाधिष्ठातृलम् , तेषमेव च शान्तो- 
न्यपदेस्यधर्मितेन स्थितानां यथावद्विवेकज्ञानं सर्वज्ञाठृखं च विदोका नाम सिद्धि. फलं तद्वैराग्याच्र कैवल्यमुक्त, 
पुरुषान्यताखयातिमा्नस्य सर्वभावाधिष्ठात्रलं सवातं चः, "तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्" इति सूत्राभ्याम् । 
दुच्यते तसिन्रसंख्याने सलयप्यङ्कसीदस्य फर्मकिप्सोः अलययान्तराणामनुदये सर्वैप्रकर्विवेकख्यातेः परिपोषाद्धममे धः 
धिभंवति । “इज्याचारदमा्हिसादानसखाध्यायकर्मेणाम् । अयं ठु परमो धर्मो यद्योगेनात्मद्ंनम् 1 इति स्षतेः धर्यं 
नहयक्यसाक्षात्कारं मेहति सिंचतीति धर्ममेष., तत्तवसाक्षात्कारहेतुरिखर्थः । “ततः छेशकमेनिषत्तिःः । ततो ध्मेमेधात्स- 
पेमोद्या छेदानां पञ्चविधानामविद्यासितारागद्धेषाभिनिवेक्लानां कर्मणां च रक्तङ्ृष्णञ्यङ्छमेदेन चनिविधानामविधामूल्नाम- 
क्षये बीजक्षयादादयन्तिकी निदृत्तिः केवस्यं भवति । कारणनि्तत्या कार्थनिकृत्तेरायन्तिक्या उचितलादिलयर्थः । 
स्थिते श्युलन्नेवं सदात्मानम्" इलयनेन संभ्रजञातः समाधिरेकाभभूमाबुक्तः । नियतमानसः इदयनेन तत्फलभूतोऽसंपरज्ञात- 
धर्निरोधभूमाबुक्तः । शान्तिमिति निरोधसमाधिजसंस्कारफलभूता अक्षान्तवाहिता । नि्वाणपस्मामिति ध्ममेषसख 

५ ष्योत्कषैद्योपिका । 

र विदिलाऽतिशत्युमेति। नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? इति श्चुतः । तर्हिं मित्तो युक्त असीत मत्पर इति किमथमुक्तमिदयाद्य. 
~-मत्संस्थां मदुधीनां योगेनाराधितान्मत्तः सा लभ्यत द्रयर्थः ! तथाच वक्ष्यति तेषां सततयुक्तानां भजतां भ्रीतिपूवैकम् । 



नीरुकण्टी-मधुसुदनी-माष्योत्करषदीपिका-भीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । ३०३ 

नायश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः । 
न चातिखय्रदरीरस्य जाग्रतो नेव चाजैन ॥ १६ ॥ 

१ श्रीमच्छांकर भाष्यम् । 

आहारादिनियम उच्यते--नाद्यश्चत इति । नाद्यश्चत आत्मसंमितमक्नपरिमाणमतीलयाश्चतो ऽव्यश्चतो 
न योगोऽस्ति, न चेकान्तमनश्चतो योगोऽस्ति "यदुह वा आत्मर्छ॑मितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति, 
यद्भूयो हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तदवति! इति श्रुतेः । तस्मा्योगी नात्मसंमितादन्नादधिक न्यूनं 
वान्चीयात् । अथवा योगिनो योगदासख्े परिपटितादन्नपरिथाणादतिमाज्मश्चतो योगो नास्ति । उक्तं 
दि “अधेमश्चनस्य सव्यञ्जनस्य तृतीयमुदकस्य तु । वायोः संचरणार्थं तु चतुर्थमवशेषयेव्ः इत्यादि 
परिमाणम्। तथा नचातिखम्नरीरस्य योगो भवति नैव चातिमान्न जाभ्रतो योगो मवति चान ॥१६॥ 

र आनन्दगिारन्याख्या । 

संमितमन्नपरिमाणमष्टमासादि । आहारनियमे शतपथश्ुतिं भमाणयति-यदु ह वा इति । तदन्नं सुज्यमानं यदु 
ह वा इति भ्रसिश्यानूदितमवति अनुष्ानयोग्यतामापायानुष्टानद्वारेण मोक्तारं रक्षति न पुनस्तदन्नमस्यान्थाय भवती- 
र्थः । यस्पुनरात्मसंमिताद्धूयोऽधिकतरं श्षाखमतिक्रम्य सुज्यते तदात्मानं हिनस्ति भोक्तुरनथौय भवति । यच्चा 
कनीयोऽद्पतरं श्ाख्चनिश्चयाभावादचते तदन्नमचुष्टानयोग्यतादिह्धारा न रक्ितुं क्षमते । तसादल्यधिकमलद्पं चादर 
योगमाररश्चता लयाज्यमिलयथः । श्रुतिसिद्धमर्थं निगमयति तस्मादिति । नेल्यादेव्याख्यानान्तरमादह--अथकेति । 

किं तदश्नपरिमाणं योगश्चाख्ोक्तं यदधिकं न्यूनं वाभ्यवह्रतो योगानुपपत्तिरिलाराङ्खयाह-उक्तं हीति । (पूरयेद्ष- 
नेनाधं तृतीयञयुदकेन तु । वायोः संचरणार्थं तु चतु्थमवरोषयेत् ॥* इति वाक्यमादिशब्दाथैः । यथा अघ्यन्तमश्च- 
तोऽनश्चतश्च योगो न संभवति तथालन्तं खपतो जाग्रतश्च न योगः संमवतीलयाह-तथेति ॥ १६ ॥ आहारनिद्रा- 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

कम् | १५ ॥ एवं योगाभ्यासनिष्ठखाहारादिनियममाह् इभ्याम्-नालश्चत इति । एकान्तमतिशयेन । अति- 
४ भधुसूदनीब्याख्या । 

समाधेसच्तवज्ञानद्वारा कैवस्यहेतुखम् । मस्संस्थामिलनेनौपनिषदभिमतं कैवल्यं दरितम् । यस्मादेवं महाफलो योगस्तस्मात्त 

महता प्रज्ञेन संपादयेदि्यभिप्रायः ॥ १५ ॥ एवं योगाभ्यासनिष्टस्याहारादिनियममाह द्वाभ्याम्--यद्धक्तं सजीयति शरीरस 

च कार्यक्षमतां संपादयति तदात्मसंमितमन्न तदतिकम्य लोभेनाधिकमश्नतो न योगोऽसि । अजी्णदोषेण व्याधिपीडित- 

लात् । नचैकान्तमनश्नतो योगोऽसि अनादाराददल्पाहारादा रसपोषणाभावेन शरीरस कायाक्षमलात् । “यदु ह वा आत्मसं- 

मितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ि यद्धूयो हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तदवति' इति शतपधश्चुतेः । तसाद्योगी नात्मसंमितादन्नाद- 
धिकं न्यूनं बाश्नीयादिखर्थः । अथवा “पूरयेदशनेनार्धं ॑तृतीयञुदकेन ठु । वायोः संचरणार्थं ठु चतुर्थमवशेषयेत्. ॥" इद्यादि- 

मोगद्याखोक्तपरिमाणादधिक न्यूनं वाश्नतो योगो न संपद्यत इत्यथैः । तथातिनिद्रासीलस्यातिजाभ्रतश्च योगो नैवासि । हे 

अद्युन, सावधानो भवेदयभिप्रायः । एकशचकार उक्तादारातिकमसयुयार्थः ! अपरोऽत्रानुक्तदोषसमुचयार्थः । यथा मानेण्डेय- 

पुराणे नाध्मातः श्चधितः शान्तो न च व्याङुक्चेतनः । युज्ञीत योगं राजेन्द्र योगी सिब्यर्थमात्मनः ॥ नातविदीते न चेवोष्णे 

५ भाव्योत्कर्षदीपिका । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते \° इति । अधिगच्छति प्राप्रोति ॥१५॥ योगिन आहारादिनियमं वक्तु पथमं व्यतिरेक- 

माह- नेति । अलयश्रतः आस्मसंमितादन्नादधिकमश्नतः योगो नासि । नचैकान्तमात्मसंमितमप्यन नतो योगोऽस्ति । उभयथापि 

व्याध्यादिना नाशभरसङ्नात्। तथाच शतपथश्चुविः शयु ह वा आत्मसंमितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति यद्धुयो हिनस्ति त्यत्कनीयो 

न तदवति इतिः तस्माद्योगी नात्मसंमितादन्नादधिकं न्यून वाश्नीयात् । योगशाज्ञे परिपटितादन्नपरिमाणादतिमा्चं न्यूनं वाश्चतो 

योगिनो योगो नास्तीति वा व्याख्येयम् । तदुक्तम् “पूरयेदशनेनाथं वतीयसुद्केन तु । वायोः संयरणाथं तु चतुर्थमवशेषयेव् ॥ 

इति ! एतादृशस्य योग एव न सिथ्यति । तेन दुःखरूपसमूलसंसारपडहान्या चुद्धलानिभोवस्तु दूरनिरस इति सूचयन्संबोषयति हे 
& श्रीधरीव्याख्या । 

मद्भुपेणावसितिम् ॥ १५ ॥ योगाभ्यासनिष्ठसाहारादिनियममाह--नेति द्वाभ्याम्. । अलन्तमभिकं खजञानस्य । एकान्तमलन्तम 

थुजञानस्यापि योगः समाधिनै भवति । तथातिनिदराीरस्यातिजामतश्च योगो नैवास्ति ॥ १६ ॥ सदं करथभूतस योगो ` भवतीलतं 
७ असिनवगुप्ताष्वायैन्याख्या । 

समाद्धतः श्ान्तिजौयते । यस्यां संस्थापर्यन्तं काष्ठा मपर; ॥ १४ ॥ १५॥ नालयश्नत इति । योऽपि आदहरिष्वादियमाणिषु विषयेषु 

विहार उपमोधाय दनतः । तस्याश्च ुक्तत्वं नाखन्तासकतिर्नासन्तपरिवर्जगम् । ष्वं॒सवैत्र । सिषं स्म् । जात इव्यादिसनः 



३०४ अनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्ीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । { अध्यायः & 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तखमावबोधस्य थोगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःर्श्हः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरमाष्यम् । 

कथं चुन्योगो भवतीव्युच्यते--युक्तेति । युक्तादारविदहारस्य अयत इस्यादारोऽन्नं विहरणं विह. 
पादक्रमस्तो युक्तौ नियतपरिमाणौ यस्य, तथा युक्तचेष्स्य युक्ता नियता चेटा यस्य कर्म॑सु, तथा 
युक्तस्वप्रावबोधस्य युक्तो स्रभ्रश्चाववोधश्च तौ नियतकालो यस्य तस्य युक्ताहारबिहारस्य युक्तचेषठस्य 
कर्मसु युक्तखभ्राववोधस्य योगिनो योगो भवति दुःखहा दुःखानि सचोणि हन्तीति दुःखहा । सवै- 
संसारदुःखक्षयशृद्योगो भवतीदयर्थः ॥ २७ ॥ अथाधुना कद् युक्तो भवतीत्युच्यते-यदेति । यदा 

४ 9) 9 3" +) श ४) थ ̂ छ ७, च कि 9, 9१४०), | सि जे किमेति कि ण क (४ किन, चद, नक 

२ आनन्दगिरिभ्याख्या । 

दिनियमनिरदहिणो थोगव्यतिरेकुक्सवा तन्नियमवतो योगान्वयमन्वाचष्-~कथं पुनरित्यादिना । अन्नसख नियतत्व- 
मधमशननयेदयादि, विहारस्य नियतत्वं योजनान्न परं गच्छेदिलयादि, कमसु चेष्टाया नियतत्वं वाङ्नियमादि, रा्नौ 
भ्रथमतो ददश्नधटिकापरिपिते कारे जागरणं मध्यतः खपनं पुनरपि दृक्घरिकापरिमिते जागरणमिति खभ्नावबोध- 
योर्नियतकारुत्वस्र् । एवं भ्रयतमानस योगिनो भवतो योगख फलरमाह- दुःखदे ति । स्वाणील्याभ्यास्मिकादिमेद- 
भिश्रानील्यथैः । यथोक्तयोगमन्तरेणापि स्वरादौ दुःखनिदृत्तिरस्तीति विरशिनश- सर्वेति । विदयुद्ध विल्लानद्वारेति 
शेषः ॥ १७ ॥ सफरुख साङ्गस्य योगस्योक्लयनन्तरं यदा हीलयादाबुक्तकादजुवादेन युक्तं रश्चयितुमनन्तरश्छोकम्रश्ेनति 

वर्शयति--अथाधुनेति 1 विशेषेण संयतस्वमेव संकषिपति-पकाप्रतामिति । आत्मन्येवेलेवकारार्थं कथयति-- 
२ नीटकण्ठव्याख्या ( चदुधरी >) 1 

जागत इत्यत्राप्यतिकब्दो योज्यः ॥ १६ ॥ युक्ताः परिमिता आहारादयो यख सं तथौ ॥ १७ ॥ निर्बाणपरमां 
शान्ति राख ठश्चणान्याह--यदेत्यादिभिः ष्कः । विनियतं विशेषेण एंकामतामूमेरपि निरुद्धमात्मनि प्रत्यगात्म - 

© मधुसूदनीध्याख्या । 

न दन्द नानिखन्विते । कङेष्वेतेषु युज्ञीत न योगं ध्यानतत्परः ॥" इ्यादि ॥ १६ ॥ एवमादारादिनियमविरहिणो योगव्यति- 
शेकुक्ला तन्नियमवतो योगान्वयमाद--आहियत इदयाहारोऽच्ं, विहरणं विहारः पादश्रमः, तौ युक्तौ नियतपरिमाणौ यख । 
तथाऽन्येष्वपि प्रणवजपोपनिषदावतेनादिषु कर्म॑सु युक्ता नियतकाखा चेष्टा यख, तथा खप्रो निद्रा, अवबोधो जागरणं, तौ युक्तौ 
नियतकालो यस्य तख योगो भवति साधनपाटवात्समाधि. सिभ्यति नान्यस । एवं प्रयजविशेषेण संपादितो योगः कफर इति 
तत्राह- दुःखे ति । सर्व॑संसारदुःःखकारणाविदयोन्भूनहेतुब्रह्मवियोत्पादकलात्समूलसर्वदुःखनिदृत्तिहेतुरिय्थ- ! अत्राहारर; 
नियतवरम् अवेमरनख सव्यज्ञनसय वृतीयसुदकख तु । वायोः संचरणार्थ तु चतुथंमवरोषयेत् ॥* इत्यादि अयुक्तम् । विहार 

नियतं योजनान्न परं गच्छेत्" इदयादि । कर्मसु चेशया नियतं वागादिचापलपरिदाग. । रात्रर्विभागव्र्यं कृता भथमान्य- 
योजीगरणं मध्ये खपनमिति खप्रावबोधयो्नियतकाल्लम् । एवमन्येऽपि योग्ाखोक्ता नियमा द्रश्व्याः ॥१७॥ एवमेकाग्रभूमौ 
सेभ्रज्ञातं समाधिमभिधाय निरोधभूमावसंग्रज्ञातं समाधि वक्तुसुपक्रमते--यदा यस्मिन्काङे परतैराग्यवद्यादिनिय्तं ॒विरोषेण 

नियतं सर्वैदयस्यतामापादितं चित्तं ॒विगतरजस्तमस्कमन्तःकरणसनत्तवं खच्छलात्स्वविषयाकारम्रहणसमर्थमपि सर्व॑तोनिरुद्ध. 
५ भाष्यो्कषदीपिका । 

अनेदि ॥ १६ ॥ भन्वयमाद--युक्तेति । आद्दियत इ्याहारः अं विहरणं विहारः पादक्तमस्तौ युत्तौ नियतपरिमाणौ 
यस्यान्नसय युकतल्सुक्तमेव, पादक्रमस् नियतं ठु योजनान्न परं गनच्छेदित्युक्तरूपम् । तथा कर्थखितरव्यापारेषु युक्ता नियता चेष्ट 
यस सः, तथा युक्तौ खप्रानबोधो निद्राजागरौ रत्रेरा्यन्तभागयोजौगये मध्ये न्दरियेवं नियतकाटी यख तख योगिनो योगो 
दुःखहा ञानम्राप्या सबोनर्थमूलभूतानियानिवृत्त्या सवैसंसारदुःखक्षयशृद्धवतीदर्थः ॥ १७ ॥ एतादशयोगयुक्तः कदा भवतीति 
त्राह । यसिन्काङे विशेषेण नियतं चित्तं संयतमेकाम्रतामाप्ं निरुद्धं चित्तं बाह्यवरिषयचिन्तां विहायात्मन्येव भरयगभिने केवखेड- 

& भीधरीन्याख्या । 

आष्ट--युकतेति । युक्तो नियत आहारो विद्यारश्च गति, कष कायेषु युक्ता नियतैव चेष्टा यख, युक्तौ नियतौ लभ्मावबोषौ 
निद्राजागरो यस्य तस्य दुःखनिवतेको योयो मवति सिध्यति ॥ १७ ॥ कदा निष्पन्नयोगः पुरुषो भवतीत्यक्षायामाद--यदेति । 

| ७ अभिनवगुप्ताचा्यब्याख्या । 
अमाणत्वाद्रेदुबत् । एवमन्यत्रापि ४ १६ ॥ १७ ॥ अस्य च योगिनश्चिह्वं आदमन्येव नियतमना न किंचिदपि स्पृहयते ॥ १८ ॥ यथेति । 



नीककण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषेदीपिका-भीधरी-अभिनवगुपव्याख्यायुता । ३०५ 

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्खता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 

विनियतं चित्तं विशेषेण नियते संयतसेकात यतं चिन्तं ण नियत सं ग्रतामापन्नं चित्तं हित्वा वाह्यचिन्नामात्मन्येव केवङेऽव- तिष्ठते । खात्मनि स्थितिं कमत इत्यर्थः । निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निर्गता दण्ादरविषयेभ्यः स्पृहा 
तृष्णा ट्णा यस्य योगिनः स युक्तः समाहित इत्युच्यते तदा तस्िन्काद्े ॥ १८॥ तस्य योगिनः समाहितं यच्चित्तं तस्योपमोच्यतते--यथेति । यथा दीपः धदीपो निवातस्थो निवाते वातवर्सिते देशे सितो नेङ्गते न चरति सोपमोपमीयतेऽनयेस्युपमा योगक्तैथित्तपचारददिीभिः स्मता चिन्तिता । योगिनो ˆ~ ~-~--~-~~- ~~~ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

हित्वेति । केवर्त्वमद्वितीयत्वम् । तद्यात्मस्थिति बिदृणोति--खात्मनीति । वित्तस्य हि कदिपतस्याततैव वस्व 
तत्पुनरन्यतः सर्वतो निवारितमधिष्ठाने निमञ्नं तिष्ठतीति भावः । वस्यामवस्थायां सर्वेभ्यो विषयेभ्यो व्यादृत्ततृष्णो 
ुक्तो व्यवद्ियत इत्माह--निःसपृह इति ॥ १८ ॥ उपमा योगिनश्चि्तख्येथैस्योदाहरणमिव्यथः । उपमाशान्दस 
्रदीपविषयस्नसिश्चर्थ करणब्युस्पत्ति दर्यति-उपमीयत इति । योगिनो यथोक्तविरोषणवतशित्तस्यैयस्येति ज्ञेषः 

३ नीरकण्टव्याखूया ( चतुर्ध॑री >) । 

येवावतिष्ठते नत्वसितादिरूपेणोद्वि्यते तदा योगी सर्वेभ्यो जाभत्खमसबीजसमाधिषूपय्यतेभ्यः । त्यन्छोपे 
पमी । सावीत्म्यप्रास्यैव तान् प्राप्य तेषु निःस्पृहो मवति तदा युक्तो निर्थिकट्यक इस्युच्यते ॥ १८ ॥ एकामरता- 
स्थायं योगिचित्तसोपमामाह--यथेति । नेङ्गते न चकति तद्रत्। यतं च तच्चित्तं च यतचित्तं तख । एकामतां 

« मश्ुसूदनीव्याख्या । 

त्तिकलादात्मन्येव प्रत्यक्चिति अनात्मानुपरक्ते ृत्तिराहियेऽपि खत.सिद्धस्यात्माकारस वारयितुमशक्यलाचितेरेव प्राधा- 
थान्यरभूतं सदवतिष्ठते निश्चलं भवति, तदा तस्मिन्सर्वदृत्तिनिरोधकारे युक्तः समाहित इत्युच्यते । कः । यः सर्वकामेभ्यो 
नेः्ृहः, निगेता दोषदद्च॑नेन स्वैभ्यो द्टदृष्टविषयेभ्यः कामेभ्य. स्पृहा तृष्णा यखेति परं तरराग्यमसंपज्ञातसमाधेरन्तर् 
नाधनसुक्तम् 1 तथाच व्याख्यातं प्राक् ॥ १८ ॥ समाधौ निदधत्तिकस्य चित्तस्योपमानमाह-दीपचरनहेतुना वातेन रहिते देसे 
स्थतो दीपो यथा चलनहेलभावनन्गते न चकति सोपमा स्म्रता स इ्टान्तश्िन्तितो योगज्ञैः । कस्य, योगिन एकामभूमौ संभ- 
रतसमाधिमतोऽभ्यासपारवाद्यतवचित्तसख निरदधसर्व॑चित्तवृत्तरसंग्रज्ञातसमाधिरूपं योगं निरोधभुमो युज्ञतोऽनुतिष्ठतो थ आत्मा- 
तःकरणं तस्य निश्वर्तया सत््वोद्रेकेण प्रकाद्कतया च निश्चलो दीपो दृष्टान्त इल्यर्थ । आत्मनो योगं युजत इति व्याख्याने 
शष्टन्तिकाल्यभः सवौवस्थस्यापि वित्तस्य सर्वदात्माकारतया्मपदवैयभ्य च । नहि योगेनात्माकारता चित्तख संपायते कितु 

५ भाव्योत्कपंदयीपिका । 

श्तिष्ठते । स्थितिं क्भत इयर्थः । सवैकामेभ्यो दृ्टादृ्टविषयेभ्यः निर्गता निवृत्ता स्पृहा तृष्णा य स तदा तस्मिन्काठे युक्त इत्यु- 
च्यते ॥ १८ ॥ योगिनः समाहितचित्तस्योपमानमाह--यथेति । यथा प्रदीपो निवाते वायुवर्जिते देखे स्थितो नेङ्गते न चर्ति । 
उपमीयवेऽनयेत्युपमा सा योगन्ञैः चित्तश्रचारननै. स्मरता चिन्तिता । योगिनो यतचित्तस्य संयतान्त करणस्यात्मनो योगं समाधि. 
मयुतिष्ठतः । अन्नरोत्थानिकायां समाहितं च तच्चित्तमिति कर्मधारयः । योगिनः समाहितचित्तस्येति व्यधिकरणे षष्ठो । एवं मूङे 
तद्भाष्ये च ज्ञेयम् । एवं योगाभ्यासबलदेकाभ्रीभूततं निवातप्रदीपकल्पं सदिद्युत्तरश्छोकस्थभाष्यात् । योगिनो यथोक्तविरोषणव- 
तश्ित्तस्थेथेखेवि शेषं इति त भाष्यरीकाकाराः । एतेनात्मनो योगं नियुज्ञत इति व्याख्याने दा्टीन्तिकाल्यमः सवौवस्थस्यापि 
चित्त सर्वदात्माकारतयात्मपदवैय्य च । नहि योगोनात्माकारता चित्तस्य संपाद्यते कितु खतएवात्माकारसख् सतो नात्माकारता 
निवर्त इति तस्मादाधयन्तिकखभप्रतिपादनार्थमात्मपदमिति भ्त्युक्तम्। विवेकादियुक्तेन मनसाऽबिदयानिद्च्यात्मा स्यमेव प्रका्ते 
इत्यथ मनसैवानुद्रटव्यमितिवव् योगेनानात्माकारतां चित्तस्य निवदयं खत .सिद्धामात्माकारतां स्फुरणरूपां समाधिमयुतिष्ठत इलर्थके 
आत्मनो योगं युज्ञत इति वाक्ये आत्मपदस्य सार्थक्यात् । अन्यथा आत्मसंस्थं मनः छृतेति वक्ष्यमाणात्मपदवेयथ्यैभ्रसङ्कात्। युज्ञ- 

& अीघरीष्याख्या । 

विनियतं विद्घेषेणं निरुद्धं सचित्तमात्मन्येव यदा निश्वरं तिष्ठति । किच सर्वकामेभ्य रेहिकायुष्मिकमोगेस्यो विगतटेष्णो भवति तदा 
मरा्तयोग इत्युच्यते ॥ १८ ॥ आस्मेकाकारतयावस्थितस्य चित्तस्योपमानमाद--यथेति । वातश्ुन्ये देशे सितो दीपो यथा नेङ्गते न 
विचरति सा उपमा दृष्टान्तः । कसय, आत्मनिषयं योग ॒युज्तोऽभ्यसतो योगिनो यतं नियतं चित्तं यस्य निष्कम्पतया भ्रकाशकत्तया 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
यथा निवातस्थो दीपो न चरति एवं योगी । चकनमस्य विपयादीनामञ्जनादयः भयासाः ॥ १९ ॥ इदानीं तस्य स्वस्वभावस क्षणो 

१ अध्ुद्ूद्नःर 

भत गीर ३९ 



३०६ आनन्दगिरिष्याख्यासंवङित-श्ीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्वीता। [ अध्यायः ६ 

यनच्नोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवथा । 
यन्न चैवात्मनात्मानं परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 

१ ्रीमच्छाकरभाष्यम् । 

यतचित्तस्य संयतान्तःकरणस्य युञ्जतो योगमयुतिष्ठतं आत्मनः समाधिमनतुतिष्ठत' इयर्थः ॥१९॥ एवं 
योगाभ्यासबलादेकाश्रीभूतं निवातप्रदीपकव्पं सत्--यत्र यस्िन्कार उपरमते चि त्तमुपरतिं गच्छति 
निरुद्धं सर्वैतोनिवारितप्रचारं योगसेवया योगावु्ठानेन यन्न चेव यसिश्च कार आत्मना समाधिपः 
रिश्युदधेनान्तःकरणेनात्मानं परं चेतस्यज्योतिःखरूपं पदयद्युपलभमानः ख पवात्मनि तुष्यति तुष्टि भजते 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

॥ १९ ॥ हिविघः समाधिः संप्रक्तातोऽसंप्रहातश्च, ध्येयेकाकारसत्वब्रत्तिर्भेदेन कथंचिञ्ज्ञायमाना संप्रज्ञातः समाधिः, 
कथमपि परथगज्ञायमाना सैव सस्वद्त्तिरसंभज्ञातः समाधिः, वन्न सामान्येन समाधिरुक्चणमभिधायासंम्रज्ञातख 
समाधेरधुना रक्षणं बिबक्चन्नाह-एवमिति । कारे समाध्युपरुक्षिते । एवकारस्तुष्यतीलनेन संबध्यते । चकारस्य 
संबन्धमाह--यस्सिश्चेति । कारस्तु पूर्ववत् । कर्मकारकत्वेन निर्दि्टमात्मानं तत्पदार्थस्वेन व्याचषटे--परसिति । 
आत्मनील्यसख स्वपदाथैनिषयत्वमाह--ख एवेति । परमास्मानं भ्रतीच्येव तद्धाविनापरोक्षीङर्वन्नवुषिहेत्व भावान्तुष्य- 

३ नीलकण्टव्याख्या ( चतुर्ध॑सी >) । 

प्रासं चित्तं निवातपरदीपवन्न चरतील्यर्थः । मात्मनो योगं समाधिं युज्ञतोऽ्युतिष्ठतः ॥ १९ ॥ यन्नेति । एवं चित्त. 
मेकराभ्रीभूते सत् योगसेवया निरुद्धे य्न यख्ामबसथायामुपरमते विरीन भवति यत्र वा आत्मना चित्तेनात्मानं 

€ मधुसुदनीव्यार्या 1 । 

खत एवात्माकारख सतो नात्माकारता निवर्त इति । तस्माद्य॑न्तिकलाभप्रतिपादनार्थमेवात्मपदम् । यतचित्तस्येति भावपरो 
निर्देशः कर्मधारयो बा । यतस चित्तसेदयर्थः ॥१९॥ एवं सामान्येन समाधिमुक्ला निरोधसमाधि विस्तरेण विवरीतुमारभते- 
यत्र यस्मिन्परिणामविरोषे योगसेवया योगाभ्यासपाटवेन जाते सति चित्तं निरुडमेकविषयकग्रत्तिप्रवाहरूपामेकाग्रतां दक्ख 
निरिन्धनाभिवदुपश्ाम्यन्जिैत्तिकतया सरवेदृत्तिनिरोधसूपेण परिणतं भवति, यत्र यरसिश्च परिणामे सति आत्मनां रजस्तमोऽनः 
सिभूतञ्युदधसतत्वमन्नेणन्त.करणेनात्मानं अलक्चैतन्यं परमात्माभिन्नं सचिदानन्द घनमनन्तमद्धितीयं पदयन् वेदान्तप्रमाणजय 
वृत्त्या साक्षात्कुर्वैन्नत्मन्येव परमानन्दधने तुष्यति न देदैन्द्ियसंघाते न वा तद्धोग्येऽन्यत्र । परमात्मद रने सदयतुशटदैलभावा- 
ततुष्यलवेति वा । तमन्तःकरणपरिणामं सर्वचित्तइृत्तिनिरोधरूपं योगं विद्यादिति परेणान्वयः । य्न कार इति तु व्याद्यानम. 

५ माष्योत्कपंदीपिका । 

शेवं सदत्मानमितिवत् आत्मनोऽन्तःकरणस्य समार्धिं निरोधमनुतिष्टतोऽसंग्रज्ञातसमाध्यभियुखस्येति भाष्यार्थसंभवेनात्मपदसार्थ- 

क्या । अतएव योगिनो यतचित्तख निरुद्धसवैकततरसंग्र्ञातसमाधिषूपं योगं निरोधभूमौ युजतोऽचुतिष्ठतः य आत्मान्तःकरणं तस्य 
निश्वरुतया स्वोदरेकेण प्रकाशकतया च निश्वखो दीपो दृष्टान्त इ्यप्यपास्तम् । निश्वलताग्रतिपादकयतपदसमभिव्यादारात्। समु 
पलाच्रान्वययोग्यं चित्तपदं विहायात्मपदस्य दा्न्तिकपरल्रानौचिदयात्. असं्ज्ञातसमाधौ चित्त कथमपि प्रथगज्ञायमानलाते 
असंप्रज्ञातसमाध्यभिमुखस्य योगिनस्तत्सिद्धिपूर्वैकारे यदेकाग्रीभूतं चित्तं तस्यायं दष्छन्तो नतु निरुडसरवदृत्तेरसंप्रज्ञतसमाधिस्थद् 
योगिनोऽन्तःकरणयति विद्रद्धिराकर्नीयम् ॥१९॥ द्विविधः समाधिः संपरज्ञातोऽसंप्रज्ञातशवेति । तत्र ध्येयेकाकारसन्त्वड्ृत्तिभैदेन 
क्थचिज्ज्ञायमाना आद्यः। कथमपि परथगज्ञायमाना सेव सतत्वदततिदवतीयः। तत्रायं प्रदश्ये इदानी द्वितीयस्य लक्षणं विवक्षन्नाद-- 
यन्नेति । एवं योगाभ्यासबलत्. एकाम्रीभूतं निवातम्रदीपकल्पं सत् यत्र यसिन्काङे उपरमते चित्तमुपरति गच्छतीति योगसेवय 

योगालुष्टानेन निरुद्धं स्वतो निवारितप्रचार, यत्र चेव यस्मिश्च कङे आत्मना समाधिपरिशयदधेनान्तःकरणेनात्मानं परं तत्प 

दाथ ज्योतिःखरूपं परयञ्मुपभमानः लंपदार्थं आत्मन्येव तुप्यति परमात्मानं भखक्चेतन्यएव तद्धावेनापरोक्षीकुर्वेन भवुष्टिनिदानाः 
६ भीधरीन्याख्या । 

न॑च्चरं यजचित्तं तद्रत्तिष्ठवीलयथैः ॥ १९ ॥ यं सन्यासमिति ्राहु्योगं तं विदि पाण्डवेलादौ करव योगद्यब्देनोक्त, नालय्षपतरतु योगो. 
सील्यादौ तु समाधियोगशब्देनोक्तः । तत्र सुस्यो योगः कं इत्यपेक्षायां समाधिमेन खरूपतः फलतश्च ठक्षयन्स व॒ मुख्यो योग 

इतयाह-- यत्रेति सप्ै्चिमिः । यत्र यसिन्नवस्य विशेषे योगाभ्यासेन निरुद्ध चित्तमुपरतं भवतीति योगस्य खरूपरुक्षणमुक्तम् । 
तथाच पातञ्जलं सूत्रम् '्योगश्चिन्तवृत्तिनिरोधः इति । शप्राधिरुक्षणेन फलेन तमेव रक्षयति । यत्र च यिन्नवस्थाबिरेषे आत्मनं 

हद्धेन मनसास्मानमेव पदयति नतु देदादि, पदवंश्रात्मन्येव तुष्यति नतु विषयेषु । यत्रेलयादीना यच्छब्दाना तं योगसषितं विद्या. 
७ अभिनवरुप्ताधारयंन्यारूया । 

रविद्रोषणद्धारेण स्वरूपं निरूप्यते । तीथीन्तरकम्पितेभ्यश्च स्येभ्यो व्यतिरेकः यत्रेति । यत्र मनो निरुद्धमुपरमते प्यते । तीथौन्तरकभितेम्यशच सपेभ्यो _ उयतिरेकः--यनरेति ॥ यत्र_मनो निरुद्ध ुपरमते स्वये 

मधुसूद् भः, 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माष्योककरषदीपिका-श्रीवरी-अमिनवगुपतव्यास्यादुता । ३०७ 

सखमात्यन्तिकं यत्तदुद्धिम्ाद्यमतीन्द्रियम् । 
वेत्ति यत्न न चेचायं स्थितशथ्रति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 
य छन्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 

९ भीमच्छांकरभाष्यम् } 

ˆ~" ^^ ̂ ^ 

ह 
ति की मी 8/8 । 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

लेवेव्यथेः । तसिन्काले योगसिद्धि म॑वतीति शोषः ॥ २० ॥ योगसिद्धिकाङं भ्रकारान्तरेण प्रकटयति--किचेति । 
इद्धिशब्दः स्वाजुभवविषयः । इन्द्रियनिरपेक्षस्त्राजुभवगम्यत्वोक्तेरतीन्दरियमिति पुनरूक्तमिलयाशद्याह--अ विषयेति । 
पदच्छेद्ः--न चेत्यादि । अपेक्षितपूरणम्-आत्मखरूप इति । तस्मात्तस्वत इति संबन्ध , नेवेलेवकारसंबन्धोक्तिः ॥ 
चकारः ससम्या संबन्धनीयः । यत्रेति पूवेवत्संबन्धः ॥ २१ ॥ प्रकारान्तरेण श्रदृतं योगं बिरिनष्टि- किंचेति । 

आत्मराभान्न परं विद्यत इति स्खत्वा व्याचष्ट-यमाटमलाभमिति । काभास्तरं पुरुषाथभूतं, वतसतस्मदारमखाभा- 
३ नीटकष्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

निर्विकल्पं परयन्नात्मनि तुष्यति न बराह्या्थे तुष्टिं भजते ॥ २० ॥ किंच--सुखरभिति । आल्यन्तिकमनन्तं यत्ुखं 
तत्केवरं बुद्धिमाद्यं सोषु्युखवयतोऽतीन्द्ियमिन्द्ियागोचरं यत्न सुखे सिताऽ्यं न वेत्ति वेामावान्न किंचिदनुम- 
बति नापि तक्वतश्चरुति । बुद्धितादात्म्याध्यासकारे चरुतीवेति भाति परंतु तच्चतो न चरति । तथाच शरुतिः 
ध्यायती ठेखायतीवः इतीवराब्द् प्रुज्ञाना ध्यानादेरतासिकत्वं ददीयति । बुद्धौ ध्यायन्त्या ध्यायतीति छेट- 

% मधुसुदनीव्याख्या । 

पाध तच््छन्दानन्वयात् ॥ २० ॥ आत्मन्येव तोषे हेतुमाह--यच्र यस्िन्नवस्थाविोष आलयन्तिकमनन्तं निरतिशयं बह्मख्ह- 
पसतीन्द्ियं निषयेन्द्रियसंमयोगानमिव्यज्यं बुद्धिमां बुज्येव रजे समोमलरहितया सत्त्वमाचवाहिन्या ह्यं सुखं योगी वेत्ति 
अनुभवति । यच च स्थितोऽयं विद्रा सत्वत आत्मखरूपाज्नैव चरति तं योगसंज्ञितं विथ्ादिति परेणन्वय- समानः । अन्ना 
यन्तिकमिति ब्रह्मञवसखरूपकथनम् । अतीन्द्रियमिति विषयडुखन्यात्तिः, तस्य विषयेन्द्ियसंयोगसपिक्षलात् । इुद्धिग्रह्यमिति 
सोषुप्तखन्याइत्तिः, खषुपौ इदर्लीनल्ात् । समाधौ निनरत्तिकायास्तस्या. सत्त्वात् । तदुक्तं गौडपादैः “रीयते ठु सुषुप्तौ 
तजञिगृहीतं न रीयते" इति । तथाच श्रूयते “समाधिनिधूतमल्ख चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्. । न शक्यते 
रणयिठु गिरा तदा खयं तदन्तःकरणेन गह्यते ॥` इति । अन्तःकरणेन निरुद्धसरवैद्रत्तिकेनेयर्थः । इच्या वु सुखाखादनं 
गौडपादाचा्यस्तत्र प्रतिषिद्धं “नाखादयेत्सुखं तत्र नि सङ्घः प्रज्ञया भवेत्" इति । महदिदं समाधौ सुखमजुभवामीति सविकल्प- 
वृत्तिरूपा म्रज्ञा सखाखादः । तं व्युत्थानरूपल्चेन समाधिविरोधिलाय्योगी न कुयात् । अतएवैतादर्या प्रज्ञया सह सङ्ग 
परिदयजेत्, तां निरन्भ्यादिवयर्थः । निशृत्तिकेन तु चित्तेन खरूपसुखाजुमवसैः प्रतिपादित “खस्थं शान्तं सनिवणमकथ्यं 
खखमुत्तमम्' इति । स्पष्टं चैतडु परिष्टत्करिष्यते ॥ २१ ॥ '्यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्ततः” इ्युक्तमुपपादयति-यं च 

५५ भाभ्योत्कषंदधपिका । 

भावात्तु्टिं मत एषेखर्थः ॥ २० ॥ किंच सुखमलन्तमेव भवतीव्यालन्तिकं अनन्तमिलयर्थः । यदेतादशं ब्रह्मनन्दरूपं खं तहु्यैव 
गृह्यत इति बुद्धिमराह्यम् 1 दयते खम्यया बुच्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदरिमि." इति श्रुते" 1 अतीन्दियमिन्दरिगोचरातीतम् । बिषयाज- 
ग्यमिद्यथः । यत्र यस्िन्कडेऽ्यं विदान् आत्मखरूपेणावस्थितो वेत्ति अनुभवति तत्त्वतस्तस्वरूपान्नेव चलति । न प्रच्यवत इयर्थः 

॥ २१ ॥ किच यमात्मलं कन्ध्वा च ततोऽधिकमन्यह्यभान्तरमस्तीति न मन्यते । किंच यस्िन्नात्मतत्तवे स्थितो गुणप 

& भी धरीव्याख्या 1 

दिति चतुर्थेनान्वयः ॥ २० ॥ आत्मन्येव तोषे देठमाद--सुखमिति । यत्र यसिन्नवस्थाविशेषे यत्तत्किमपि निरतिश्चयमालन्तिकं 

निलयं खुखं वेत्ति । नलु तद्या विषयेन्द्रियसंबन्धाभावत्छुतः सुख स्यात्तत्राह । अतीन्द्रियं बिषयेन्द्रिय्तवन्धातीतम् । केवलं बु्ेवात्मा- 

कारतया थ्यम् । अत्तएव च यत्र खितः संस्तच्वत॒ आत्मखरूपाक्नैव चरति ॥ २१ ॥ अचलत्वमेवोपपादयति--यपिति 1 

यमास्मखुखरूपला्म॑ङब्ध्वा ततोऽधिकमपर लामं न मन्यते न चिन्तयति तस्येव निरतिरायसुखत्वात्) यरसिश्च सितो महतापि 

७ अभिनवगुस्ताचायेज्याख्या । 

आलन्तिकं विपयङ्तकाद्ुन्या मावात्छुखं यत्र बेतति ॥ २० ॥ २१ ॥ अपरो काभो शनदारायुशरादीनां च संनियोगकन्धश्च योगः ८) अन्यभ 



३०८ भआनन्दगिरिष्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः & 

यस्सतो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
तं विव्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विप्णचेतसा ॥ २३ ॥ 

१ शओरीमच्छांकरभात्यम् । 

प्राप्य चापरमन्यह्काभास्तरं ततोऽधिकमस्तीति न मन्यते न चिन्तयति । किंच यसिन्नारमतचे शितो 
दुःखेन शखनिपातादिलक्षणेन गुखणा महतापि न विचाघ्यते ॥२२॥ यज्नोपरमत इत्याद्यारभ्य याव- 
द्धिविंरोषणेर्विशिष् आत्मावस्थाविशेषो योगं उक्तः- तं विद्याद्धिज्ानीयाहु ःखसंयोगवियोगं दुःखे 
संयोगो दुःखसंयोगस्तेन वियोगो दुःखसंयोगवियोगस्तं दुःखसंयोगवियोगं योग दवयेवसंश्चित बिपरीत- 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

दिति यावत् । तं विद्यादित्युत्तरत्र संबन्धः । यस्मि्गिलाचवतारयति--रदिचेति । अपरिप्रक्रयोगो यथा दितेन 
दुःखेन प्रच्याव्यते न चेवं विचचाल्यते यस्मिन्स्थितो योगी तं योगं निद्यादिति पूर्ववत् ॥ २२॥ तं धिदयादिद्याद्पेक्षिवं 
पूरयन्नवतारयति--यश्नेति । तमिल्यातमावस्थाविरोषं पराग्शति । दुःखसंयोगस नियोगो वियोगसं्तितो युज्यते स 
कर्थं योगसंक्तितः खादिल्यार्ाह-- बि परीतेति ! इयं हि योगावस्था समु्वातनिखिरुढुःखसेदेति दुःखसंयोग _ 

३ नीटकण्ठग्याख्या ( चतुर्धंरी ) । 

यन्त्या लेलायतीवेति शरुवयर्थः । यद्वा तत्सुखं यत्रायै न चैव वेत्ति किमपि नेवानुमवति । यत्रेत्यादि भिन्नं वाक्यम् 
॥ २१ ॥ दुःखेन श्रपातादिलक्षणेन । गुरुणा महता ॥ २२ ॥ तमिति । यत्रोपरमते वित्तमित्यादिनोक्तटक्षणं तं 
दुःखसंयोगखाप्यन्तःकरणसंबन्धख वियोगमेव सन्तं विरुद्धक्षणया योगसंितं विद्यात् । योगफटसुपसंहत्य पुनर्नि- 
श्रयानिरवेद्योः साधनत्वविधानपूर्धकं तमेव शतकृत्वोऽपि पथ्य वदितभ्यमिति न्यायेन विधत्त--ख इत्यादिना । 
स योगो निश्वयेनाध्यवसायेनानिर्विण्णं निर्वैद्रहितं चेतो यख तेन योक्तव्योऽभ्यसनीयः। यद्वा श्चान्ते दान्त उप- 

४ मधुसूदनीग्याख्या । 

निरतिशयात्मकटुलव्यलकं निरेत्तिकचित्तावस्थाविशेषं कुब्ध्वा संतताभ्यासपरिपाकेन संपा्यापरं व्यभ ततोऽधिकं न मन्यते, 
कृतं कृद आप्त प्रापणीयमिदयात्मत्यभान्न परं वियते इति स्ते । एवं विषयमोगवासनया समाधेर्विचलनं नासतीत्युक्ा 
शीतवातमशकादयुपद्रवनिवारणार्थमपि तन्नासीद्याह-यस्िन्परमात्मुखमये नित्तिकचित्तवस्थाविशेषे स्थितो योगी 
गुरुणा महता शाख्रनिपातादिनिमित्तेन महतापि दु"खेन न विचाल्यते किमुत शुदेणेदय्थः ॥ २२॥ यत्रोपरमत 
इत्यारभ्य बहुभिर्विंेषणर्यो निडत्तिक परमानन्दाभिव्यज्ञकथित्तावस्थाविरोष उक्तस्तं चित्तदृत्तिनिरोधं वचित्तदत्तिमय- 
सर्वदुःखविरोधिलेन दुःखवियीगमिव सन्तं योगसं्चितं वियोगरब्दार्हमपि विरोधिलक्षणया योगरब्दवा्च्यं वियाजानीया- 

५ माष्योत्कर्वदीपिकाः । 
इ.खेन राख्रनिपातादिलक्षणेन न विचास्यते । यन्तु गुरुणा चुहस्पतिनापि' दु-खेनातिभ्रयासेनापि न विचाल्यते न ततः परिभ्रष्ट 
क्रियत् इति तदुपेक्ष्यम् । द्विष्ट कल्पनयाऽप्रसक्तप्रतिषेधसयानुचितलात् ॥२२॥ यत्रोपरमत इत्यारभ्य यावद्धिर्विंरोषणे्विचिष्ट आत्मा- 
वस्थाविशिष्टो योग उक्तः तं योगसंितं वियाल्न नीयात् । इति यत्र यसिन्काडे इ्यादि भाष्यं, समाष्युपलक्षिते तसिन्काडे योग. 
सिद्धिभेवतीति शेषः । यमात्मखर्मं तं वियादिव्युत्तरत्र संबन्धः । यस्मिस्थितो योगी न विचाल्यते तं योगं विदादिति पूर्ववत् । तं 
वियादिलायपेक्षितं पूरयन्नवतारयति--यन्नेति तमिद्यात्मावस्थाबिरोषं पराखशतीति भाष्यं तद्काशृद्धिव्यीख्यातम् । बस्दुतस्च 
यत्रोपरमत इत्यारभ्य यावद्धिर्विरोषणेरविरिष्ट आत्मावस्थाविरेषो योग उक्तस्तमिति भाष्यानुरोधेन कङे इत्यसय चित्तोपरमवि- 
चिष्ट आत्मावस्थाविशेष इयर्थः । एवमग्रेऽपि । यमात्मत्भमिदयस्य आत्मनो त्रभो यस्मिन् यस्मादिति वा, आत्मखाभरूपमिति 
वा, न्घ्वेखादिव्रिरेषणनिरिष्टमात्मावस्थाविरेषमिलर्थः। यस्ि्नात्मतत्व इत्यस्यात्मतत्त्वमात्रोपञ्ध्या आत्मतक्ते स्थित इयादि- 

& भीधरीष्याख्या । 
रीतोप्णादिदु.खेन न विचाख्यते नाभिभूयते । एतेनेषटनिदृत्तिफठेनापि योगलक्षणमुक्तं द्षटग्यम् ॥ २२ ॥ य एवंभूतोऽवस्थाविशेषस्त- 
माह-तमिदयर्धेन । दःखशब्देन दुःखमिधितलद्वैषयिक सुखमपि गृयते । दुःखस्य संयोगेन स्पदीमात्रेणापि वियोगो यस्िस्तमव- 
स्याविशचेषं योगसि योगश्दवाच्यं जानीयात् । परमात्मना क्ष्रशगस्य योजनं योगः । यद्वा दुःखसंयोगेन वियोग एव श्रे कातरब्द- 
वद्विशद्धलश्षणया योग उच्यते । कमैणि तु योगश्चब्दस्तदुपायत्वादौ पचारिक एवेति भावः । यसदेवं मदाफरो योगसतसात्स व 
यल्तोऽन्यसनीय शत्याह--स इति सार्धंन । स यो निश्चयेन चाखा चार्योपदेशजनितेन योक्तव्योऽभ्यसनीय । यदपि शीधं न 

७ अभिनवगुप्ताबार्यव्यार्या । 
ससधधीर्निवतेते चेति चस्तुस्व मावोयभिखर्थंः । न चि्वाल्यते विकषेषेण न चाख्यते अपितु संस्कारमात्ेणेवास्य अथमक्षणमाघ्रमेव चलनं 

नदिषदश्नतु मूढतया ॥ २२ ॥ विनष्टो बताहं कं मया अतिपत्तव्बभितादिदुः्खसंयोगस्र मियोगो यतः , स च निश्चयेनास्िक- 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योरकर्षदीपिका-श्रीपरी-अभिनवुपतव्याख्यायुता । ३०५९ 

२ भीभच्छांकरमाष्यम् । 

छक्षणेन विद्यात् । बिजानीयादिव्यर्थः । योगफखसुपरहल्य पुनरन्वारभ्मेण योगस्य कैव्यतोचयते 
निश्चयानिबेदयोर्योगसाचनत्वविधानार्थम् । स यथोक्तफखो योगो निश्चयेनाध्यवसायेन योक्तव्योऽनि- 
-------------------------------------------------------------------~ ^~ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

भावो योगसंज्ञामहतीत्यथैः । उपसंडते योगे किमिति शुनर्योगस्य कतैव्यत्वसुच्यते तत्राह--योगफङसिति । 
कारान्तरेण योगस्य कसेव्यस्वोपदेशारम्भोऽत्रान्वारसम्भः योगं युजान सतश््षणादुक्तां संसिद्धिमरूभमानः संश्चयानो 
निवतेतेति तच्चिदत्यर्थं पुनः कर्ैव्यत्वोपदेशोऽधवा निति मस्वाह-निश्चयेति । तयोः साधनत्वविधानमेवाक्षरयोज्- 
नया साधयति-सं यथेति । इह जन्मनि जम्माम्तरे वा सेस्सतीत्यभ्यवसायः । योक्तव्यः क्ष्यः ॥ २६ ॥ इतश्च 

३ नीरूकण्ठम्यख्या € चरुर्धरी > । 

रतसितिष्चुः समाहितो भूत्वात्मन्येवास्मानं पद्येत? इति श्ुतिविहितं श्ुलन्तरद््ट॒॑शरद्धावित्तपदोपेतै श्मादिषद्कमन 
क्रमतो विधीयते । तत्र निश्चयेनेति गुरुबेदवाक्यादौ फठावदयमावनिश्वयलक्षणा श्रद्धा निश्वयपदेन गृह्यते । तथा 

@ मश्रुसूदनीत्याख्या । 
न्तु योगराब्दानुरोधात्कंचित्संबन्धं भरतिपयेते्य्थः । तथाच भगवान्पतक्लिरसू्रयत् “योगशित्त्ृत्तिनिरोधः इति । 
योगो भवति इुःखदा' इति यस्मागुक्तं तदेतदुपसंहतम् । एवंभूते योगे निश्वयानिवैदयोः साधनलविधानायाह-- स 
यथोक्तफलो योगो निश्चयेन शान्नाचार्यवचनतात्प्यैविषयोऽ्थः सत्य एवेलयध्यवसायेन योक्व्योऽभ्यसनीयः । अआनिर्विष्ण- 
चेतसा, एतावतापि काञेन योगो न सिद्ध. किमतः परं कष्टमिदतुतापो निरवेदस्तद्रहितेन चेतसा । इह जन्मनि 
जन्मान्तरे बा सेत्स्यति किं लरयेलेवं ेथेयुक्तेन मनसेदयर्थः । तदेतद्गौडपादा उदाजहुः “उत्सेक उदधेरयदरतकशापरेणेकनिन्दुना । 
मनसो निमरहस्तद्वद्धवेदपरिखेदतः ॥* इति । उत्सेक उत्सेचनम्, शोषणाध्यवसायेन जलोद्धरणमिति यावत् । अन्न 
संप्रदायविद् आख्यायिकामाचक्षते--कस्चिक्किर पक्षिणोऽण्डानि तीरस्थानि तरङ्गवेगेन समुदरोऽपजहार । सच समुद्र 
रोषयिष्याम्येवेति पत्तः खयुखाम्रेणेकेकं जलबिन्दुमुपरि प्रचिक्षेप । तदा च बहुभिः पक्षिभिजैन्धुवयैर्वायमाणोऽपि नैवो- 
परराम । य्च्छया च तत्रागतेन नारदेन निवारितोऽप्यसिज्ञन्मनि जन्मान्तरे वा येन केनाप्युपायेन सुरं सोषयिष्याम्ये- 
लेवि प्रतिजज्ञे । ततश्च देवानुकूल्यत्कृपानांरदो गरुडं तत्ाहाय्याय प्रेषयामास समुदरस्वज्ज्ातिप्रोहेण लामवमन्यत इति 
वचनेन । ततो गरुडपक्षवातेन श्युष्यन्समुद्रो मीतस्तान्यण्डानि तसमै पक्षिणे म्ददौ-इति । एवमखेदेन मनोतिरोधे परमथमे 

५ माष्योककर्षदीपिका । 
विरोषणविरिषटे आत्मावस्थाविशेष इयर्थः । तथाच सर्वषां यच्चछब्दानां तत्तद्विरोषणविशिष्वस्थाविरोषप्रतिपादकानां तच्छन्देना- 
न्वय इति । एतेन यत्र कार इति व्याडयानं साधु तच्छब्दानन्वयादिति प्रत्युक्तम् । यतत्वसाधुवादिनोती यत्र यसिन्परिणामविशेषे 
योगसेवया योगाभ्यासपाटवेन जाते सति चित्तं निरद्रमेकविषयकडक्तिप्रवादरूपामेकाग्रतां यक्ला निरिन्धनाभिवदुपशाम्य निर्ईत्ति- 
कतया सर्वैढृत्तिनिरो घरूपेण परिणतं भवति यत्र च यस्मिश्च परिणमे सतील्यादि--तत्रेदं वक्तव्यम् । स चित्तपरिणामः कः यस्ि- 
न्ति चित्तं निरोधपरिणामं भजति। निसोधपरिणाम उतैका्रतापरिणामः। नायः, यस्मिन्सति सबैदृत्तिनिरो धरूपेण विततं परिणतं 
भवति इति तस्य ततः पृथगुक्तेः । न द्वितीय. । तमन्तःकरणपरिणामं सर्वचित्तढत्तिनिरोधकूपं योगं विद्यादिति परेणान्बयादिति 
खपरम्न्थविरोधात् । यर्सिश्च परिणामे सतीति । अन्नापि विकल्पनीयम् । अयं परिणामः किं पूर्वोक्तादन्य उत स एव । अयि 
अथमयन्रपदारथैकार्थताभावः । न द्वितीयः । उन्तदोषात् एकाग्मतापरिणामे सति निरोधपरिणामस्तस्मिश्च सति आत्मनात्मानं परय 

ननात्मनि दुष्यतीति कमस्योचिद्याचेति दिक् । दुःखैः संयोगः दुःखसंयोगः वेन वियोगो निखितमर्थनिृत्तिरूपस्तं योगसंकचितं 
योगदाब्दितं विपरीतलक्षणेन बिद्याजानीयादिदर्थः । योगस्य फलमुपसंहदय “रातं कृतापि पथ्यं वदितव्यम्”इति न्ययेन निश्चये 
साधनलविधाना्थं योगद कर्तव्यतामाह स इति । स यथोक्तफलो योगः निश्वयेनाध्यवसायेनेह जन्मनि जन्मान्तरे वा सेत्य- 
लेवेलखभ्यवसायः। चास्नाचा्योपदेखे यथा्थलरनिश्वयो वा । अनिर्विण्णचेतसा खेदरहितेन चित्तेन दुःखबुच्या रयलदोथिल्यकारणं 
खेदः \ एतावतापि काडेन योगेनेति क्रमतः कष्टमियेवंरूप. निश्वयेनानिर्विण्णचेतसा योक्तव्यः फरपयन्तमभ्यसनीयः । तदुक्त 
गौडपादाचार्यः “उत्सेक उदधेयेद्रत्कुगाम्रेणेकविन्दुना। मनसो निग्रहसतद्द्धवेदपरिखेदतः ॥‡ इवि । उत्सेको जलेद्धरणम्। एतेन 
निर्विण्णचेतसेदेवंपदसुत्तररषभूतं द्रव्यम् । तथा ह्यापातनिका--नन्नभ्यस्यतां नाम योगस्तत्रापि, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म॑खनु- 
षजते स सर्वसंकल्पसंन्याघीद्यनेन खार्थ संकव्पमूरुक्षामनालयागे इन्द्रियनिग्रहे पपतिऽपि प्राप्तयोगेश्वरयो दीनानाथसंदरंनजनितानु- 
कम्पापरवद्यस्तेषां हितकामनया संकल्पपूर्व बाह्यं क्म चरेदिदयासङ्याह-निर्विंण्णेति । सवोन्कामान्खीयानिव परसंबन्धिनोऽपि 
संकल्पप्रभवान् , निर्विण्णेन चेतसा अशेषतः सहसंकल्यैः लयक्लेति खसंसारनिर्वैदवत पराथांप्रहत्तिरयन्तासंगतेति । तथा सम- 

न्ततः स्वैविषयेभ्यो मनसा सहेन्दियग्रामं नियम्थेव योगो योक्तव्य इति प्रयुक्तम् । क्लाप्रययेन कामल्यागदेः योगाभ्याससाधन- 

ति ̂ मधुसूदन, = मनध्ुसूढन * 



२१० भानन्दगिरिन्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शधीमद्गगवदीता। [ अध्यायः ६ 

संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्त्वा सवीनरोषतः । 
मनसेवेद्द्रिययामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
दानैः शानेरुपरमेहुष्या धतिग॒हीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥ २५॥ 

१ श्रीभच्छाकरभाष्यम् । 

विण्णचेतसा न निर्विष्णमनिर्विण्णं दिः तश्चेतत्तेन निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तिनेद्य्थः ॥ २२ ॥ 
किच संकव्पप्रभवान्संकद्पः प्रभवो येषां कामानां ते संकल्पप्रभवाः कामास्तास्त्यक्त्वा परित्यस्य 
सबोनरोषतो निेपेन । किंच मनसैव विवेकयुक्तेनेन्द्रियग्रामसिन्दियसमुदायं विनियम्य नियमनं 
कृत्वा समन्ततः समन्तात् ॥ २४॥ शनैः शनन सहसोपरमेदुपरति कुयोत्। कया बुद्या । किंविशिष्टया 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

योगस्य करतैव्यस्वमिति भतिजानीते--किंवेति । केन कमेण कवैव्यष्वमिलपेश्चायामाह--संकस्पेति । संकल्पः 
दोभनाध्यासः । सवौ निल्युक्स्वा फुनररोषत इति पुनरक्ठिरिव्याशङ्ह-निरयेनेति । यथा रोषो न मवति तथा 
सर्वेषां कामानां शोभनाभ्यासाधीनानां यागस्य योगानुष्टानसेषस्ववद्धिवेकयुक्तेन मनसा करणससुदायस्य सर्वतो 
नियसनमपि तत्र दोषत्वेन कवेव्यमिल्याह--किंचेति ॥ २४ ॥ कामलयागद्वारेणेन्दियाणि प्रयाहल्य किं ऊु्यादिति 
शङ्कितारं भत्याह--रानेः शनेरिति । सहसा विषयेभ्यः सकाशादुपरमे मनसो न खास्थ्यं संमवतीदभिरे्ाह-- 
न सहसेति । तत्र साधनं धेयैयुक् डद्धिरियाह--कयेत्याविना । भूम्यादीरव्याङतप्न्ताः प्रकृतीर्ट पू्पूवत्र 

३ नीटकण्ठव्याख्या ( चतुधेरी ) । 
निर्विण्णचेतसेति वैराग्येण दन्दरसदिष्णुत्वरक्षणा तितिक्षा विधीयते इति जेयम् ॥ २३ ॥ अथ शमदमोपरमसमा- 
धानानि क्रमेण छोकढयेन विधत्त-सं कस्येति । संकट इदं मे भूयादिति चेतोषृत्निसत उद्धवो येषां तान्का- 
मान्काम्यमानान्विषयानशेषतो बासनेच्छेदपूरवकं संकर्पनिरोघेन त्यक्त्वा । एतेनान्तरिन्दियनिब्रहरक्षणः श्म उन्तः। 
बशचन्दरियनिभहलक्षणं द्ममाह--मनसेवेति । विषयदोषदर्शिना मनसैव सर्वतः सर्वप्रकारेण श्रोतरादिकमिन्दरिय- 
माम समन्ततः सर्वेभ्यो विषयेभ्यो विनियम्योपरमेदितयुत्तरेणान्वयः ॥ २४ ॥ शनै; शानेरिति । मूमिकाजयक्रमेण 

५ मधुसूदनीन्याख्या । 
वतमानं योगिनमीश्वरोऽलुयहाति । ततश्व पक्षिण इव तस्याभिमतं सिष्यतीति भाव ॥ २३ ॥ किंच कला योगोऽभ्यस- 
नीयः-- संकल्पो दुष्टेष्वपि विषयेष्वरोभनलादशेनेन श्लोभनाध्यासः । तस्माच संकत्पादिदं मे स्यादिदं मे सखदियेवंरपाः 
कामाः प्रभवन्ति । तान्दोभनाध्यासमभवास्विषयाभिलषान्विचारजन्यारोभनलनिश्वयेन रोभनाष्यासबाधादष्ेषु स्रक्चन्द्. 
नवनितादिष्वद्ेषु चेन्द्रलोकपारिजाताप्सरःप्र्तिषु॒श्ववान्तपायसवत्खत एव सर्वान््रह्मलोकप्थन्तानरोषतो निरवरेषान्सवा 
सनांस्यक्ला, अतएव कामपूवैकलादिग्द्ियपरत्तेसदपाये सति विवेकयुक्तेन मनसैवेन्दरियभामं चश्चुरादिकरणसमूहं विनि. 
यम्य समन्ततः सर्वभ्यो विषयेभ्यः अव्याहलय शनैःदानैरुपरमेदिखन्वय. ॥ २४ ॥- मूमिकाजयक्रमेण रदानैःशनैरुपरमेत् । 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 
लख स्पषटप्रतीया योगसिद्धयुत्तरभाव्यशवर्यैवशादनुकम्पापरवदोऽपि खीयानिव परकीयानपि व्केलादिवर्णनसानौ चित्यात् । शनैः 
दानेरिादिना मनस उपरम वक्ष्यमाणलेनात्र मनसा मिवेकादियुक्तेनेतिकरणपरलवर्णनखेवौ चिद्या ॥ २३ ॥ साधनान्तराण्यपि 
विधत्त-संकव्पेति। संकत्पोऽशोभनेऽपि इदासुत्राथभोगेऽविचारजनितः चोभनाध्यासः स अभवो येषा कामाना इदं मे खादिदं 
मे स्यादिेवंरूपाणामिच्छामेदानां ते तान्सर्वान््ह्मलोकपयैन्तानेषतो निरैपेन ॐेपरूपेण श्रिष्टया वासनया सहितान् विचारेण 
शोभनाष्यासनिवृत्त्या यक्ला परिल्ञ्य । किंच मनरैवेन्दरियमामं चश्चुरादीन्द्रियसयुदायं समन्ततः समन्ताद्धिषयसमूहानियम्य 
नियमनं छृला योगो योक्तव्य इति पूर्वेण, शनैः रानैरुपरमेदिति परेण वान्वयः॥२४॥ एवं कला कि ऊ्यादियत आह--छनेरिति। 

& ओीषरीग्याख्या । 
सिध्यति तथाप्यनिविण्णेन नि्वद्रहितेन चेतक्ता योक्तम्यः । दुःखबुष्या परयलकेथिल्यं निवैदः ॥ २३ ॥ किच-- संकलयति । संकस्पा- 
स्भवो येषां तान्योगग्रतिक्गुखान्सरवन्कामानशेषतः सवासनां स्यक्त्वा मनक्षेव बिषयदोषदश्िना स्वेतः प्र्रन्तमिन्द्रियस्तमूदं विदषेण 
नियम्य योगो योक्तव्य इति पूतणान्वयः ॥ २४ ॥ यदि तु ्ाक्तनकमैसंस्कारेण मनो विचकेन्तद धारणया सिरीङ््ादिलाद--शनै- 

७ अभिनवगुप्ताष्वार्यव्यारू्या । 
ताञ्जनितया श्रद्धया स्वेथा योक्तष्योऽभ्यसनीयः । अनिर्विग्णसुपेयप्रा्तौ श्डतरं संसारं दुःखबहुकमतिनिर्विण्णं ष्वेसो यस्य ॥ २३ ॥ 
कामानासुपायल्यागे उपायः संकस्पदयाग इस्याह--संकस्पेति ॥ २४ ॥ कनेः इातेज मनैव न व्यापारोपरमेण । शति गृहीत्वा क्रमात्कम" 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-शीधरी-अभिनवगुपतव्याख्यायुता । ३११ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 
धरय ~ ५८ मे (4 शरतिग्रहीतया श्त्या धैर्येण गरदीतया घे्येण युक्तयेव्यर्थः । आत्मसंस्थमात्मनि संस्थितमालमैव सर्च न त- 

पी 15५१ क 9 क क कण्कण्क कककाक्कयो हि 9) 

२ आनन्दभिरिष्याख्या । 

धारणं छत्नोत्तरोत्तरकमेण अरविरखापयेदिति भावः । अव्यक्तमत्मनि भरविराष्यास्ममा्रनिष्ठं मनो विधाय चिन्तयि- 
तव्याभावादतिखस्थो भवेदिल्याह--अत्मेति । तन्न संस्थितिमेव मनसो बि्रणोति--आतमेत्रेति । योगबिषिसुष- 

2 नीलकण्ठलन्याख्या ( चतुधरी ) । 

दिव्यादिव्यविषयेभ्य उपरमेव्यादृत्तो मवेत् । कथम् । धृतिगृहीतया बुद्यति । धृतिः ्धृत्या यया धारयते मनश्राणे- 

न्द्रियक्रियाः । योगेनान्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साचिकीः इत्युक्तटक्षणा तया गृहीतया वरीक्तया उुख्योपर- 
मेत् । तथा एवमुपरतं मनः आत्मनि खरूपे संसा खिति्थैख नतु दये द्रष्टरि वा तत्तथा आतमेकाकारमेकाग्रमि- 
त्यर्थः । दरटस्योपरक्तं चित्तं पर्थ (सवीर्थतेका्थतयोः क्षयोदयो वित्तसैकायतापरिणामः? इति सुत्रितमकाभ्यं 
प्रापयेत् । सूत्रार्थस्तु अहमिद्ं पर्यामीत्यनुमवे हि दरश दद्य ददनं च मासते । त दश्चनभानमप्रत्याख्येयमतो द्रटरि 
दद्य चोपरक्तं चित्ते स्वार्थमिति । नतु द्दोनोपरक्ततापि सवार्थतायां गणिता । तद्मावे वित्त नाशापत्तः । द्रष्ट 
दरयोपरागामावे त एकाथं तदुच्यते यथा खमे । तत्र हि द्यं नास्तीति पामराणामपि प्रसिद्धम् । द्रशपि नाकि । 
तदा इन्दरियाणाममावात् । “आ्मेन्द्रियमनोशुक्तं सोक्ता? इतिश्रुलयेव मोक्तत्वखेन्द्ियसंनियोगरिष्टत्वात् 1 क्तु दरश 

«८ मश्ुसूदनीव्याख्या 1 

धृतिधै्यमखिन्नता तया गृहीता या बुद्धिरवरयकर्वव्यतानिश्वयकूपा तया यदा कदाचिदवर्यं भविष्यदेव योगः किं 
लररयेदयेवंरूपया शनैःशनैगेरूपदिष्टमार्गेण मनो निरुन्ध्यात् । एतेनानिर्वेदनिश्वयौ भरायुक्तौ दर्दिती । तथाच श्रुतिः 
"यन्छेद्राञ्यनयी आज्ञस्तयच्छेजज्ञान आत्मनि । ज्ञानं महति नियच्छेत्तदच्छेच्छान्त आत्मनि !* इति । वागिति वाचं लोकिकीं 
वैदिकीं च मनसि व्यापारवति नियच्छेत् । 'नानुध्यायाद्रहृञ्छन्दान्वाचो विग्लापनं हि तत् इति श्वुतेः । वाग्डत्तिनिरोधेनं 
मनोदृत्तिमान्नश्ेषो भवेदिदर्थः । चक्चुरादिनिरोधोऽप्येतस्यां भूमौ द्रष्टव्यः । मनसीति छन्दसे देध्येम् । तन्मनः कर्मै- 
न्द्रियज्ञानेन्द्ियसहकारि नानानिधविकल्पसाधनं करणम् । ज्ञाने जानातीति ज्ञानमिति व्यु्त्या ज्ञातयौत्मनि ज्ञातरलोपा- 
धावहंकारे नियच्छेत्, मनोव्यापारान्परियज्याहंकारमाच्नं परिशेषयेत् । तच्च ज्ञानं ज्ञातृलोपाधिमहंकारमात्मनि महति महत्तत्त्वे 
सवैव्यापके नियच्छेत् । द्विविधो ह्यहंकारो विरोषरूप. सामान्यरूपश्वेति । अयमहमेतख पुत्र इयेवं व्यक्तमभिमन्यमानो 
विशेषरूपो व्य्वहंकारः । अस्मीदयताबन्मान्नरमभिमन्यमानः सामान्यरूपः समष्यहंकार. । स॒ च दिरण्यगर्भो महानात्मेति 
च सर्वायुस्यूतलादुच्यते ! ताभ्यामहंकाराभ्यां विविक्तो निरुपाधिकः शान्तात्मा सवान्तरश्विदेकरसस्तसिन्महान्तमात्मानं 

समष्टिुद्धि नियच्छेत् । एवं तत्कारणमव्यक्तमपि नियच्छेत् । ततो निरुपाधिकस्लंपदलक्ष्यः ञद्ध आत्मा चाक्षात्तो भवति । 

इद्ध हि विदेकरसे ्रयगात्मनि जडशक्तिरूपमनिर्वाच्यमव्यत्तं म्कृतिरुपाधिः । सा च प्रथमं सामान्याहंकाररूपं महत्त्तं 
"नाम श्रा व्यक्तीभवति । ततो बहिर्विोषाहं कररूपेण ततो बहिर्मनोर्पेण ततो बहिवागादीन्दरियङ्पेण । तदेतच्छलाभि- 
हितं “इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्ियेभ्यः परं मनः । मनसस्ु परा बुद्धिरवुदेरात्मा महान्परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तासयुरुषः 

परः । पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥* इति । तन्न गवादिष्विव वाङ्िरोधः प्रथमा भूमिः । बाङ्मुग्धादिष्विव 

निर्भनस्लं द्वितीया । तन््ामिवाहंकारराहिखं तृतीया । सुषुपताविव महत्तत्वराहिव्यं चतुर्थी । तदेतद्भूमिचु्टयमपेक्ष्य 

रानैःनैरुपरमेदित्युक्तम् । ययपि मह्तत्त्वशान्तात्मनो्मभ्ये महत्त्व पादानमव्याकृताख्यं॒तत्तव श्रयोदादारि, तथापि तत्र 

महत्तच्वस्य नियमन नाभ्यधायि । खषुपताविव [ जीवखरूपस्य “सता सोम्य तदा संपन्नो भवति" इति श्रुतेः ] खरूपल्यग्रस- 

गान. । तस्य च कर्मक्षये सति पुरुषम्रयलमन्तरेण खतएव सिद्धलात्तच्वदशेनासुपयोगिलाज्न “दर्ये लम्यया बुच्या सुक्ष्मया 

सषषमदरिभिः इति पूर्वमभिधाय सु्मसिद्धये निरोधसमाधेरभिधानाव् । सच ततत्वदिदक्षोदेशेनसाधनलेन इ्टतत्त्वख 

च् जीवन्सुकतिरूपञ्केशक्षयायापेक्चितः । नज श्ान्तात्मन्यवरुद्धस्य चित्तस्य इत्तिरहितलेन सुषुप्तिवददशेनहेठुलभिति चेत् ! 

न । खतःसिद्धख दवनसख निवारथितुमद्कयलात्. । तदुक्तम् “आत्मानात्माकारं खभावतोऽवशिितं सदा चित्तम् । 

आदकाकारतया विरस्कृतानात्मदष्टि विदधीत ॥” यथा धट उत्पयमानः खतो वियत्पूर्णं एवोत्पद्यते । जलतण्डुल्ादिपूरणं 
५ भाष्योत्कषदी पिका । 

धृतिश्हीतयः धैर्युक्तया घुज्योपरमेन्मनस उपरतिं संपादयेत् । शनं राते. करमेण नतु सहसा । ननूपररतिं ्रापितमपि मनः पुनः 
६ ओधरीव्याख्या । 

रिति । शृतिषीरणा तया गृहीतया वशीक्ृतया बुच्यस्मसंस्थमात्मन्भेव सम्यक् खितं निश्चलं मनः छतवोपरमेत् । तच शनैः दै 
७ अभिनवगुप्ताचा्यव्याख्या । 

मभिकाषदुभ्खं प्रलनूङकख किंननिद्पि विषमाणां लागम्रहणादिकं न चिन्तयेत् । यत्वन्थेव्याख्यातं न किंचिदपि चिस्तयेदिति तश्रार्मस्यं 



३१२ जआनन्दगिरिव्यास्यासंबकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता [अध्यायः & 

यतो थतो निश्धरति मनश्श्वर्मस्थिरम् । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वदा नयेत् ॥ २९ ॥ 

१ ओीभष्छांकरभाष्यम् ! 

तोऽन्यक्किचिदस्तीवेषमास्मसंस्थं मनः त्वा न किचिदपि चिन्तयेत् । एष योगस्य परमो विधिः ॥२५॥ 
तन्रैवमात्मसंस्थं मनः कर्त प्रह्त्तो योगी-यतो यतो यस्मा्यस्मान्निमित्ताच्छन्दादेनिश्चरति निगेच्छति 

> आनन्दगिरिव्यार्या ! 

छम्य किमिदसुक्तमिलयादङ्याह--एष इति । यन्मनसो नैश्वस्यमिति शोषः ॥ २५ ॥ नलु मनसः शब्दादिनिमित्तानु- 

रोधेन रागद्वेषवक्षादल्यन्तचञ्चरुस्यास्थिरस्य तच्र तन्न स्वभावेन अदत्त कतो नेश्वल्यं नेधिन्लं चेति तत्राह-- 

तन्नेति । योगभ्रारम्भः सक्तस्बर्थः । एर्वाष्देन मनसैवेत्यादिर्क्तप्रकायो गृह्यते । स्ाभाधिको दोषो मिथ्या्लानाधीनो 
शगादिः। क्ब्दादे्मेनसो नियमनं कथमिव्याशङ्कयाह--तत्तन्िसिन्तसिति । याथात्म्यनिरूपणं क्षयिष्णुष्वदुःखसंमिश्न- 

३ नीलखकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

दर्यवासनाधासितं चित्रपटसद्शमेकं मन एवासि । तञ्च खयंजोतिषा पुरुषेण साखमानं जामद्रत्छमेऽपि द्र्टुदश्योपरागं 
प्रकाश्चयति । तद्वासनाबापितत्नात् । एवं सति यदा सर्वार्थतायाः क्षय एकार्थताया उदयश्च तदा चित्तखेकाग्रतारूपः.. 

परिणामो भवतीति । तदेवमात्मसंखं मनः कृत्वेति संप्रज्ञातसमाधिरुक्तः । तत्रापि पूवाभ्यासवश्षाचित्तख द्रटस्योः 
परागो बासनामयो भातीति तच्निवारणेनासंम्रज्ञतसमाधिमाह- न किचिदपि चिन्तयेदिति । ध्यातृध्यानध्येय- 

विभागमपि न सरेककितु अखण्डेकरससंविदत्मना सुषुस्वर्तष्ठिदित्यर्थः ॥ २५ ॥ शनेःशनैरिवेतं शोकं व्याच्- 
थतो यत इति जिभिः । यतो यतो हेतो यं विषयं ग्रहीतुं मनो निश्चरति बहिर्मच्छति ततसतस्त्रतत् दोषद्शनेन 

« समधुसूदनीन्याख्या । 

तूल घटे पश्वात्युरुषप्रयनेन भवति । तत्र जलदौ निःसारितेऽपि वरियन्निःसारथितुं न शाक्यते । मुखपिधनेऽप्यन्तर्वियद- 
वतिष्ठत एव, तथा चिन्तसुत्पद्यमानं चैतन्यपूर्णमेवोत्पयते । उत्पन्ने तु तस्मिन्मूषानिषिक्तदतताम्रवद्धटदुःखादिरूपलं भोगहेतु- 
धमाधर्मेसदङ्ृतसामम्रीवश्ाद्धवति । तत्र॒ धटदुःखायनात्माकारे विरमम्रलययाभ्यासेन निवारितेऽपि निर्निमित्तश्िदाकारो 
वारयितुं न शक्यते । ततो निरोधसमाधिना निन्रेत्तिकेन चित्तेन संस्कारमात्ररोषतय।विसूक्ष्मखेन निरुपाधिकचिदात्ममात्रा- 
भिञुखलाद्रृतति विनैव निर्विघ्नमात्माज्ुभूयते । तदेतदाह “आत्मसंस्थं मनः कला न किंचिदपि चिन्तयेत् इति । आत्मनि 
निरुपाधिके तीनि संस्था समापि्सख तदात्मसंस्थं सर्वैरकारड्त्तिद्न्यं खभावसिद्धात्माकारमात्र विशिष्टं मनः कला, धति- 
गृहीतया विवेकडुष्या संपा्यासंभ्ज्ञातसमाधिस्थः सन् किंचिदपि अनात्मानमत्मानं वा न चिन्तये दृतय विषयीङुयोत् । 
अनात्माकारश्तौ हि ब्युत्थानमेव खात् । आत्माकारत्तौ च संभ्रज्ञात॒समाधिरियसंअज्ञातसमाधिस्थे्याय कामपि वचित्तृत्ति 
नोत्पादयेदिदयर्थः ॥ २५ ॥ एवं निरो धस्माधिं कुर्वन्योगी शाब्दादीनां चित्तविक्षेपहेतूनां मन्ये यतो यतो यसायस्मा- 
भिमित्तच्छन्दादेविंषयाद्रागदेषादेश्व च्रं विक्षेपाभिसुखं सन्मनो निश्वरति विक्षिप्तं सद्विषयाभिुखी परमाणविपयैयर्वि- 
कर्पस्ग्रतीनामन्यतमामपि समाधिविरोधिनीं वृत्तियुत्पादयति, तथा क्यहेतूलां निद्राशेषबह्वदानश्रमादीनां मध्ये यतो यतो 
निमिततादस्थिरं ल्याभिमुखं सन्मनो निश्चरति, टीनं सत्समाधिविरोधिनीं निद्राख्यं इत्तियुत्पादयति, ततसरतो विक्षेप- 

निमित्ताछ्यनिमित्ताच नियम्थेतन्मनो निड्तिकं छलात्मन्येव खप्रकारापरमानन्दधने वशं नयेनिरुन्भ्यात् । यथां न 
विक्षिप्येत न वा ठीयेतेति । एवकारो नात्मगोचरचं समाधे्वारयति । एतच विधृतं गौडाचार्यपादै “उपायेन निग्रही- 
याद्रिक्षिप्तं कामभोगयोः । सुष्रसन्नं व्ये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ दुखं सर्वमनुस्श्रय कामभोगा्निवर्तयेव् । अर्ज 
सर्वमनुस्शटय जातं नेव त परयति ॥ ज्ये संबोधयेचित्त विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । सकषायं विजानीयात्समभप्तं न॒ चाल्येत् ॥ 

५५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

पदाथान्तरविन्तनेनोपरति हास्यतीदाशङ्यार । आत्मसंस्थमात्मेव सर्व न ततोऽन्यत् किचिदसतीयेवमात्मसंस्थं मनः कला 
आत्मेतरःस्वभावान्न करिंथिदपि चिन्तयेत्! मनसो नैश्वस्यस्य परमयोगावधिलात् ॥ २५॥ ननु मनसः शब्दादिनिमित्तायुरोधेनं 
रागद्रेषवश्ादविचश्रखास्थिर स्र खभावदेव तश्रतन्न विषये अष्ततसय नैश्चल्यं नैशचिन्यं वा कत इयाश्षष्ट्याह--यत इति । एव- 

& ओधरीन्याख्या । 

रभ्यासक्रमेण नु सदसा ! उपरमसररूपमाह । न किचिदपि चिन्तयेत् । निश्चके मनसि खयमेव म्रकाद्रमानपरमानन्दस्ररूपो 

भूत्ात्मध्यानादपि न निव्ैवेतयथैः ।॥ २५ ॥ एवमपि रजोयुणवशाबदि मनः प्रचेत पुनः प्रलयाहयरेण वक्तीकुयादिवाह- 
यत इति । खभावतश्वश्चलं धायैमाणमप्यस्थिरं मनो यं यं विषयं भरति निर्गच्छति ततस्ततः प्रत्याहत्यात्म्यन्येव सिरं कुर्यात् ॥ २६ ॥ 

७ अभिनवगुप्ताचायव्याख्या 1 

स्थितम् । श्ून्थषादभसङ्कात् । न्वं निधयव्युपरम मात्रमेव प्राप्तमिस्युश्यते ॥ २५ ॥ यतो अव इति । यतो यतो मनो निवर्तते तक्निवसैन- 



नीरुकणष्ठी-मधुसूदनी-भाभ्योत्कर्षदीपिका-भरीधरी-अमिनवगु्व्याख्यायुता । ३१द 
। १ श्रीमच्छांकरभाष्यम्। 

संभावदोषान्मनश्चञ्चलमघ्यथ चङमत पुवास्थिरं ततस्ततस्तस्मात्तसाच्छब्दादेनिमित्ताक्निथस्य तत्त- 
निमित्तं याथाल्म्यनिरूपणेनाभासीकलय वैराग्यभावनया चेतन्मन आटमन्येव वदं नयेदातमवदयता- 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

स्वाद्यारोचनं तेन तत्र तश्र ` वैराग्यभावनया तत्तदाभासीजृल्य ततस्ततो नियम्यैतन्भन इति संबन्धः । मनोवदी- 
करणेनोषशमे क स्यादिल्याशङ्कयाह--पव मिति । योगास्यासो विषयविवेकदरारा मनोनियदहाघावत्तिः। प्रश्चान्तमास्मन्येव 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )1 
ततस्ततो विषयादेतन्मनो नियम्य प्रत्याहृत्य आत्मनि खरूपे एव वं नयेपर्यवसापयेत् । एतेन पूवां भ्यास्या- 

८ मशरुसुदनीव्यार्या । 

नखादयेत्युखं तन्न निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् । निश्वलं निश्वरचित्तमेकीकुर्यालसरयलतः ॥ यदा न टीयते चित्तं नच विक्षिष्यते 
पुनः । अनिज्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा । इति पञ्चभिः शछोकैः । उपायेन वक्ष्यमाणेन वैरागम्याभ्यासेन कामभोग- 
योर्विक्िपनं प्रमाणविपर्येयविकल्पर्षतीनामन्यतमयापि इत्या परिणतं मनो निग्रहीयाजिरन्ध्यात् । आत्मन्येवेल्थः । काम- 
भोगयोरिति चिन्यमानावस्थायुज्यमानावस्थामेदेन द्विवचनम् । तथा रीयतेऽस्मिज्निति र्यः सुषुतं तस्िन्युप्रसन्नमायास- 
वर्जितमपि मनो निग्रहीयदेव । सुभरसन्नं चेत्कुतो निग््यते तच्राह--यथा कामो विषयगोचरभमाणादिव््युत्पादनेन 
समाधिविरोधी, तथा ल्योऽपि निद्राख्यञ्च्युत्पादनेन समाधिविरोधी । सर्वढत्तिनिरोधो हि समाधिः । अतः कामा- 
दिङ्ृतविक्षेपादिव श्नमादिङृतरूयादपि मनो निरोद्धव्यमिलर्थः । उपायेन निग्रहीयात्केनेत्युच्यते । सर्व द्रैतमवियाविज- 
म्भितमल्पं दुःखमेवेलनुखत्य “यो वै भूमा तत्छखं नाल्पे खखमस्ि । अथ यदल्यं तन्मय तहकुःखम् इति श्रुखर्थं॒गुरूप- 
देशादनु पश्वात्पयांरोच्य कामांशिन्यमानावस्थान्विषयान्भोगान्भुज्यमानावस्थां श्च विषयानिव्तयेत् । मनसः सकश्चा- 
दिति शेषः । कामश्च भोगश्च कामभोगं तस्मान्मनो निवर्वयेदिति वा । एवं द्वैतस्ररणकाडे वैराग्यभावनोपाय इयथः 1 
दैतविस्मरणं तु परमोपाय इव्याह-अजं बह्म सर्वं न ततोऽतिरिक्तं किंचिदस्तीति शाल्लाचायौपदेशादनन्तर- 
मनुस्य तद्विपरीतं देतजातं न पदययेव । अधिष्ठाने ज्ञाते कर्पितस्याभावात् । पूर्वोपायपेश्चया वैलक्षण्यसूचनार्थस्त॒राब्दः । 
एवं वैराग्यभावनातच््वदशनाभ्यां विषयेभ्यो निवल्यमानं चित्तं यदि देनंदिनल्याम्यासवचाछयामिभुखं भवेत्तदा निद्रारोषा- 
जीणबहशनश्रमाणां लयकारणानां निरोधेन चित्तं सम्यक् भ्रबोधयेदुत्थानप्रयन्नेन । यदि पुनरेवं प्रवोध्यमानं दैनंदिनप्रनो- 
धाभ्यासव्ात्कामभोगयोविक्षिप्तं सयात्तदा वैराग्यभावनया तत्त्वसाक्षात्कारेण च पुनः शमयेत् । एवं पुनःपुनरभ्यसखतो 
लयात्संबोधितं विषयेभ्यश्च व्यावर्तत, नापि समग्राप्तमन्तरारावस्थं चित्तं सन्धीभूतं, सकषायं रागदधेषादिप्रबलवासनावेन 
स्तब्धीभावाख्येन कषायेण दोषेण युक्तं विजानीयात्समाहिताचितताद्धिवेकेन जानीयात् । ततश्च नेदं समाहितमिलयवगम्य 
लयविक्षेपाभ्यामिव कषायादपि चित्तं निरुन्ध्यात् । ततश्च ख्यविक्षेपकषायेपु परिहतेषु परिरेषाचित्तेन स्म॑ब्रह्म भाप्यते । 
तच्च समप्राप्तं चित्तं कषायल्यश्रान्या न चाख्येद्िषयाभिसुखं न कुयात्, किंतु ्रतिग्रहीतया बुश्या ल्यकषायप्रातिर्विविच्य 
तस्यामेव समप्राप्नावतियन्नेन स्थापयेत् । तत्र समाधौ परमसुखव्यजकेऽपि सुखं नाखादयेत् । एतावन्तं कालमहं सुखीति 
घुखाखादरूपां इत्ति न कुयात् समाधिभङ्गअसङ्गादिति प्रागेव कृतव्याख्यानम् । अज्ञया यदुपलभ्यते खलं तदप्यविदयापरिक- 
स्पितं ्रषैवेयेवं भावनया निःसद्गो नि.स्प्रहः सर्वघुखेषु भवेत् । अथवा प्रज्ञया सविकल्पसुखाकारडृत्तिरूपया सह॒ सद्धं 
परियजेचतु खरूपयुखमपि निद्ैत्तिकेन चित्तेन नानुभवेत् । खभावशप्राप्तख तस्य वारयितुमशक्यल्यात् । एवं सर्वतो निव्य॑ 
निधं प्रयज्ञवरोन कतं चित्तं खभावचाश्नल्याद्विषयासिसुखतया निश्वरदहिर्निमच्छत. एकीङुर्यात्. । प्रयलतः निरोधप्रयज्ञेन 
समे जह्यण्येकतां नयेत् । समप्राप्तं चित्तं कीदशसुच्यते--यदा न टीयते नापि सखन्धीभवति तामसल्रसाम्येन लऊयदान्देनैव 
सरन्धीभावस्योपलक्षणात् । नच विक्षिप्यते पुनः, न राब्दाध्याकारषृत्तिमनुभवति । नापि उखखमाखादयति, राजसलसाम्येन 
खखाखादस्यापि विक्षेपदाब्देनोपलक्षणात् । पूर्वं मेदनिर्देशस्वु प्रथक्मयलकरणाय । एवं ल्यकषायाभ्यां विक्षेपचखाखादाभ्या 
च रहितमनिद्ननमिङ्गनं चलनं सवातप्रदीपवह्यामिमुखरूपं तद्रहितं निवातप्रदीपकल्पम् । अनाभासं न केनचिद्धिषयाकारे- 
णाभासत इदयेतत्.। कषायद्ुखाखादयोरुमयान्तभौव उक्त एव । यदैवं दोषचतु्टयरहितं चित्तं भवति तदा तच्चित्तं ह्म निष्पन्नं 
समं ब्रह्मप्रा्षं मवतीदयर्थः । एतादशश्च योगः श्रुलया अतिपादितः '्यद्ा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि भनसा सह । बुद्धिश्च न 
विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्. ॥ तां योगमिति मन्यन्ते सथिरामिन्दियधारणाम् । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि अभवाप्ययौ ॥" 
इति । एतन्मूखकमेव च “योगधित्तदरृत्तिनिरो धः” इति सुत्रम् । तस्माद्युक्तं ततस्ततो नियम्भेतदात्मन्येवं वशं नयेदिति ॥ २६ ॥ 

५ भाष्योत्क्ैदीपिका । 

भात्मसेस्थं मनः करत अदत्तो योगी यतो यतो यसायस्मा्निमित्ताच्छब्ददेर्निःसरति निगच्छति लभावदोषान्मनशश्रलमतएवास्थिरं 

ठंयाभिसुखं । ततस्तं तस्तस्मात्तस्च्छब्ददिर्निमित्तानियम्य तत्तच्छब्दादिनिमितत क्षयिष्युलदुःखसंमिश्रलावालोचनेन तत्रतत्र वैरा- 
भण गी © ठी 



२१४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्भगवद्रीता । [ अध्याय; ६ 

प्ररान्तमनसं द्येनं योगिनं सुखयुत्तमम् । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभुतमकल्मषम् ॥ २७॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
खुवेन ब्रह्मसंस्परोमवयन्तं खुखमश्चुते ॥ २८ ॥ 

१ भीमनच्छांकरसाष्यस् । 

भापादयेत् । पवं योगाभ्यासबलाद्योभिन आत्मन्येव प्रशाम्यति मनः ॥ २६॥ प्रशान्तमनसं प्रशान्तं 
मनो यस्य स प्रशान्तमनास्ते पशान्तमनसं दयन योगिनं खुखमुत्तमं निरतिशयसुपेस्युपगच्छति । 
शान्तरजसं प्रक्षीणमोहा दिङ्केश्ारजख मित्यर्थः । ब्रह्मभूतं जीवन्मुक्त जैव सवेमिव्येवं निश्चयवन्तं 
ब्रह्मभूतमकटंमषं धमोधमीदिवजितम् ॥२७॥ युश्चन्निति । युञ्जन्नेवं यथोक्तेन कमेण योगी योगान्तसय- 
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२ आचन्द्गिरिव्याख्या । 

भ्रलीनमिति यावत् ॥ २६ ॥ मनसतदरुस्योरभावे खरूपभूतसुखाविभौवस् सखापादौ प्रसिद्धि चोतयितुं हिशब्दः । 
मोहादिद्ेकाग्रतिषन्धाद्योगिनि यथोक्तसुखाग्रिमाशङ्खय मनोविर्यसुपेत्य परिहरति--शान्तेति । तसखासदादिबिर- 
क्षणत्वमाह--्रह्मभूतमिति । अस्दृादेरपि स्वतो ब्रह्मभूतस्वेन तुल्यं जीवन्मुक्ततवमिवयाशङ्ाद- बरह्येवेति । 
धमौधर्मप्रतिवन्धादयुक्त यथोक्तसु््राध्िरिलयाशङ्खयोक्तम्--अकदमषमिति ॥ २७ ॥ उत्तमं सुखं योगिनो भवती- 
युक्तं तदेव स्फुटयति-युञ्जक्निति । कमो यथोक्तो मनसेवेन्द्रियभाममिल्यादिः, योगान्तरायो रागदेषादिः, सदा- 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चमुधरी > । 

तम् ॥ २६ ॥ एवमात्मवशो मनसि किं खादित्याशङ्कयाह--परान्तेति । हि यसादेनं प्रशान्तमनसं प्रकरषेणोपर- 
तचेतसं योगिनमेकामताभूमाठुत्तमं सुखं संप्जञातसमाधिरलभूतसुपेति । भोतिकानां बाह्यानां मानोरथिकानामान्त- 
राणां च विषयाणां त्यागात् शान्तरजसं प्रक्षीणमोहाद्िष्वेशं ब्रह्मभूतं सद्रस्तुरूपं अकर्म धमोधर्मवर्जतम् । 
यथोक्तं योगभाष्ये “यस्तवेकामे चेतति सद्भतम्ं प्रघोतयति कर्मबन्धनानि शछथयति निरोधमभिमुखीकरोति क्षिणोति 
चं क्वेशान् स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते" इति । एतेनात्मसंखं मनः करतेति व्यार्यातम् ॥ २७॥ अख कल- 
माह--युजान्निति । एवमनेन प्रकारेण योगी आत्मानं मनो युज्ञन्समादधानः विगतकल्मषो निरसावि्यादिङ्केशः 

४ मधुसूदनीन्याख्यं । 

एवं योगाभ्यासवखदीत्मन्येवं योगिनः प्रदयाम्यति मन॑ः । ततशं-- प्रशान्तं प्रकर्षेण शान्तं॑निर्त्तिकतया निरुद् संस्कार. 
मा्ररोषं मनो यख तं प्रशान्तमनसं दृत्तिद्यन्यतया निर्मनस्कम् । निर्मनस्कते हेतुगर्भ॑विरोषणद्रयं॑श्चान्तरजसमकल्म- 
घमिति । शान्तं विक्षेपं रजो यस्य तं विक्षेपश्चन्यम् । तथां न बिद्यते कल्मषं लयहेतुस्तमो यदय तमकल्मषं लयश्चन्यम् । 
भ्रान्तरजसमिलनेनैव तमोगुणोपलक्षणेऽकल्मषं संसारहेतुधर्माधमीदिविवजितमिति वा । ब्रह्मभूतं बह्येव स्मिति निश्व.- 
थेन समं ब्रह्म प्राप्तं जीवन्युक्तमेनं योगिनम् । एवसुक्तेन प्रकारेणेति श्रीधर. ! उत्तम निरतिशयं छखमुपैसयुपगच्छति । मनस्त- 
इृत्योरभावे सषुपो खरूपसुखाविमोवप्रषिद्धि योतयति दिच्चम्द । तथाच प्राग्याख्यातं सुखमायन्तिकं यत्तत्" इत्यत्र 
॥ २७ ॥ उक्तं सुखं योगिनः स्फुटीकरोति--युञ्जक्निति । एवं भमनसैवेन्दरियभ्रामम्ः इत्याघुक्तक्रमेणात्मानं मनः सदा 
युज्ञन्समादधत् योगी योगेन निखसबन्धी बिगतकट्मषः विगतमल- संसारहेतुधर्माधर्मरहितः घुखेनानायासेन शश्वरप्रणि. 
धानात्. सवोन्तरायनिषृत्या ब्रहमसंस्पशै सम्यक्ेन विषयस्पर्योेन सह ब्रह्मणः स्पर्शसादात्म्यं यस्िसद्धिषयासंस्पि- 

५ भप्योत्कपदीपिका । 
ग्यभावनयाऽभावीक्ृल्यात्मन्येवेतम्मनो चश्च नयेदात्मवदद तामापादयेत्। २६॥ वशीकरणेन मनस उपरमे फलमाह--प्रदान्तमन- 
ससिति । एवं योगाभ्यासबमद्योगिन आत्मन्येव मनः शाम्यति ततश रकेण शान्तं मनो यख तम् । यतः शान्तरजसं भक्षी- 
णमोदादिङ्केशशरजसम् । अतएव ब्रह्मभूतं बर्मैव सर्वमेवं निश्वयवन्तं जीवन्मुक्तमतएवाकत्मषं धमीधमादिरूपकर्मषवरचितं 
योगिनसुत्तममायन्तिकं निरतिशयं खुखसुपैत्युपगच्छति ॥२७॥ योगिनसुत्तमं उखसुपैती्युक्तं तदेव स्फुटयति--युजन्िति। 

& आओधरीभ्याख्या । 
वं परलया्यरादिभिः पुनः पुनर्मनो बशीङ्वन्तं रजोगणक्षये सति योगयु ममोवील्याद--अशान्तमनसमिति । एवसुक्तेन अरका- 
रेण श्वान्तं रजो यख तम् । अतणव प्रशान्तं मनो यस्य तमेनं निष्कदमयं नद्मत्वं प्राप्तं योगिनुत्तमं खुखं समाथिदुखं सलयमेबो- 
पेति मामति ॥ २७ ॥ ततश्च कताथ मवतीत्याद--युञ्जन्निति । एवमनेन भकारेण सवंदात्मानं मनो युन्वदीङर्वन्वि्रेषेण - 

७ अभिनवगुसाचायेभ्याख्या 
घमनन्तरमेस्मनि मये ॥ २६ ॥ जन्यथामतिषठं चित्तं पुनरपि निपयानवखम्बते । ततरारमनि शान्तविततं योगिनं कशतं सुखं कर्तू- 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदी पिका-श्रीधरी-अभिनवुप्तव्यार्यायुता । ३१५ 
२ ओीभच्छांकरभावष्यम् । 

वाजितः सदात्मानं युन विगतकह्मषो विगतपापः सुखेनानायासेन ब्रह्मसंस्यर्च ब्रह्मणा परेण ५८००७५४४ नी 00 855 
ककककककक 

३ नीरकण्टव्याख्या ( चलुर्धरी ) । 
9 ५6, निर्विरोषे द ७ 

सुखेनानायासेन बरह्मसंस्यरो निर्विशेषे जहणेक्यं तनिविधोपाधिप्रविख्यादश्चुते प्रामोति । कीरं ्रहमसंस्परोम् । अत्यन्तं 
८ मधुसूदनीव्याख्या । 

ब्ह्मलरूपमिदयेतत् अस्यन्तं सवानन्तान्यरिच्छेदानविकरान्तं निरतिशयं खखमानन्दमश्चते व्याप्ति । सर्वैतो निकत्तिकेन 
चित्तेन ख्यविश्षेपविलक्षणमनुभवति । विक्षेपे इत्तिसत्तवात् ल्ये च मनसोऽपि खरूपेणासत्वात् सरवदृत्तदन्येन सृक्षमेण 
मनसा खखाजुभवः समाधावेवेदयर्थः । अन्र चानायासेनेदन्तरायनिव्त्तिरुका । ते चान्तराया दारता योगसूतचेण “व्याधि- 
स्यागसंशयप्रमादारस्याविरतिश्रान्तिदशनाष्ृन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानिः । चित्तबि्ेपासेऽन्तरायाः वित्तं विक्चिपन्ति योगा- 
द्पनयन्तीति । चित्तविक्षेपा योगमतिपक्षाः 1 संशयभरान्तिदरने तावदततिरूपतया ृत्तिनिरोधसय साक्षात्मतिप्तौ । व्याष्याद- 
यस्तु सप्रदृत्तिसदचरिततया तत्परतिपक्षा इयथः । व्याधिधातुवैषम्यनिमित्तो विकारो ज्वरादि- । स्ानमकरमण्यता । 
रुणा शिक्षयमाणस्याप्यासनादिकमोनहेतेति यावत्. । योगः साधनीयो नवेत्युभयकोरिस्एगिज्ञान॑संशयसतद्रपपरतषठलेन 
विपयेयान्तगतोऽपि सन्रुभयकोरिस्परित्वैककोरिस्परित्वरूपावान्तरविशेषपिवक्षयात्र विपर्ययेद्धेदेनोक्तः । प्रमादः समायि- 
 साधनानामनुष्ठानसामर््येऽप्यननुष्ठानशीरता । विषयान्तरव्याण्ूततया योगसाधनेष्बौदासीन्यमिति यावत् । आलयं सदयाम- 
प्योदासीन्यप्रच्युतौ कफादिना तमसा च कायचित्तयो्यरलन्याधिवेनाप्रसिद्धमपि योगविषये प्रदृत्तिविरोधि । अगिरतिशि- 
तस्य विषयविशेषे ेकान्तिकोऽभिद्यषः । भान्तिदशंनं योगासाधनेऽपि तत्साधनलदुद्धिस्तथा तत्साधनेऽप्यसाधनलबुद्धिः । 
अखब्धभूमिकलं समाधिभूमिरेकाथ्रतायाश्च अलाभः । क्िप्तमूढविक्षिप्तरूपलमिति यावत् । भनवस्थितल्लं॑छन्धायामपि 
समाधिभूमौ भ्रयलशेथित्याचित्तसख तत्राप्रतिष्ठितलम् । त एते चित्तविक्षेपा नव योगम योगप्रतिपक्षा योगान्तरायां इवि 
नचामिधीयन्ते ! इःखदौर्मनसाङ्गमेजयलश्वासभ्रश्वासविक्षेपसदहसुव- । दुःखं चित्तस्य राजसः परिणामो बाधनालक्षणः । 
तचाध्यात्मिकं शारीरं मानसं च व्याधिवशात्कामादिवशाच भवति । आधिभौविकं व्याघ्रादिजनितं, आधिदैविकं महपीडादि- 
जनितं दवेषाख्यविपयंयहेतुलास्समाधिविरोयि । दौर्मनस्यमिच्छबिषातादि बख्वहुःखा्ुभवजनितशित्तस्य तामसः परिणामवि- 
रोषः क्षोभापरपयांयस्तब्धीभावः । स तु कषायलाछयवत्समाधिविरोधी । अद्गमेजयत्वमङ्गकम्पनमासनस्थैर्यविरोधि । प्राणेन 
बाह्यस्य वायोरन्तः्रवेशनं श्वासः समाध्यद्गरेचकविरोधी । अणिन कोषस्य बायोबेहिनिःसारणं प्रश्वासः समाध्यन्नपूरकवि- 
रोधी । समाहितचित्तयेते न भवन्ति विक्षिप्रचित्तस्येव भवन्तीति विक्षेपसहभुबोऽन्तराया एव । एतेऽभ्यासवैरग्याभ्यां 
निरोद्धव्याः 1 ईश्वर प्रणिधानेन च तीव्रसंवेगानामासने समाधिलामे प्रसते ईश्वरप्रणिधानाद्वाः इति पक्षान्तरसुक्ा प्रणियेयमी- 
श्वर छ@दाकर्मविपाकारयेरपराश्रष्टः पुरषविरोष ईश्वरः, "तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्", "स पूर्वेषामपि गुरु काठेनानवच्छेदात्* 
इति त्रिभि. सूतैः प्रतिपा तस्मणिधानं द्वाभ्यामसू्रयत् “तस्य वाचकः प्रणवः”, ^तज्जपस्तदर्थभावनम्" इति । ततः प्र्क्चे- 
तनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्व । ततः भ्रणवजपरूपत्तदर्थ्यानरूपचेश्वरपरणिधानासप्रलयक्चेतनस पुरुषस श्रकृविविवेकेनाधि- 
“भमः साक्षात्कारो भवति । उक्तानामन्तरायाणामभावोऽपि भवतील्थः । अभ्यासवैराग्याभ्यामन्तरायनिड्तौ कर्तव्यायाम- 
भ्यासदाव्यार्थमाह । तत्मतिषेधार्थमेकतनत्त्वभ्यास. तेषामन्तरायाणां प्रतिषेधार्थमेकसिन्कसिधिदभिमते तत्तवेऽभ्यासश्वेतसः 
पुनःपुननिवेचनं कायैम् । तथा भत्रीकरणासुदितोपेश्षाणां सुखदु-खपुण्यापुष्यविषयाणां भावनातथित्तम्रसादनम् । मेत्री 

सौहादैम् । कषणा छपा । मुदिता हर्षः । उपेक्षा ओदासीन्यम् । सुखादि रब्दैस्तद्न्तः भतिपायन्ते । सर्वप्राणिषु उखसंभौगा- 

पकेषु साध्वेतन्मम मित्राणां सुखित्रमिति मैनं भावयेन्नलीर्याम् । दु.खितेषु कथं मु नामेषां दुःखनिडृत्तिः श्यादिति इषा. 
धु भआष्योत्कषेदीपिका । 

एवं यथोक्तेन करमेणात्मानमन्तःकरणं सदा दीधैकालमादरनैरन्तयौभ्यां च युलन्. आत्मनि स्थिरं कुर्वन् } योगान्तरायव्जित इति 
भाष्यम्। योगान्तरायाश्च योगसूञ्नप्रद्िताः (व्याधिस्त्यानसंद्यप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदशेनाटन्धभूमिकलानवस्थितलानि चित्त, 

बिक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौ्मेनस्याङ्गमेजयलश्वासभश्वासा विक्षेपसहभुव."इति।एते रजस्तमोवशात्वतेमानाधि्तख विक्षेपा भवन्ति। 

तैरेकाग्रताविसोथिभिधित्तं निक्षिप्यत इयथः । तत्न व्याधि्धाठुवैषम्यनिमित्तो उ्वरादिः । स्व्यानमकरमेण्यता । संशयधित्तस्योभयः- 
कोय्यालम्बनम् । विज्ञानं योगः साध्यो नवेति । अमादोऽनुत्थानशीरता । समाधिसाधने ओदासीन्यं आरुखम्। कायवचित्तयोयुरुतरं 

योगविषये ्रीखभावहेवुः। अबिरतिशित्तख निषयसंश्रयोगात्मागधेः । भ्रान्तिदशनं शुक्तिकायां रजतबद्ठिपययज्ञानम् । कन्धभूमि, 

३ भीघरीष्याख्या । 

सवौत्मना मतं करद्मषं यख स योगी सुदेनानायासेन ब्रह्मणः संस्परौऽविबानिवतैकः सा्षात्कार्तदेवालन्तं सर्वोत्तमं खखमश्ुते । 
७ अभसिनवगुप्राचा्यव्याख्या । 

अूतडुमैसि ॥ २७॥ अनेनैव क्रमेण योगिनां सुखेन ब्रह्मवाश्निः नतु कष्टयोगापनिति तासर्थम्. ॥ २८ ॥ स्वेति स्वेषु भूतेष्वात्मानं 



२१६ आनन्दगिरिव्यार्यसिंवलित-श्रीमच्छंकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः & 

सवंभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 
हंक्षते योगयुक्तात्मा सवैर समदरोनः ॥ २९॥ 

१ भीमण्छांकरमाष्यम् । 

संस्परा यस्य तद्रह्यसंस्परौ खुखमस्यन्तमन्तमतीत्य बतत इत्यत्यन्तसुक्छृषटं निर तिश्लयमश्चते व्याभोति 
॥ २८ ॥ इदानीं योगस्य यत्फलं बह्येकत्वदरोने स्वैसंसारविच्छेदकारणं तत्प्रदद्यते- सर्वेति । 

रि कथिक पि पिनि 

२ अनन्दगिरिव्याख्या । 

स्मान युजजन्निति संबन्धः । पापपदयुपरुक्चणं पुण्यसखयापि । संस्प्च॑स्तादा्म्यमेकरस्यम्। उत्कर्षो विषयासंस्पक्ः ॥ २८ ॥ 
योगमनुतिष्ठतो बरह्मभूतस्य सर्वानर्थनिडृत्तिनिरतिशयसुखभ्रािलक्षणो द्विविधो मोक्षो हेतुना केन स्यादिति श्चक्मानं 
प्त्याह--इदानीमिति । खमात्मानमीश्षत इति संबन्धः । सर्वभूतान्यपि तद्विशेषणत््ेन परयति चेन्न छद्धवस्तु- 

2३ नीरुकण्ठन्याख्या ( वतुर्धरी) । 

अन्तो द्र्टुदर्यभवेन परिच्छेदसमतिकान्तं निर्विशेषं सुख परमानन्दैकरूपम् । एतेन न किंचिदपि चिन्तयेदिति 
चतुर्थपादो व्याख्यातः ॥ २८ ॥ द्विविधखापि योगख फलमाह-सवेति । 'सोपाधिर्िरूपायिश्च द्वेधा ब्रह्मविदु- 
च्यते । सोपाधिकः खात्सवात्मा निरुपार्योऽनुपाधिकः ॥' इति वार्तिकोक्तरीत्या संप्रज्ञते आत्मनः सार्थात्यमनु- 
मवन्योगी सर्वेषु भूतेषूपादानतया सितमात्मानमीक्षते प्यति । तथा असंप्रजञाते सर्वाणि भूतानि त्रहमादिसतम्बप 
यन्तान्यात्मन्येकतां गतानि रज्वामिवाध्यससर्दण्डधारादीनि तद्वतयस्यति । योगधुक्तात्मा योगेन समाहितचित्तः । 
असेव ब्युत्थानावसामाह -- सर्वत्रेति । सर्वेषु ब्रह्मादिखावरन्तेषु विषमेषु भूतेषु समं निर्विशेषं ब्रह्मात्मेकत्व- 

« भधुसूदनीव्याख्या । 

मेव भावयेत्. नोपेक्षां न वा हर्षम् । पुण्यतत्सु पुण्याजुमोदनेन हष कुर्याच त॒ दषं न नवोपेक्षाम् । अपुण्यत्रत्यु चोदासीन्यमेव 
भावयेन्नालुमोद्नं न वां द्वेषम् । एवमस भावयतः श्ु्छो ध्म उपजायते । ततश्च विगतरागद्रेषादिमरं चित्त प्रसं स्देका- 
अतायोग्यं भवति । मेत्यादिचलुष्टयं चोपलक्षणम् । अभयं सत्त्वसं्द्धिरिलयादीनाममानिलमदम्मिलमिष्यारीनां च ध्मर्णा 
सवेषमेतेषां श्भवासनारूपलेन मङ्िनिवासनानिवर्तकलत् राग्दरेषौ महारत्रू सरवैपुस्पारथप्रतिबन्धकौ महता प्रयश्षिन 
रिहतेव्यानियेतत्सूत्राथः । एवमन्येऽपि प्राणायामादय उपायाशित्तप्रसादनाय दिताः । तदेतच्वि्तप्रसादनं भगवदमु- 
गेण यस्य जातं तं भ्रयेवैतद्रचनं सुखेनेति । अन्यथा मनःग्रशमानुपपत्तेः ॥ २८ ॥ तदेवं निरोधसमाधिना दंपदलक्षये 
तत्पदक्ष्ये च शद्धे साक्षते तदैक्यगोचरा तत्त्वरमसीतिवेदान्तवाक्यजन्या निर्विकल्पकसाक्षात्काररूपा गृ्ति्रह्यवि्ा- 
भिधाना जायते । ततश्व छत्छाऽविय्ातत्का्थनिशच्या ब्रह्मसुखमत्यन्तमश्चुत इत्युपपादयति निभिः श्येफैः । तत्र मर्थ 
संपदरक््योपसिथितिमाह--सर्वेषु मतेषु स्थावरजङ्गमेषु सरीरेषु भो कृतया स्थितमेकमेव निलयं विभुमात्मानं प्रसयक्रचेतर्नं 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

कलं कुतश्चिज्निमित्तत्समाधिभूमेरखभः। अनवस्थितं खव्धावस्थायामपि समाधिभूमो चित्तय तवरापरति्र। एते समापिरेकामताया 
यथायोगं प्रतिपक्षल्ादन्तराया इत्युच्यन्ते । चितविक्षेपकारकानन्यानग्यन्तरायान््रतिपादयितुमाह ! कुतथिन्निमि्तादुत्पभेपु विक्षि. 
पेषु एते दुःखादयः अवर्तन्त तत्र दुःखं चित्तस रागजः परिणामो बाधनारक्षणः। यद्वाधाल्पाणिनस्तदपधाताय प्रवर्तन्ते । दौम॑नस्मं 
बाह्याभ्यन्तरः करणैर्मनसो दै स्थ्यम्। अ्गमेजयलं सर्वा्णो वेपथुः आसनस्थ्ख बाधकः भाणो यद्वाह्यवायुमाचामति स श्रास्तः 
यत्कोष्ं वायं निःपिति स प्रश्वामः इति योगसूच्रार्थः । विगतकल्मषः पापादिरदितः खखेनानायासेनादन्तं निरतिशयं सुमनं जरह्य- संस्पशे ब्रह्मणा परमात्मना सम्यक् स्प्यो यख तत्! जह्याभिननं मुखमश्रुते व्याप्नोति ॥ २८ ॥ इदानीं सर्वसंसारविच्छेदकारणं 
रहमात्मेकलक्भैनं योगस्य यत्फलं तदर्चयति। सर्वभूतस्थं सचैषु ब्ह्मदिस्तम्बपयन्तेषु खमात्मानं सर्वभूतानि चाव्मनि एकता गतानि योगयुक्तात्मा सम्हितान्तःकरण ईकते प्यति! सवै ब्रहमादिस्थावरान्तेष॒ गुणरूपसंस्कारवस्तुविक्रियारहितं समं निर्विशेपवरद्मासै. 
कयविषयं दशनं यस्य स स्त्र समदर्शनः । तेनानेन शछेकेन खंपदोपद्थते्दितीयेन तत्पदोपरिधतेस्नृतीयेनाखण्डार्थोपशिे- 
चनं अत्युक्तम् । जयण्डाथेसाक्षात्कारं बिना तस्याहं न प्रणद्यामि सच मे न म्रणदयतीविफलनुपपत्तेः । येदपि अथ यो योग. युक्तात्मा यो वा सर्वत्र पमद्नः स आत्मानमीक्षते इति योगिसमदरिनावालेक्षणाधिकारिणायुक्तौ ! यथाहि वित्तदत्तिनिसेथः 

६ भीधंरीव्याख्या । 
जीवन्मुक्तो भवतीत्य; ॥ २८ ॥ जह्यसाक्षात्कारमेव ददीयति-सर्वभूवस्थमिति । योगेनाभ्यखमनेन युक्तात्मा समादितचित्तः 

. ७ अभिनवगुप्ाचार्यव्याख्या 
आद्कतयालमवि्ान्तं भावयेत् । जर्-नि ष आ्ाताक्षानह्यारेण सर्वाणि भूलान्येक्री$यौत्ः । अश्च समदर्नत्वं जायते स तन्येकीकुवल्। जश्च समदशनतवं जयते योगेति संपा! सकेपार्भः। 

% मधुसूदनः, न्म्इदन `. 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-माष्योत्कर्षवी पिका-भीधरी-अभिनवरुसव्याख्यायुता । ३१७ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम्। 

सर्चश्रूतस्यं सवेषु भूतेषु स्थितं स्वमात्मानं सर्वभूतानि चार्मनि बह्यादीनि स्तम्बपर्यन्तानि च सवेभू- तान्यात्मन्येकवां गतानीक्चते पदयति योगयुक्तात्मा समाहितान्तःकरणः सर्वेज समदनः वात्मन्यकतः गतानक्षते पद्यति योगयुक्तात्मा खमादितान्तःकरणः_ सवै समद शेनः सर्वषु ------------------------------------------ रण सवन समदशनः. सवेषु 
२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

श्लानमिति नाविद्यानिचृत्तिरियल्ञङ्खाह-सर्वैभुतानीति । उक्ते दर्शने चित्तसमाधानसुपायं दरयति- योगेति । 
३ नीटक्ण्ठत्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

विषयं दशनं यख स सर्व समवदुदोनः । तथाच श्रुतयः यस्तु सर्वाणि भूतान्यत्मन्येवालुपर्यति । सर्वभूतेषु चात्मा 
ततो न विजुगुप्सते ॥* ‹सर्वखात्मा भवतिः, रह्म दाश्चा जद्य दासा जहवमे कितवा उतः, “इद् सवे यदयमात्मा? 
इत्याद्य एतमथे प्रतिपादयन्ति । यजतु यो योगथुक्तात्मा यो वा सर्वत्र समदर्शनः स॒ आत्मानमीश्चत इति योगि- 

ॐ सधुसूदनीव्याख्या । + 
साक्षिणं परमार्थसलयमानन्द घनं साक्षयेभ्योऽगतजङपरिच्छिननदु -खर्ूपेभ्यो विवेकेनेक्षते साक्षात्करोति 1 तासमिशात्मनि साक्षिणि 
सर्वाणि भूतानि साक्ष्याण्याभ्यासिकेन संबन्धेन भोग्यतया कल्पितानि साक्षिसाक्ष्ययोः संबन्धान्तरानुपपत्तमिभ्याभूतानि प्रि- 
च्छिनानि जडानि दु"खात्मकानि साक्षिणो विवेकेनेक्षते । कः । योगयुक्तात्मा योगेन निर्विचारैशारयरूपेण युक्तः असादं श्रप् 
"आत्मान्तःकरणं यस्य स तथा । तथाच भगेवोक्तं ननिर्विचाखैशारयेऽध्यात्मप्रसादः”, ऋतंभरा ततर अज्ञा श्ुतानुमानपज्ञाम्या- 
भन्यविषया विशेषार्थलात्" इति 1 तथाच शब्दानुमानागोचरयथार्थविरोषवस्तुगोचरयोगजग्र्यक्षेण ऋतंभरसं न युगपत्सृक्ष्म 

ण भाष्योत्कषंदीपिका । ~ 
साक्षिसाक्षात्कारहेतः, तथा जडविचेकेन सवौनुस्यूतचैतन्यष्थक्करणमपि नावदयं योग एवपेक्षित.। अतएवाह वपिष्ठ--्रौ कमो 
वित्तनाशाय योगो ज्ञानं च राघव । योगो इत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् ॥ असाध्यः कसयचिदयोगः कलचित्तस्वनिश्वयः १ 
भकार द्वौ ततो देवो जगाद परमः शिवः ॥* इति ! तच परथमोपायं परपश्चपरमार्थवादिनो हैरण्यगभौदयः प्रपेदिरे तेषां परमार्थस्य 
चित्तसाद्दोने तिरो धानाविरिक्तोपायासंभवात्। श्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादमतोपजीविनस्लोपनिषदाः प्रपश्ादरतलवादिन, दितीय- 
मेवोपायसुपेयुः। तेषां श्ययिष्ठानत्तानदा्व्ये सति तन्न कस्पितख नाधितसख चित्त तददय चादशनमनायासेनैवोपपयते । अतएव 
भगवत्पूज्यपादा. कुत्रापि बह्मनिदां योगपिक्षां न व्युत्पादयांबभू लु । अतएव चोपनिषदाः परमहंसाः श्रौते वेदान्तवाक्यविचारे एव 
गुमुपखल्य प्रवर्तन्ते ब्रह्मसाक्षात्काराय नतु योगे विचारणेव चित्तदोषनिराकरणेन तखान्यथाविद्धलादिति तदप्ुपक्ष्यम्। “आत्मा वा 
अरे दर्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इतिश्चु्याधिकारिविरोषणीमभूतसाधनचुष्टयान्तभ॑तशमाद्ुपेतसमादितलोत्तरभावि- 
बहमजिज्ञासायाम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इति सू्स्थाथशब्देन सूचितलाच । योगसिद्युत्तरं ब्ह्मदर्शनारथं भ्वणदेरावरयकलेन तथैत्र 
भवणादावधिकारसिन्यथं चित्तरोधककर्मयोगवत्तनिरोधकष्यानयोगस्याप्यावर्यकलेन च अथेल्यदेरसंगतलात् । यत्रतु श्रवणादिकं 
पिनैष तत्त्वसाक्षात्कारो हदयते, यत्र चासिज्लन्मनि ध्यानयोगायभ्यासं विनैव श्रवणादिना स इद्यते तत्र जन्मान्तरीयं श्रवणादिकं 
योगाद्यभ्यासश्च कल्प्यः । यदपि अतएवाह वसिष्ठ इत्यादि तदपि कृतासंगतमेव साक्षिणि कल्पितं सक्ष्यमगृतलान्ास्येव साक्ष्येव 
तं पस्मार्थसल. केवलो वियत इति विचारात्मकख सम्यगवेक्षणस्य चित्तेकाग्रतां विनानुपपत्तेः साधनचतुयसपन्नस्येव ब्रह्मविचारे- 
ऽधिकार इति जिज्ञासासूत्रे निर्णीतललात् । वासिषएवचनं तु न साक्षिसाक्चात्कारे हेतुद्यप्रतिपादनपरं किंतु चित्तनासे चित्तेकामरतोत्तर 
कमद्रयकथनपरम् योगो दृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्” इत्यनेन इत्तिनिरो धरू्पेण समाधिना चित्तं नारानीयमथवा सम्यग््ञा- 
नेनेद्युक्तखात् । एतेन "तमेवं विदिलातिगशरत्युमेवि नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति श्वुतिविरुद्धमिद् वासिषठोक्तमिति शाङपिं 
निरस्ता । श्वुखा मोक्षं प्रति साधनान्तरनिषेधोक्तेः जीवोपाधिभूतं चित्तं चेदं च विषयजातमात्मनि कत्पितलादद्रतमिति विचारा- 
त्मकसम्यगवेश्चषणेन कत्तिनिरोधेन वा चित्तनाशचे विषयतशित्ते निवत्ते सति परात्माभेदज्नानस्य मोक्षं म्रयनन्यसाधनस्योत्पत्या मोक्ष 
हद्यविरो धात् । यदि तु योगख मोक्षसाधनलं खातच्येण व सिष्ठाभिप्रतं खात्तरहिं तत्वन्ञानहीनसमाधिनिन्दापरं त्तत्र वसिष्टो्तमनः 
धकं खात् । यद्रा जीवन्युक्तिखसिच्यथे वासनाश्चये मनोनादे च संपादनीये उपायद्वयकथनपरं वसिष्ठवाक्यं श्रीराम उवाच~ 
सम्यग््ञानविकासेन व्रासनाविकयोदये । जीवन्सुक्तिपदे ब्रह्मजचूनं विश्रान्तवानहम् ॥ प्राणस्पन्दनिरोधेन वासनाविल्योदये । जीवः 
न्मुक्तिपदे ब्रह्मन्वद विश्नम्यते कथम् ॥ सखुल्भलाददु-खल्वात्कतरः चोभनोऽनयोः । येनावगतमात्रेण भूयः क्षोभो न बाधते ॥° इवि 
रामचन्द्रश्नाजुसरणस्यावद्यकलात्। यदप्यतएव भगवत्पूज्यपादा" इत्यादि, तापि किं तत्त्वन्नानोत्तरं योगपेक्षां न ग्युत्ादयाब- 
भूतु" उत ज्ञनसाधनवेन । नाद्यः । तथा जडविवेकेनेत्युपक्रमाननुरोधात् । न द्वितीयः । तस्मात्किमपि वक्तन्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञ- 
घ्रोपदिर्यत इति । उच्यते--नि्यानिदयवस्तुविवेकः, इहासुत्रार्थभोगविराग., शमदमादिसाधन संपत् , युुश्चलं चेति । तेषु हि सत्यु 
्रागपि धर्मजिज्ञासाया ऊर्ध्वं च चक्रते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपयेये इति जिज्ञासासृन्चे “शान्तो दान्त उपरतसितिश्चः समाः 

ई भीघरीव्याख्या । 

त्वन्न स्म नद्येव पयतीति समदर्धनः । लमात्मानमनि्ङ्तदेदा दि परिच्छेददन्यं सर्वभूतेषु ̀ त्रह्यादि खावरान्तेष्यवस्ितं पृदयति । 



३१८ आनन्दगिरिष्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्यायः; & 

१ भीभष्छांकर भाष्यम् । „. 

बह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समं निर्विरोषं विक्रियारहितं ब्रह्मात्मेकत्वविषयं ददनं ज्ञानं यस्यं 

२ आनन्दुभिरिष्याख्या । 

विषमेषूपाधिषु तदनुरोधादिषममेव दशनं तदुपदरितद्श नपरतिबन्धकं प्रवयुदस्यति-स्वैत्रेति ॥ २९॥ उक्तसखेकाव- 
ड नीटकष्छव्याख्या ( चतुधरी ) । 

समदर्शिनावात्मेश्षणाधिकारिणादुक्तो । यथाहि वित्तवृत्तिनिरोधः सा्षिसाक्षात्कारदेत॒सथा जडविवेकेन सवीनुस्यूतचेत- 
न्यपरथक्करणमपि नावरं योग एवापेक्षित इति । तन्न । समाहितो भूत्वात्मन्येबात्माने परश्यति, (ततस्तु तं प्यति 
निष्कठं ध्यायमानः इत्यादिश्वुतिभिः समाधिध्यानापरपर्यीययोगसवात्मद्शनहेतुत्वप्रतिपादनात् । (तत्कारणं सांख्य. 

% मथुसूदनीन्याख्या । 

व्यवहितं विप्रकृष्टं च सवं तुल्यमेव पश्यतीति सर्वत्र समं ददीनं यदेति सर्वत्र समददौनः सन्नात्मानमनात्मानं च योगयु- 
तात्मा यथावस्थितमीक्षत इति युक्तम् । अथवा यो योगयुक्तात्मा यो वा सर्वै समदशनः स आत्मानमीक्षत इति योगिसमद्- 
रिनावात्मेश्षणाधिकारिणाबुक्तो । यथा रि चित्तडत्तिनिरोधः साक्चिसाक्षत्कारहेतु स्तथा जडविवेकेन सवातुस्यूतचेतन्यष्थक्ष- 
रणमपि नावदयं योग एवापेक्षितः । अतएवाह वसिष्ठ. द्धौ कमो चित्तनारस्य योगो ज्ञानं च राघव । योगो इृत्तिनिरोधो दि 

५ भआष्योत्कर्षदी पिका । 

हितो भूलात्मन्येवात्मानं पर्येत्” इति शरुल्युक्तशमादिपचकख शश्द्धावित्तो भूखा" इति श्रुयन्तसेक्तश्द्धासहितस्य भाष्यकारैसक्तलात् । 
नहि योगाभ्यासे विनां शमादयः सिध्यन्ति । तदुक्तं “तत्कारणं सांख्ययोगामिपन्न ज्ञाला देवं मुच्यते सर्वपारौ.* इति । तेषां प्रकृतानां 
कामानां कारण सांख्ययोगाभ्यां विवेकभ्यानाभ्यामभिपच्ं प्रयक्तया प्राप्तं देवे ज्ञाला सर्वेपादोरवियादिभिर्मुच्यत इत्यर्थः । तथाच 
श्वेताश्वतरोपनिषदपि ध्यानयोगस्य तत्त्वज्ञानकारणतां श्रतिपादयति त्रिशतं स्थाप्य समं शरीर हदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेदय । 
महमोड़पेन मतरेत विद्वान्त्ोतांसि सवांणि भयावहानि । प्राणान्भपीच्येह ख॒गुक्तयेष्ट क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छुसीत । दुद्श्वयुक्तमिव 
वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेता्रमत्तः ॥ समे छ्चो दाकैरावहिवाकाभिविव्जिते शब्दजला्रयादिमिः ' मनोय नतु चक्षुःपीडमे 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥ नीहारधूमाकौनिखानलानां खयोतविदयुतस्फरिकश्चीनाम् । एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्य- 
भिन्यक्तिकराणि योगे ॥ प्रथ्याप्यतेजोनिरुखे समुत्थिते पच्चात्मके योगगुणे मत्ते । न तद्य रोगो न जरा न मूल्यः प्राप्तख पश्च. 
भिमयं शरीरम् ॥ लघुलमारोग्यमलोडपल वर्णप्रसादं खरसौषटवं च । गन्धः शुभो मू्रपुरीषमत्पं योगग्रहतति प्रथमां वदन्ति ॥ 
यथेव बिम्बं खदयोपर््तं तेजोमयं भाजते तत्छुधान्तम् । तदात्मतत््वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥ यदात्मतक््े- 
न ठु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः अ्पर्येत्। अजं शरुवं सर्वेतच्छैविंशचदधं ज्ञाता देवं सुच्यते सर्वपाैः ॥ एपो हि देवः प्रदिशोनु सथौः 
पूवा हि जातः स उ गभ अन्तः । स एव जात स जनिष्यमाणः अल्यक्जनास्तिष्टति सर्वतोमुख. ॥ यो देवोऽपमौ योऽप्सु यो विश्वं 
भुवनमाविवेडा य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्म देवाय नम." इति । त्रिरन्नतमियतर त्रीणि उरोगरीवाशिरंसि उ्नतामि यस्मिन्दारीरे 
तश्रयुलतम्। त्रिस्नतमिति वु च्छन्दसम् ) बह्मोड़पेन तारठवेन खोतांसि सुरनरतियेवस्थावरादिमेदभि्रानि संसारखोतां सि अमेनो- 
पायसंसारदुःखमहोदथि प्रतरेदिति योग्याधिकारिणं श्रुतिरवुशासि । नीहारादिसदशान्येतानि योगिनोऽलुभवसिद्धानि । एतानि बुद्धैः ` 
रूपाणि योगे द्वियमाणे ब्ह्मण्यभिद्क्तिक्राणि ब्रह्माभिव्यक्तियोतकानि पुरःसराणि पूर्वरूपाणि टिद्ानि क्मेणाविरभैवन्ति । अथवा . 
बरह्मणि ब्रह्मविषययोगे चित्तत्तिनिरोधलक्षणे अभिव्यक्तिकराणि योतकानि । ब्रह्मविषयचित्तद्त्तिनिरो धलक्षणयोगसामिन्यक्ति- 
कराणीतियावत् । भूतजयप्रकारं भूतजयक्षारणं चाह । प्रथिवी तन्मण्डलं निषृत्याषयं तच्छक्तीश्च साक्षात्कारेणोपाश्य तेनोपासनेन 
तद्वश्षीकरणे सति अनन्तरमाप्यं तन्मण्डलं भतिष्ठा्यं तच्छविं चाहंलेनाप्छु भावयिता तेन तद्धशीकरणे सति अनन्तरं तेजो. 
भूतं तन्मण्डलं विद्ययं तच्छतं चाहं तया चिन्तयिखा वेन तद्र्ी रणं कला एवं पथिव्यामप्ड तेजसि वायौ खे च क्रमेण समुत्थि- 
ते व्यानेन तत्तत्मयुक्तकार्ययोग्यतया वशीकृते पश्चात्मके योगुणे प्रे पथिव्यादितन्मण्डखतच्छक्तीनां उत्तरोत्तरतरथेण पूर्वपूर्वचयं 
नेष्टं बुद्धो तत्सर्वं खामेदेन चिन्तयिला तेनोपासनेन पञ्चात्मके योगगुणे प्रवतत भूतपचकस यथेष्टविनियोज्यलयोग्यतालक्षणे गुणे 
तस्य योगिनः भ्दृत्तिनिष्पादितस्य योगिनो योगो ध्यानं तदेवाभिर्योगाभि्तेन ष्यानेन वसी प्वभूतात्मकं शरीरं प्ाप्तख तदस्मी. 
स्यभिमातुरुकतफलं सिष्यति यथेव वरिम्बमादशौदि दयोपरितं दया नया शद्धिसाधनेन भस्मादिनोपटि्तम् । जकारस्य दकारः । 
तेजोमयं पूरैमेव प्रुरतेजस्कं यखुधान्तं भस्मायुपठेपनेन सस्मादिमठेन ह्युपल्मिन सदहापाछृतपूर्ेमरं तदूरपणादि भ्राजते दीप्यते 
तद्वत्. सएव प्रक् जनासिष्ठति अनन्तसमष्िव्यष्यात्मककायेकरणोपाधिष्ु एषु प्रयगन्तरेन जना इति शब्दाभिाप्यो मूला 
सएव परमात्मा तिष्ठतीति कठिनश्चुतीनामर्थः ! एतदादिष्चुतीनां “योगी युञ्जीत सततमात्मानं रदति स्थितः" इयाय यीतास्ट्रतयः \ 
अतएव तासां स््तीनां मूलभूता एतदायाः श्ुतय एव यथायोगमुदादायाः । न योगस्षरतयः। गीतास्म्रतीनां वेदमूलकलात्। तथाच 
सांख्यस्ट्तीनां योगस्द्तीनां तकेस्फ्रतीनां च वेदाविरोधिनीनामेव अमाण्यं नेतरासाम् । तथाच प्रमाणलक्षणस्थ शरारमर्ष सूत्रम् ~~~ ~ 1 

\ जैमिनीयुच । 
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ेन्तिकििोििनिेकति किनिकिनि 

9 नीटलक्रण्ठव्याख्या ( चतुर्धंरी ) । 

थोगामिपन्नं विद्यामेतां योगविधिं च श्त्छम्” इति लिङ्गाच्च ज्ञानयोगयोः समु्यावगमात् । नच श्रोत यौक्तिक- 
विवेकमाघ्राजडाजडयोरदेहात्मनोः पृथक्करणं संमवति । सोपाधिकंख अमखोपाधिनियृत्तिमन्तरेण निदृत्यसंमवात् । 
आदशोधनिदरतावपि प्रतिबिम्बादिश्रमनिव्त्यपत्तेः । अतएवाधिष्ठानक्ञानदाब्ं सति तत्र कितख चित्तख तदु- 
स्यख चादरीनमनायासेनैवोपपचत इति निरस्तम् } योगं विनाधिष्ठानक्ञानखेबासंमवात् । यदाह दक्षः खसे 
हि तद्रह्म मारी सखीडुखं यथा । अयोगी नेव जानाति जालन्धो हि यथा घटम् ॥' इति । तकत भगवतपूज्यपादैः 
श्रह्विद्ः करुच्ापि योगपेक्षां न व्युत्पादयांबभूयुः इति, तत् अथातो बह्मजिज्ञासाः इत्य्ाथशब्दसुवितसुसुश्चुविशे- 

षणीभूतसाधनचतुष्टयान्तर्गतं शमाधुपेयसमाधिमदष्चोक्तमिति न दोषः । द्वौ कमाविति वसिष्ठवाक्यतात्पयं तु॒परस्प- 
रनिरपे्चमागंद्भयोपगमे "नान्यः पन्थाः इति श्रुतिवाधापत्त्या प्रतिपत्तिक्रमभेदमाच्परतया प्रागेव वर्णितमिति दिक् । 
कंच योगम्रकारेण योगानपेक्षमागान्तरपरतिपादनमसंगतम् । नच तत्सुचकोऽज् कधिच्छब्दो वर्तते । संभवति वा 

% मयुसूदनीव्याखूया । 

ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् ॥ असाध्यः कस्यचिद्योगः कसखचित्तत्वनिश्वयः । प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमः दिवः ।* इति । 
-नित्तनारास्य साक्षिणः सकाशात्तदुपाधिभूतवित्तस्य प्रथक्षरणात्तदद्शनसय 1 तस्योपायद्वयं एकोऽसंपरज्ञातसमाधिः । संप्रज्ञात- 
समाधौ हि अआत्मेकाकारढृत्निप्रवाहयुक्तमन्तःकरणसत्त्वं साक्षिणाञ्मूयते, निरुद्धसर्वत्तिकं ` तूपशान्तलान्नावुभूयत इति 
विरोषः । द्वितीयस्ु साक्षिणि कल्पितं साक्ष्यमदतलान्न स्येव । साक्ष्येव तु परमा्थंसलयः केवलो विदधत इति विचारः । तत्र 
प्रथममुपायं भपच्चपरमार्थतावादिनो हैरण्यगभादयः अपेदिरे । तेषां परमार्थसख वचित्तसयादशचनेन साक्षिद्ने निरोधातिरि- 
कोपायासंभवात् । श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादभतोपजीविनस्लोपनिषदाः भ्रपजराद्रतलवादिनो द्वितीयमेवोपायसुपेयुः । तेषां 
ह्यधिष्ठानज्ञानदाव्ये सति तत्र कल्पित बाधितस्य चित्तस्य तद्यस्य चादशेनमनायासेनैवोपपदयते । अतएव भगवतपूज्यपादाः 

कुत्रापि ब्रह्मविदां योगपेश्षां न व्युत्पाद्या बभूवुः । अतएव चोपनिषदाः परमहंसाः श्रौते वेदान्तवाक्यविचार एव गुस्सुषख्य 
५ माष्योत्कषदीपिका । 

"विरोधे लनपेश्च स्यादसति ह्यनुमानम्” इति । 'ओदुम्बरीं स्प्रष्टोद्येत्” इति अयक्षश्चुतिविरुद्धा सा सवां वेष्टयितव्येति स्टरतिमौनं नं 
वेति संक्षये मूलश्चुयनुमानान्भानपिति प्राप्ते राद्धान्तः छ्प्श्चुतिवियेधे श्ुतिप्रामाण्यमनपेक्षमपेश्षासयन्यं हेयमिति यावत् । हि यतोऽ- 
सतिविरोधे श्वुखयुमान भवति । अत्रतु विरोधे सति श्रुयजुमानायोगान्मूलखभावात्सवैवेष्टनस्छृतिरभरमाणमिदय्ः । एवंच दामादिग्र- 
विपादकश्चुतेः श्वेताश्वतरोपनिषदोऽनुरोधिन्यो योगस्प्रतय- प्रमाणम् । तथा "आत्मा वा अरे व्रव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासि- 
तश्ः, ^ततस्चु तं परयति निष्करं ध्यायमानः' इत्यादिश्ुद्युपवृहणरूपाः ससाधनसमाधिनिरूपणपराश्च स्ष्टतयः । नासिकमतमिवा- 
सिकमतानां सर्वा्चदयागायोगात् । तथाच “एतेन योग प्रत्युक्तः" इतिसू्चस्थं भाष्यं एतेन साख्यस्पतिलयास्यानेन योगस स्छति- 
रपि भरयाख्याता द्रटव्येयतिदिखति । तन्नापि स्रतिविरोधेन प्रधानं खतश्रमेव कारणं ! महदादीनि च कायोण्यलोकवेदमसिद्धानि 
हम्यन्ते । नन्वेवं सति समानं न्याग्यलात् । पूरवेणेव एतदतं किमर्थ पुनरतिदिर्यते । असि तत्राभ्यधिकाशङा, सम्यग्दद्यैनाभ्यु- 
धयो हि वेदे विहितः श्रोतव्यो मम्तम्यो निदिध्यासितव्यः" इति । श्रिरु्तं स्थाप्य समं शरीरम्" इद्यादिना आसनादिकल्पनापुरः- 
सरं बहुश्रपच्चं योगविधानं श्वेताश्चतरोपनिषदि दयते । लिङ्गनि च वैदिकानि योगविषयाणि सहर उपरभ्यन्ते नतां योगमिति म- 
भयन्ते स्थिरामिन्दियधारणां' इति, “वियामेतां योगविधिं च कृत्लम् इति चैवमादीनि । योगक्ान्नेऽपि "अथ तत््वददोनोपायो योगः" 

इति सम्यग्द्शनाभ्युपायलेनेवे योगोऽङ्गीक्रियतेऽतः संमतिपनायैकदेशल्ादशटकादिरतिवयोगस्खतिरप्यनपवद नीया भविष्यतीति । 

्यमप्यधिकाश्चद्धातिदेदेन निवदयते । अथैकदेशसंप्रतिपत्तावप्ययैकदेशविप्रतिपत्तेः पूर्वोक्ताया दशेनात्। सतीष्वप्यध्यात्मविषयाद्ु 

बह्वीषु स्मृतिषु सांखूययोगस्मृलयोरेव निराकरणे यल: कृतः । सांख्ययोगौ हि परमघुरुषार्थसाधनतेन रोके भ्रद्यातौ शिष्ट प्रण्हीती 

लिद्गेनोपनृंहितौ तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्ं “ज्ञाला देवं सुच्यते सर्वेपारः' इति 1 निराकरणं ठु न सां ख्यज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योय~ 

मगेण वा निःप्रेयसंमधिगम्यते । श्रुतिर्हि वैदिकादातमैकविज्ञानादन्यि प्रेयससाथनं वारयति । (तमेव विदिलातिशरत्युमेति नान्यः 

पन्था विंदयतेऽयनायं' इति । द्वैतिनो दि ते सांख्ययोगाश्च नालैकलददिनः। यन्तु ददनमुक्तं तत्कारणसांख्ययोगाभिपन्नमिति वेदिक- 

मेव तन्नं ज्ञानं ध्यानं च सांख्ययोगशब्दाभ्यामभिलम्यते अ्रलासत्तेरियवगन्तव्यम् । येन लं्चेन न विरुभ्यते तेनेटमेव सांख्ययोग- 

स्यृ्योः सावकाश्लम् । तद्यथा असङ्को ह्ययं पुरुषः" इलेवमादिश्चुतिभरसिद्धमेव पुरुषस्य विदयद्धलं निगुण पुरुषनिरूपणेन सांख्यै+ 

रृपगम्यते ! तथा योगैरपि “अथ परिवराय् विवणेवासा सण्डेऽपरिअह इयेवमादिश्वुतिप्रलिद्धमेव निडत्तिनिष्ठलं भनज्यादुपदेरोना- 

भ्युपगम्यते । एवेन सर्वाणि तकसररणानि भ्रतिवक्तव्यानि तान्यपि तर्कोपपत्तिभ्यां तत्त्व्ञानायोपढर्ैन्तीतिचेदुपडुवैन्तु नाम । 

पवजञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति नावेदविन्मनुते तं शन्तं”, तं पनिषद् पुरषं एच्छमि' इयेवमादिश्वुतिभ्यः । इवि 

$+ प्रल्याद्ठत्तिः संनधिः,+ 



२० जनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-शभरीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवद्रीता । [{ अध 

यो मां पश्यति सर्वै सर्वं च मयि पदयति । 
तस्याहं न पणद्याभि स चमे न प्रणयति ॥ ३०॥ 

१ भीमश्छांकरभाष्यम् । 

सं सैर समदद्ौनः ॥ २२. ॥ पएतस्यात्मैकत्वव्ौनस्य फरसुच्यते--यो मामिति । यो मां पञ्यति? 
स्षैस्यात्मानं सवत्र सर्वेषु भूतेषु स्त च बह्मादि भूतजातं मयि सवोटमनि पद्यति तस्येवभाः 
द्िनोऽहमीश्वसे न परणद्यासि न परोश्षतां गसिष्यामि । सचमे न श्रण्यति स चवि 
वाञ्देवस्य न घणदयत्ति न पयोक्षीभवति । तस्य च मम चेकात्मकत्वात् । खाला हि नामात्म 

नको 

२ आनन्दुगिरिव्याख्या । 

स्ीनस्य फरुविकटपत्वशचङ्कां शिथिलयति पफतस्येति 1 तत्रैकत्वददीनमयुबदति--यो मायिति । त्फ 
सुपन्यस्यति--तस्ये ति 1 ज्ञनानुवादभागं विभजते--यो मिलति । तत्फलोच्छिभागं व्य्वष्टे--तस्येर्चा 
अनेकत्वदषिनोऽपीश्चरो नियत्वाञ्न भ्रणर्यतीलयाशङ्याह-ने ति । अहं परमानन्दो न तं भ्रति परोक्षीभवासमं 
स चरेस्यादि व्याच््े--विद्धानिति'। विद्वानिवाविद्वानपीश्वरस्य न नहयतीलयाशङ्खयोक्त-नेस्यादिना । 3 

| ३ नीरुकण्ठव्यार्या < चतुर्धरी >) । 

उन्तथुक्तेरतो यो वा समदुदरीन इति वापदाध्याहारोऽप्यसंगत इति दिक् ॥ २९ ॥ अखास्मेकल्वदर्दनसा 
माह--यो माप्निति । सर्व्ासच्छब्द्ः मत्यगातमपरः ! यो योगी आत्मानं सर्वत्र परयति सवै चात्मनि 
तख योगिनो ज्ञात आत्मा न प्रणयति अदर्रनं न गच्छति । जात आत्मा न पुनसिरोभवति । सक्कन्र्टख 
नख बीजामावेन पुनरुदयासंमबादित्यर्थः । नयु कायकारणसंधाताभिमानिना शुक्तिरूप्यवद्रह्मण्यध्यस्तेन त 
त्यागपूरवैकं ज्ञातं खाधिष्ठानभूत जह्य भा तिरोधायि बुद्धेसतत्वपक्षपातित्वात्, जह्मदध्या तु स॒ुक्तजीवख निरन्व 
मवतीत्यशङ्कबाह--सच मे न भ्रणश्यतीति । सच विद्वान्मे मम न प्रणश्यति न तिरोभवति मद्मि 

# € मश्ुसूदनीव्याख्या ! 

अवरतैन्ते जदमसाक्षातछाराय नतु योगे विचारणेव चित्तदोषनिराकरणेन तस्यान्यथाखिद्धलादिति कतमधिकेन ॥ 
एवं शद्ध खंपदाथे निरूप्य शद्ध तत्पदाथं निरूपयति--यो योगी मामीश्वरं तत्पदार्थमलेषभ्रपद्चकारण 
यिकसुपाधिविवेकेन सर्वत्र अपदे सद्वुपेण स्फुरणरूपेण चाबुस्यूतं स्वोँपाधिविनिगन्तं परमार्थसखयमानस्द्घ 
परयति योगेन अद्यक्षेणापरोक्षीकरोति, तथा सर्वं च अपश्चजातं मायया मप्यारोपितं मद्धिन्नतया मृषालेनैव 
तस्यैवं विवैकदरदिनोऽदं तत्पदार्थो मगवान्ञ प्रणदयामि, हश्वरः कशथ्िन्मद्धिनोऽस्तरीति परोक्षक्ञानविषयो न मवाप 
योगजापरेक्षन्ञानविषयो भवामि । यद्यपि वाक्यजापरोक्षज्ञानविषयलं वंपदार्थामेदेनैव तथापि केवलस्यापि त, 
योगजापरोश्चज्ञानविषयलसुपपद्यत एव । एवं योगजेन प्रल्क्षेण मामपरोक्षीकुवेन् स च मे न प्रणद्यवि परोक्षो न 

५ मष्योत्कर्पदीपिका । 

वसमदेतद्धाष्याडुदाहृतश्चेतिभ्यो गीतास्तिभ्यश्च ओपनिषदानां परमहंसानां चित्तदोषनिरासाथ श्रुयविसोधितच््वज्ञानस 
योगाभ्यासे अत्तेरौचिद्याचच ! अतएव चौपनिषदा इ्यसंगतमिदयकं विस्तरेण ॥२९॥ एषलदर्दनख फल्माद--य इति 
वादेवं अद्यगमिन्नं सरवैत्र तस्मिन्नधिष्ठानरूपं पर्यलपरोक्षीकरोति स सर्वं च ब्रह्मादिभूतजातं मथि प्रल्यगभिन्ने वाघदेषे 
पृदयति तस्य ब्रह्मातमक्यसाश्षात्कारवतः । अहं मरयगमिज्नपरमात्मा न अणदयामि अदर्यः परोक्षो न भवानि ! स च विद 
खदर्यौ मम श्रखगभिन्नस्य वासुदेवस न प्रणश्यति परोक्षो न भवति । यद्यपि विद्वानिवाविद्वानपि श्श्वरस्य न अणरयति 
विदुषोऽनिद्या व्यवदितलात्परोक्षायता । यंतु एवं द्धं लंपदा्ं निरूप्य शुद्धं तत्पदा निरूपयति । यो योगी मामी 
दार्थमञ्ेषप्रपश्चकारणं मायोपाधिविवेकेन खर्व प्रपत्र सद्रूपेण स्फुरणरूपेण चाचुल्यूतं सर्वोपाधिविनिर्त परमा्थ॑सलमा, 
मनन्तं परयति योगजेन प्रलक्षेणापरोक्षीकरोति तथा सर्वग्रपञ्चजातं मायया मय्यारोपिततं मद्धि्तया श्रषालेनव पयां 
निवेकददिनः अहं ततदाथौ भगवान्न प्रणदयामि इश्वर कश्िन्मदभिन्नोऽस्तीति परोक्षज्ञानविषयो न भवामि रितु योग 

& भीघरीव्याख्या । 
पानि चात्मन्यमेदेन परयति ॥ २९ ॥ एवभूतात्मक्नानस्य सरवेभूतात्मतया मदुपरासन सख्यं कारणमिलयाइ--य इति । मां 
सर्वेत्र भूतमात्रे यः पद्यति> सर्वं च प्राणिमात्रं मयि यः पयति तस्यादं न अगदयाम्यद्रदयो न सवानि, स च ममा 
लां अवादि दमिते £ ७ अभिनवगुसाचार्यव्याख्या । 
विस्तरस्तु दृबीस्तोत्रथिवरणे च मयेव निर्णीत इति तत्रैवावधार्यः ॥ २९ ॥ एप एवार्थः स्पष्टी थो साभिति 1 भणास्मोऽकायकारित्वाच्, 1 तथाहि परमात्मनः सर्वगतं रूपं यो न पद्यति सस्य परमात्मा पलायितः । स्वरूपं 

9 मृथुसूदनः+ 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-भीषरी-अभिनवगुषव्यासयायुता । ३२१ 

सवेभूतस्थितं यो मां मजयकत्वमास्यितः । 
स्वेथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ । 

१ ओीमन्छांकर भाष्यम् । 

पव भवति । यस्माच्चाहमेव सवोत्मेकत्वदीं ॥ ३० ॥ इत्येतत्पू्न्छोकाथै सम्यगदशेनमू्य , 
मोक्चोऽभिधीयते-सवति । सर्वथा सर्वैभकारवैतमानोऽपि खम्यम्द्ीं योगी मयि वैष्णवे यः 
~ परमे कन्किकन्किेणक 

खङ्पेण सतोऽपि व्यवहितानां वावा लय । 
स्वरूपेण सतोऽपि व्यवहितस्वादविथया नष्टप्रायतेलय्थैः । हैश्वरस्य विदुषश्च परस्परमपरोक्षत्वे हेतुमाह तस्य 
आस्मिकम्वेऽपि कथं मिथोऽपरोक्षस्वं तत्राह--खात्मेति । व विद्याफरं श रति 
च्चेति । तस्मादेकस्वदृनाथं प्रयतितव्यमिति होषः ॥ ३० ॥ पूवांर्धेनानू्ोत्तरा्भेन फलविधिरिति मत्वाह--इये- 
तदिति । रागादिरहितस्य थमनियमादिसंस्कारवतः स्वैरथष्ष्यसं भवेऽपि तामङ्गीक्ृय शानं सोति--खवैथेति 1 

& नीलकण्टव्याख्या ( चतुर्ध॑री >) । 

भवेदेतदेवं यदि जीवो मग्यध्यस्तो वा मम विकारो वा भवेत्तदा निरन्वयोच्छेदं प्रायात् । अहमेव तु सः । “त्च. 
मसि? “अहं ब्रह्मासि?; अयमात्मा ब्रह्म, इत्यादिग्ास्ात् । तसाचुक्तसुक्तं सच मे न प्रणस्यतीति ॥ ३० ॥ 
यसात्सबौत्मेकत्यदरशी अहमेव अतो नाख मोक्षः प्रतिबध्यत इत्याह --सवेभूतेति । सर्वोपादानतया सरमे सूतेषु 

४ मधुसदमीव्याख्या । 
स्तात्मा हि मम स विद्वानतिग्रियलात्सर्वेदा मदपरोक्षज्ञानगोचरो भवति “ये यथा मां भपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्” 
इत्युक्तेः 1 तथेव रारय्यास्थमीष्मभ्यानस्य युधिष्ठिरं अति भगवतोक्तेः । अचिद्वस्तु खात्मानमपि सन्तं भगवन्तं न परयति, 
अतो भगवान् पदयन्नपि तं न परयति । स एनमविदितो न भुनक्ति" इति श्यतेः । विद्वांस्तु सदैव समिहितो भगवतोऽतु- 
रहभाजनमियर्थः ॥ ३० ॥ एवं लंपदाथे तत्पदाथे च द्धं निरूप्य तत्त्वमसीति वाक्या्थं॑निरूपयति-- सवेषु 
भूतेष्वधिष्ठानतया स्थितं सवोनुस्यूतसन्मध्रं मामीश्वरं तत्यदलक्ष्यं॑ खेन ॒लंपदल्क्ष्येण सहैकलमलन्तामेदमास्थितो 

५ माष्योत्कर्पदीपिका । 
ज्ञानविषयो भवामि । यद्यपि वक्यजापरोक्ष्ञानविषयलं पदाथौभेदेनेव तथापि केवलापि ततपदार्थख योगजापरोक्षश्चानविषरयल- 
सुपपद्यतं एव । योगजेन अक्षेण मामपरोक्षी्कवैन्सं च मे न अणक्यति परोक्षो न भववि । खात्मा हि सम स विद्वानिति भरियलात्स- 
वैदा मदपरोकषज्ञानगोचरो भवति । ये यधा मां प्रपघन्ते तां सयैव भजभ्यहम्” इत्युक्तेरिति केचित्। तत मूल्तद्धाष्यखव्याख्यान- 
विरुद्धापाततनिका ^तं खोपनिषदं पुरषं एच्छामिः, भवेदविन्मयुते तं बुहम्तम्* इयादिश्रुतिविशद्धा । योगजाखण्डापरोश्न्ञानकरपन। 
च नादरतैब्या । तेयद: संकोचकपदायभावेन कदाध्यदहं त्य परोक्षो न भवामीद्थं विहाय कदावित्समाध्यादिकङे योगजप्रल्य- 
क्षेणेति कर्पनाया अयोगाचेति दिक् ॥ ३० ॥ पूवैश्छोकाथे सम्यग्ददनं पूवौधैनानूद्य तत्फलं मोक्षमाद--सखवेति । पूर्वोक्तेन 
अकारेण सर्वेषु ब्रह्मादिभूतेषु भ्रभ्रूपेण स्थितं मां परमात्मानं वादेवं य एकलरमहमेव वासुदेव इयेवंरूपमास्थितः सञ्यगपरोक्षी- 
छतवन् स योगी सम्यग्दां सर्वथा सर्वप्रकारेण तिधिप्रतिषेधाकैकर्येण वतेमानोऽपिं । अपिशब्देन तस्य रागादिरहितस्य यममि- 
यमादिसंस्कारवतः खेरड्च्यसंभवेऽपि ज्ञानस्तुलयथं तामङ्गीकरोतीति चोद्यते, मयि वे्णवे परमे पदे वर्त॑ते स मिलयसुक्त एव मोक्षं 
भ्रति न केनचित्मतिबरुष्यत इव्यथः । यत्तु तदेवं भाक्तीनि खुखाम्यभिधायाजनोपदेचाच्छरेन ज्ञानमार्गे लोकानां अदृसिसिद्धये 
भाक्ताम् श्ञानयोगिनोऽप्युत्तरोत्तरातिशयेनाह--खवंति । यत्संन्यासात्मागेव गृहस्थः सन् सवैभूतस्थं सवौणि भूतानि कायैकरणा- 
छारेण परिणतानि तत्स्थं तत्तादात्म्य्रमबिषय इत्यात्मानं पयश्चमीक्षते शाल्ञजन्यापातज्ञौनविषयतां नयतीयेवं सर्व॑भूताम्यात्म- 
तादात्म्यं अमनिषयाणीति शान्नजभ्यापातज्ञानविषंयतां भयति सोऽन्योन्याध्यासन्ञानी अयोगयुक्तोऽपि कर्मयोगज्ञानयोगाभ्याम- 
संस्पृष्टोऽपि सर्वत्र समदसनो ज्ञानयोगी ज्ञेय इति यत्तदपि ह्ञेयपदाध्याहारैर्योज्यम् 1 एवमात्मानात्मनोरन्योभ्याध्यासापातश्चान- 
संपक्लं भाक्त योगिनमभिधाय ततोऽधिकं तमाह--य इति । मां सर्वज्ञं सर्वशक्तिकं सर्वत्र परयति सर्वभूतेष्वीश्वरो जीवकर्या 
प्रविष्ट इति शा्रजन्यापातज्ञानविषयतां नयति, तस्ापातत एवं एेकात्म्यज्ञानसंपन्नस्याहं न प्रणयामि नान्तःकरणादपयामि, स च 
मे मम संबन्धी सन् मस्रसाददिव न प्रणश्यति नानथं भाप्रोतीलय्थैः । अतः सोऽपि भाक्तो ज्ञानयोगी हेय इति भावः ! ततोऽपि 
किंचिदधिकं तमाद-- सर्वेति । एकलमास्थित इति जीवन्रह्मणोरोपाधिको मेद उपाधीनामसत्त्वादिद्यापातज्ञानवानियर्थः १ एवंभूतः 

& भआषरीन्याख्या । 
भवति । भरव्यक्तो भूता ङपादुश्या तं विलोक्यायुगुहणामीत्थैः ॥ ३० ॥ न चेवंभूतो विधिकिकरः स्यादिलाद--सर्वभूतस्थितमिति ¶ 

७ अभिनवगुप्ताच्ा्यंन्यार्यां । 
आयात । अथेदं वस्तुजातं तद्कासनात्ममि परमात्मनि निविष्टं माति ॥ ३० » तथाविधं यो न पञ्यति स परमार्धस्वरूपासणदः । तश 
सामानो न न न ----------~-------~- ~-- -------~----------~-----~---~------ 

माक्तानि गौणानि, २ निशथग्रज्नान, 
अ ीर ४१ 



३२२ अनन्दगिरिव्याख्यासंबरित-शीमच्छाकरमाष्ययुता-भीमद्धगवद्रीता। [अध्यायः & 

आत्मौपम्येन सर्वन्र समं परयति योऽजैन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२॥ 

१ ओमश्छांकरभाष्यम् । 

पदे वतेते निव्यमुक्त पव स न मोश्चं भ्रति केनचित्प्रतिवध्यत इव्यर्थः ॥ २१ ॥ किंचान्यत्-आस्मौपः- 
म्येनात्मा खयमेवोपमीयत[अनया]इत्युपमा तस्या उपमाया भाव ओपस्यं तेनात्मौपम्येन सर्वत्र सवै 

॥ ̂ 

२ अनिन्दगिरिव्याख्या । 

प्रतिभासतोऽपि ययेष्टचेष्टङ्गीकारे ङतो ज्ञानवतो निलयसुक्तस्वं प्रातीतिकदुराचारपरतिबन्धादिलयाक्षङ्याह- न मोश्च. 
मिति ॥ ३१ ॥ स्ेराचरणस्याभ्रतिबन्धकत्वकथनात्परपीडनस्य योगिनः सम्यग्दशेनं भरल्य्रतिवन्धकत्वग्रसक्तावुक्त-- 
किंचेति । अन्यदपि किंचिदुच्यते परमयोगिनो निर्देशद्ारा योगसमाहास्म्यमिलयथैः । उपमेवोपम्यमास्मा च तदो पर्यं 

३ नीटकण्डव्याख्या ( चतुरी ) । 

सत्तारूपेण स्फुरणरूपेण च सितं मां परमात्मानं एकत्व जीवन्रह्मणोरेक्यमासितः सन् मजति निर्विकल्पेन समा- 
धिना सेवते घ योगी व्युत्थानदशायां प्रारब्धकर्मवश्चाहाधितानुब्रत्या देहमारूढः सर्वथा सर्वप्रकारेण यान्ञवल्क्या- 
दिवत्कर्मत्यागेन वा; वसिष्ठजनकादिवद्धिहितकर्मणा वा; दत्तात्रेयादिवन्निषिद्धकर्मणा वा; वर्तमानोऽपि म्यवहुरन्नपि 
मय्येव वर्तते न मत्तश्चयुतो भवति । यतो देवेभ्योऽपि नाख भयमिति श्रूयते (तख ह न देवाश्च नाभूत्या ईशत 
आत्मा हयेषां स भवतिः इति च । नेत्यव्ययमप्यथै । देवा अपि तख ब्रह्मविदः अभूतये अनैश्वर्याय न दशते न 
समथी भवन्ति । यतोऽयमेषामात्मा इति श्रुत्यर्थः । स न पुनः संसारी पूर्ववद्ववतीव्यर्थः॥ २१ ॥ यदपि 
निषिद्धकर्मणाप्यात्मविन्न बध्यते तथापि सौखवानेव योगी श्रेष्ठ इत्याह-आत्मोपम्येनेति । यथा खख सुख- 

« भपुसूद्नीत्याख्या । 

घटाकाशो महाकारा श्वयन्रेवोपाथिमेदनिराकरणेन निधिन्वन् यो भजति अह ब्रह्मास्मीति वेदान्तवाक्यजेन तत्तवसाक्षा- 
त्कारेणापरोक्षीकरोति सोऽविदातत्कायेनिडत्या जीवन्मुक्तः कइतक्य एव भवति । यावन्त तख बाधिताुशतत्या शरीरा- 
दिददीनमनुवर्ते तावल्धारन्धकर्मभ्राबल्यात्स्वक्मैखागेन वा याज्ञवल्क्यादिवद् , विहितेन कर्मणा वा जनकादिवत् , भ्रतिषिद्धेन 

कर्मणा वा दत्तान्नेयादिवत् , सर्वथा येन केनापि रूपेण वर्तमानोऽपि व्यवहरन्नपि स योगी ब्रह्माहमसीति विद्वान्मयि परमा- 
त्मन्येवामेदेन वर्तेते । सर्वथा तय मोक्षंप्रति नासि प्रतिबन्धशद्धा । त्खह न देवाश्च नाभूत्या ईशत आत्मा दयषां 
स भवतिः इति श्रुतेः । देवा महाप्रभावा अपि तख मोक्षाभवनाय नेश्चते किमुतान्ये श्ुद्रा इयर्थः । बह्मविदो निषिद्ध 
कर्मणि भ्रवर्तकयो राग्दरेषयोरसंभवेन निषिद्धकमासंभवेऽपि तदश्शीङयय ज्ञानस्युदर्थमिदमुक्तं सर्वथा वर्वमामोऽपीति, 
्टखापि स.इमां्टोकान्न हन्ति न निबध्यते" इतिवत् ॥ ३१ ॥ एवसुत्पनेऽपि तत्त्वबोध कश्चिन्मनोनाङ्वासनाक्षययोरभा- 
धाजीवन्युक्तिुखं नालुभवति वित्तनिक्षेपेण च द्टदु.खमनुभवति सोऽपरमो योगी देहपाते केवल्यभागिादेहसद्धावषयेन्तं 
च टष्टदुःखाययभवात्, तत्त्वज्ञानमनोनारावासनाक्षयाणां तु युगपदभ्यासादृटदुः खनिदृक्तिपूर्वकं जीवन्सुक्तिसुखमलुभवन्ारर्ध, ` 

कर्मेवशात्समापन्युत्थानकारे--अआल्मेवौपम्यमुपमा तेनात्मदष्टान्तेन सर्वैर प्राणिज॥ते खं वा यदि वा दुःखं समं तुल्यं यः" 
परयति खश्याविष्ट भथा न संपादयति एवं परख्ाप्यनिष्टं यो न संपादयति अदेषद्यन्यलात् , एवं खथ्येष्टं यथा संपादयति 
तथा परस्यापीष्टं यः संपादयति रागश्चन्यलात् स निवौसनतयोपचान्तमनाः योगी ब्रह्मवित् परमः श्रेष्ठो मतः पूर्वस्मात्, 
हे अजन, अतसत्तवज्ञानमनोनाशवासनाक्षयाणामाकममभ्यासाय महान्धरयन्न आस्थेय इलयर्थः । तत्रेदं सर्वं द्रैतजातम- 
द्वितीये चिदानम्दात्मनि मायया कस्पितलान्द्षैव आत्मेवैकः परमार्थसलयः सजिदानन्दाद्रयोऽहमस्मीति क्ञानं तत्त्वज्ञानं 

५ भष्योत्कषेदीपिका । 

सन् यो भां सर्वभूतेषु सेवते स सर्वथा आवर्तमानोऽपि संसारयानामरवर्वनशीखेऽपि योगी ज्ञेयः । यतो मामनुवरैते मां भजति 
ूर्वोक्तप्रकारेणेति हेयम् । तद्यदोरध्यादारेण योज्यमितीतरैः कल्पितं तदसत्। एताटशकल्पनाया बहभ्यादारभस्ताया अखारसिक्ायाः 
प्करणनिरुद्धाया व्यर्थलात् ॥ ३१ ॥ नजु सर्वथा वतैमानोऽपीव्ुक्त्या कलविदुःखहेतुभूतापि तस्य अवृत्तिः प्रेति चेत्तर्हि तषक्षण 
ण्वित्याशयेनाह--आत्मेति । आत्मा खयमेव उपमाया भाव ओपम्यं तेन यः सवेषु भूतेषु । वाशब्द चार्थे । सुखं च य 

& ओीषरीग्याख्या । 
सर्वेषु भूतेषु सितं मासभदभास्ित भाश्रितो यो भजति स योगी शानी सन्सर्वेथा कस॑स्यागेनापि वतैमानो मय्येव वतैते मुच्यते न 
घ॒ अश्यतीलथः ॥ ३१ ॥ एवंच मां भजतां योगिनां मध्ये सर्वभूतानुकम्पी अठ श्याह--आ्मोप्येर्मति । आत्मौपम्येन+ 

७ अभिनवशुप्ताश्रार्यव्याख्या । 
तिरेके सत्वनिर्भासनात् । यस्तु सर्वगतं भां पश्यसि तस्याहं ने अणष्टः 3 स्वरूपेण भासनात् । भावाश्च मयि यद्यति तत्तेषां भावनोपपक्तो 
अष्टुतायां परिपू्णोयां त न प्रणष्ट; परमात्मनः ॥ ३१ ॥ यस्त्वं लानाविष्टोऽसावमकष्यमेवेकतया भगगन्तं सर्बेगतं निषम्सकोमस्थागतोऽपि 



नीलकण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योककेर्षदीपिका-शरीधरी-अमिनवयुपव्याख्यायुता । ३२३ 
१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

भूतेषु समं तुल्यं पद्यति योऽजैन स च किं समे पदयतीत्युच्यते यथा भम खुखमिषटं सम् तुल्व पश्यति वचन स च कि समे  पद्यतीरयुच्यते यथा_ मम. शुलमिषट तथा सै ------------------------ त वयुच्यत यथा मम सुखभिषटे तथा सवै- 
२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

च तेन सर्वभूतेषु यः समं प्रक्यतीवयुक्ते तदेव समद्रौने भश्पूवैकं बिरणोति--किमित्यादिना । विकद्पाथेत्व 
छ भधुसूदनीव्याख्या । 

अदीपज्वालासंत्रानवदृत्तिसंतानरूपेण परिणममानमन्तःकरणद्रन्यं मननातमकलान्मन इत्युच्यते ¦ तस्य नारो नाम ॒दृत्तिरूप- 
परिणामं परिखज्य स्नैढत्तिविरोधिना निरोघाकारेण परिणामः । पूवापरपराम्मन्तरेण सहसोरथमानस कोधादिषृत्ति- 
विषस्य हेतुशित्तगतः संस्कारविशेषो वासना, पू्वपूवोभ्यासेन चित्ते वास्यमानलात् । तसाः क्षयो नाम निवेकजन्यायां 
चित्तमर्मवासनायां दढायां सलयपि ब्य निमित्ते कोधायनुत्पत्तिः । तत्र तत्त्वज्ञाने सति मिथ्याभूते जगति नरविषाणादाबिवं 
धीदृतत्यचुदयादात्मनश्च दृष्टेन पुनश्रैत्यनुपयोगाधिरिन्धनाभिवन्मनो नश्यति । ने च मनसि संस्कारोद्रोधकस्य बाह्यसख 
निमित्तस्ा्रतीतो वासना क्षीयते । क्षीणायां वासनायां हेलभावेन को धादिङ्च्युदयान्मनो नदयति । नष्टे च मनसि रमद्- 
भादिसंपत्त्या तत्त्वज्ञानसुदेति । एवमुत्पन्े तत्त्वज्ञाने रागद्वेषादिरूपा वासना कषीयते । क्षीणायां च वासनायां भतिबन्धा- 
भावात्तत्वज्ञानोदय इति परस्परकारणलं ददनीयम् । अतएव भगवान्वसिष्ठ आह (तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च । 
.निथः करणतां गला दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥ तसाद्राघव यलेन पौरुषेण विवेकिना । भोगेच्छा दूरतस्यक्ला त्रयमेत- 
त्वमाश्नयेत् ॥" इति । पौरुषो यन्नः केनाप्युपायेनावर्यं संपादयिष्यामीयेवंबिधोत्सादरूपो निर्बन्धः । विवेको नाम विविच्य 
निश्वयः । तत्त्वज्ञानख श्रवणादिकं साधनं, मनोनारस्य योगः, वासनाक्षयस् प्रतिकूल्वासनोत्पादनमिति । एतादशविवेक. 
युक्तेन पौरुषेण अयनेन भोगेच्छायाः खस्पाया अपि हविषा कृष्णवरतपवेति न्यायेन वासनाद्रद्धिहेतुखादूरत इ्युक्तम् । द्विविधो 
हि विद्याधिकरारी कतोपासिरकृतोपासिश्च । तत्र य उपास्यसाक्षात्कारपर्यन्तामुपास्ि इला तत््वन्ञानाय प्रृत्तस्तस्य वासना- 
क्षयमनोनाशयोदेढतरखेन ज्ञानादर्ष्व जीवन्मुक्तिः खत एव ॒सिष्यति । इदानीतनस्तु प्रायेणाङृतोपासिरेव सुमुश्वरोत्खक्य- मात्रलात्सहसा वियायां श्रवतेते । योगं विना चिष्नडविवेकमान्रेणेव च मनोनारवासनाक्षयौ तात्काठिकौ संपाय शमदमा- 
दिसं प्या श्नवणमनननिदिध्यासनानि संपादयति । तेश्च हढाभ्यस्तैः सवैवन्धविच्छेदि तत्तवज्ञानसुदेति । अवियाग्रन्थिरह्यलं 
हृदयग्रन्थिः संदाया" कर्माणि सर्वकामलं सत्यु पुनजैन्म चेद्यनेकनिधो बन्धो ज्ञानानिवतते । तथाच भ्रूयते यो वेद् निहितं 
गहायां सोऽवि्याम्रन्थि विकिरतीह सोम्य, श्रह्म वेद ब्रह्मैव मवति", “भियते हदयग्रन्थिदिछयन्ते स्वैवंदायाः । क्षीयन्ते 
चास्य कमौणि तस्िन्ट्े परावरे", “सद्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः, “यो वेद निहितं गुहाया परमे व्योमन् सो श्रुते सवान्कामान्सदह, 
तमेव विदिल तिषनयुमेति", “यस्तु विज्ञानवान्भवलयमनस्कः खदा चिः । स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भुयो न जायतेः, श्य एवं 
वेदाहं बह्यास्ीति सं इद &सर्वं भवति" इलयसर्वहलनिडृत्तिफलसुदादायेम् । सेयं विदेहमुक्तिः सल्यपि देहे ज्ञानोतपत्तिसम- 
काटीना ज्ञेया । ब्रह्मण्यविद्यध्यारोपितानामेतेषां बन्धानामविदयानासे सति नित्त पुनख्त्त्त्यसंभवात् । अतः हेधिल्यहे- 
खभावात्तत्तवज्ञानं तस्यादुवर्तते । मनोनाशवासनाक्षयौ त॒ दढाभ्यासाभावाद्धोगप्रदेन प्रारब्धेन कर्मणा बाध्यमानलाच सवा- 
शषरदेराभ्रदीपवस्सहसा निवर्तेते । अत॒ इदानीतनस्य तच््वज्ञानिनः आकिसद्धे तत्वज्ञाने न भयलपेक्षा, कितु मनोनाशवास- 
नाक्षयो भयलसाध्याविति । तत्र मनोनाशोऽसेप्रज्ञातसमाधिनिरूपणेन निरूपितः भाक् । वासनाक्षयरिलिदानीं निरूप्यते , 
तत्र वासनाखरूपं वसिष्ठ आह “दढभावनया सक्तपूर्वापरविचारणम् 1 यदादानं पदार्थखय वासना सा अकीर्तिता ॥` अन्नचं 
खस्देदाचारङुलधर्मखभावमेदतद्गतापराब्दसुशब्दादिषु प्राणिनामभिनिवेश्ः सामन्येनोदाहरणम् । सा च वासना द्विविधा 
मलिना छद्धा च । शद्धा दैवी सम्पत्, शाल्रसंस्कारप्राबस्यात्ततत्वन्ञानसाधनवेनेकलूपैव । मलिना तु तनरिविधा लोकवासना 
शास्रवासना देहवासना चेति । स्व जना यथा न निन्दन्ति तथेवाचरिष्यामीद्यशकयार्थाभिनिवैशो शोक्वासना । तस्याश्च 
“को स्कमाराधयितुं समर्थः" इति न्यायेन संपादयिुमसक्यलात्पुरुषाथौलुपयोगिलाच् मकिनिलम् । शाख्वासना तु त्रिविधा 
पाटव्यसनं बहुशाखनव्यसनं अनुष्टानव्यसर्नं चेति क्रमेण भरद्वाज दुर्वाससो निदाघलय च प्रसिद्धा । मखिनलं चासयः 
केरावहलात्युरषार्थानुपथोगिलादृ्षहेतुलाजन्महेवुलाच । देहवासनापि निविधा आत्मलभ्रान्तिरीणाधानभरान्तिदोषापनयन- 
भ्रान्तिश्वेति । तत्रात्मखघरान्तिरविरोचनादिषु सिद्धा सार्वटौकिकी । गुणाधानं द्विविधं रीकिकं साल्रीयं च । समीचीन 
दान्दादिविषयसंपादनं जौकिक, गङ्धान्ञानशालग्ामवीर्थादिसंपादनं शान्नीयम् । दोषापनयनमपि द्विविधं लौकिकं शाज्ञीयं च । 
चिकित्सकोकतेरोषधैन्याध्याद्यपनयनं लौकिकम्. । वैदिकल्लानाचमनादिभिरदौवादयपनयनं वैदिकम् । एतसाश्च सर्वप्रकाराया 

| ५ माष्योत्कषेदीपिका । 

दुःखं सम॑ परयति यथा मम खलदुःखे अवुकूल्भतिकके तथा सर्वस्यापीति तुल्यतया सर्वव समं पदयति। न कलभित्मतिकूर- 
६ भीधयीग्याख्या । 

स्वंसाङृदयेन यथा मम इलं प्रियं दुःखं चाप्रियं तथान्येषामपीति स्वेन समं पङ्यन् सुखमेव सवषां यो वान्छति, नठु कस्ापि 



२३२४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवक्ित-भीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता। [ अध्यायः 8 

१ भीभष्छाकरभाष्यम् । 

प्राणिनां खुखमचुकरूखम् । वाशब्दश्चार्थे । यदि चा यश्च दुःखं मम परतिक्ूरमनिष्ठं यथा तथा स्वै 
प्राणिनां दुःलमनिष्टं परतिक्रुखमिवयेवमात्मोपम्येन खुखदुःखे अनुकूलपतिङ्ूके तुल्यतया सर्वभूतेषु - 
समं पश्यति न कस्यचिःपतिक्ुकमाचरत्यष्िंसक इत्यर्थः । य॒ पएवमिसकः सम्यग्दद्ननिष्ठः स 
। क्री कि, (मैरे ॥ 0 । ॐ ध 8 क) नि ति अ भिदि त यि 

> आनन्द्गिरिष्याख्या । 

वारयति--वादाब्द् इति । उपदर्षिवसमदशनफकमभिरुषति-न कस्यचिदिति । किमपेश्चया तस्य परमस्वं 
३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्ध॑री ) । 

मिषं दुःमनिष्टं तद्रत्परखापीति बुदा योऽन्यसे दुःखं न प्रयच्छति सोऽहिंसकः परमयोगी मत ह्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
छ मध्ुसूदनीष्याख्या । 

मलिनलमप्रमाणिकलादशक्यलातपुरुषाथोलुपयोगिलात्पुनज॑न्महेतुलाच शान्ने असिद्धम् । तदेतष्टोकचाश्देहवासनान्रयमवि, 
वेकिनासुपादेयल्ेन भरतिभासमानमपि विविदिषोरवेदनोत्पत्निषरिरोधिलाद्दिदुषो ज्ञाननिष्राविरोधिलाच विवेकिभिरहैेयम् । तदेवं 
बाह्मविषयवासना च्चिविधा निरूपिता । आभ्यन्तरवासना तु कामकोधदम्भदपोयासुरसंपद्रूपा स्वानर्थमूरं मानसी वास- 
नेत्युच्यते । तदेवं बाह्याभ्यन्तरवासनाचतुष्टयस्य श्द्धवासनया क्षयः संपादनीयः । तदुक्तं वरि्ेन “मानसीवौसनाः पूर्वं 
लक्ला विषयवासनाः । मेत्यादिवासना राम श्ाणामख्वासनाः ॥' इति । तत्र विषयवासनादब्देन पूर्वोक्तासिसो लोकशा- 
खदेहवासना विवक्षिताः । मानसवासनाञ्चन्देन कामक्रोधदम्भदपादयाछ्रसंपद्विवक्षिता । यद्वा शब्दस्प्चरूपरसगन्धा विषयाः । 
तेषां सुज्यमानलदशाजन्यः संस्कारो विषयवासना । काम्यमानखदशाजन्यः संस्कारो भानसवासना । असिन्पक्षे पूर्वोक्तानां 
चतदखणामनयोरेवान्तभोवः, ब्याभ्यन्तरव्यतिरेकेण वासनान्तरासंभवात् । तासां वासनानां परिदयागो नाम ॒तद्विरुदभेत्या- 
दिवासनोत्पादनम् । ताश्च मैत्रयादिवासना भगवतां पतज्ञछिना सूत्रिताः राक् संक्षेपेण व्याख्याता अपि पुनव्यांख्यायन्ते । 
चित्तं हि राग्द्रेषपुण्यपपेः कटषीक्रियते । तत्र खखाजुखयी रागः" मोदादचुभूयमानं सुखमनुरोते कथिद्धीदृत्तिविरेषो राजसः 
सवे खुखजातीयं मे भूयादिति । तच्च दृषटादृ्टसामम्यभावात्वंपादयिवुमरक्यम् । अतः स॒ रागशित्तं कटटषीकरोति । यदा 
त सखिषु आाणिष्वयं मेत्री भावयेत्स्वेऽप्येते खसिनो मदीया इति, तदा तत्युखं खकीयमेव संपन्नमिति भावयतस्त्र रागो 
निवर्तते । यथा खख राज्यनिदत्तावपि पुच्रादिराज्यमेव खकीयं राज्यं तद्वत्. । निच्त्ते च रागे वधरव्यपाये जलमिव चित्त 
भरसीदति । तथा दुःखानुशयी द्वेषः" दुःखमनुदोते कशिद्धीढत्तिवि्ेषस्तमोनुगतरजःपरिणाम ईदश सर्वं दुःखं स्वेदा मे 
मा भूदिति । तच श्रुव्याघ्रादिषु सत्सु न निवारयितुं शक्यम् । नच स्व ते दुःखहेतवो इन्त शक्यन्ते । अतः स द्वेषः सदा 
हृदयं दहति । यदा तु खद्येव परेषां सर्वेषामपि दुःखं मामूदिति करुणां दुःखिषु भावयेत्तदा वैयादिदेषनिकृत्ती चित्त प्रसीदति । 
तथाच स्मयते श्राणा यथात्मनोऽमीष्ट भूतानामपि ते तथा । आत्मौपम्येन भूतेष दयां दुर्बन्ति साधवः ॥° ति । एतदेवे- 
दाप्युकतं--आत्मोपम्येन सर्वतरेदादि । तथा प्राणिनः खमावत एव पुण्यं नादुिष्ठन्ति पापं लुतिष्टन्ति । तदाहुः शुष्य 
फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः । न पापफलमिच्छन्ति पापं कुबैन्ति यलतः ॥' इति । ते च पुण्यपापे अक्रियमाण!. 
क्रियमाणे पश्चात्तापं जनयतः । सच श्रुलयानूदितः "किमहं साघु नाकरवं किमहं पापमकरवम्” इवि । यद्यसौ पुण्यपुरुषेषु 
सुदितां भावयेत्तदा तद्भासनावान्खयमेवाप्रमत्तोऽश्चङ्कङृष्णे पुण्ये प्रवतैते । तदुक्तं “कमादचङ्ङृष्णं योगिनन्निविधमितरेषाम् , 
अयोगिनां त्रिविधं शङ शभ कष्णमञ्युभं श्ठकृष्णं छमाछ्भमिति । तथा पापयपुर्षेषूपेक्षां भावयन्खयमपि तद्वासनावान्पा- 
पा्निवतेते । ततश्च पुण्याकरणपापकरणनिमित्तख पश्वा्तापस्याभावे चित्तं असीदति ¦ एवं युखिषु भेत्रीं भावयतो न कवरं 
रगो निवर्तेते कंलपयेभ्योदयोऽपि निवर्तन्ते । परगुणेषु दोषाविष्करणमसूया । परगुणानामसहनमी््या । यदा मैत्रीवशा- 
त्परुखं खीयमेव संप्नं तदा परगुणेषु कथमसूयादिकं संभवेत्. । तथा दुःखिषु करूणां भावयत रात्रुवधादिकरो दवेषो यदा 
निवतंते तद! दुःखिलप्रतियोगिकखयुखिलप्युक्तदपौऽपि निवतैते । एवं दोषान्तरनिदृक्तिरप्यूदनीया वासिष्ठरामायणादिषु । 
तदेवं तत्वज्ञानं मनोनादो वासनाक्षयश्वेति चरयमभ्यसनीयम् । तत्र केनापि द्वारेण पुनःपुनस्त्वाुस्मरणं तत्वज्ञानाभ्यासः । 
तदुक्तं वासिष्ठे "तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् । एतदेकपरलं च ब्रह्मभ्यासं विद्धाः ॥ सगादावेव नोत्पन्नं दृदयं 
नास्येब्र स्वैदा । इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परम्. ॥* इति । दद्यावभासविरोधियोगाभ्यासो मनोनिरोधाभ्यासः । 
तङुक्तं अव्यन्ताभावसंपत्तो ज्ञाु्ैयसख वस्तुनः । युक्तया शान्ैयैतन्ते ये तेऽप्यत्राभ्याषिनः स्थिताः ।” इति । शञावृह्ेययो- 
मिथ्यालधीरभावसंपत्तिः ! खरूपेणाप्रतीतिरयन्ताभावसंपत्तिस्तदर्थ, युक्तया योगेन श्स्यासंमवनोधेन रागद्रेषादितानये । 
रतिषेनोदिता याऽसौ बरहमाभ्यासः स उच्यवे ॥* इति रगदवेषादिक्षीणतार्पवासनाश्षयाभ्यास उक्तः । तस्मादुपपन्नमेतत्तखज्ञाना- 

५ माष्योत्क्षद्यीपिका । 

माचरति अर्हिसक इदर्थः । स सर्वेषां योगिनां मध्ये परमः शरेष्ठो योगी मे मम मतः अभिमतः । तथाच महता श्रयमेनापि परम- 
गोगिललाभाय एतषक्षण संपादनीयमिद्याशयः । यदपि यः सर्वत्रकारेण वतैते सोऽपि सुच्यत एव । तथाप्यत्र निषिदायाचरणा- 
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अजन उवाच । योऽयं योगस्त्वया पोतः साम्येन मधुसुदन । 
एतस्याहं न परयामि चश्चलत्वात्थिति स्थिराम् ॥ ३३॥ 
चश्चरं दि मनः कृष्ण प्रमाथि बरवहुढम् । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव खुद्धष्करम् ॥ ३४ ॥ 

२ भीमण्छांकरमाष्यम् ! 

योभी परम उक्छृष्टो मतोऽभिप्रेतः खवेयोगिनां मध्ये ॥ ३२ ॥ एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दनलक्षणस्य 
योगस्य दुःखंपाद्यतामालक््य श्युश्चषुधुवं तसपाश्युपायमञ्जन उवाच-- योऽयसिति। योऽयं योगस्स्वया 
प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे मधुखदन, एतस्य योगस्याहं न पदयासि नोपलमे चश्चलत्वार्मनसः किं 
खिसमचरं सिति प्रसिद्धमेतत् ॥ २३ ॥ चश्चरुसिति । चश्च हि मनः रष्णेति ऊृषतेर्धिलेखना- 

२ आनन्दगिरष्यास्या । 

वन्राह--स्वति ॥ ६२ ॥ मनश्चच्चरूमस्थिरमिव्युपश्चल निर्विरोषे चित्तस्य दुःशकमिति मन्वानसदुपायदुयुत्यया 
पृच्छतीति अश्चसुत्थापरयति--पतस्येति । तस्म्युपायं शुश्रू घुरिति संबन्धः । मनसश्चद्चरत्वेऽपि ततिग्रहद्वारा योग- 
सयैव संपाद्यतामिलयाशङ्ाह--प्रसिद्धमिति ॥ ३३ ॥ इष्णपदपरिनिष्पत्तिप्रकारं सूचयति-श्ृष्णेतीति । कर्थ 

३ नीलकष्ठथ्याख्या ( षतुर्धरी ) । 

साम्ययोगमक्षक्यं मन्वान उपायान्तरबुमुत्सयाजुन उवाच-योऽयमिति । योऽयं योगस्त्वया साम्येन प्रोक्तोऽर्हिंसा- 
प्राधान्येन संन्यासपूर्वकतया वर्णितः हे मधुसूदन, तख योगख सर्वदृत्तिनिरोधरूपख सिरां सतिं न पद्यामि । 
मनसश्वश्वकत्वादिति शेषः ॥ २३ ॥ एतदेबोपपादयति-- च्रं हीति । प्रमाथि बहुदस्युवदेकख प्रमथनरीकम् 

 सथुसूदनीव्याख्या । 

यासेन मनोनाशाभ्यासेन वासनाक्षयाभ्यासेन च रागदेषद्यून्यतया यः खपरसुखदुःखादिषुं समदृष्टिः सं परमो योगी मतः, 
यस्तु विषमडष्टिः स तत्वज्ञानवानप्यपरमो योगीति ॥ ३२ ॥ उक्तमर्थमाक्षिपन् अयन उवाच--योऽयं सर्वर समदष्िलक्षणः 
परमो योगः साम्येन सभखेन चित्तगतानां रागदवेषादीनां विषमटष्टिहेतूनां निराकरणेन खया सवज्ेनेश्वरेणोक्तः, हे मधुसूदन 
सर्ववैदिकसंप्रदायप्रव्तैक, एतसय खदुक्तस्य सर्वमनोदृत्तिनिरोधलक्षणस्य योगस्य स्थितिं विद्यमानतां स्थिरां दीधकालानुवर्विनीं 
न पदयामि न संभावयामि अहमस्मद्दिधोऽन्यो वा योगाभ्यासनिपुणः । कस्मान्न संभावयसि तत्राह--चश्चख्लत, मनस इवि 
शोषः ॥ ३३ ॥ सर्वलोकप्रतिद्धतेन तदेव चश्चरुलसुपपादयति---चच्चलं अलयर्थ चं सद्ा चल्नखभावं मनः, हि भसिद्धमेवे- 
तत् । भक्तानां पापादिदोषान्सर्वेथा निवारयितुमशक्यानपि कषति निवारयति तेषामेव सर्वेथा प्राघुम्क्यानपि पुरषाथोनाकर्षेति 
आपयतीति वा कृष्णः, तेन रूपेण संबोधयन् दर्निवारमपि चित्तवाशचस्यं निवाय दुष्रापमपि समाधिद्धलं लमेव भापयितुं शक्कोषीति 
^तुचयति । न केवलमलर्थे चच्चरं किंतु प्रमाथि दारीरमिन्दरियाणि च भमथिवुं क्षोभयितुं शीलं यख तत् । सोभकतया दारीरे- 

न्दियसंधातस विवदताहेतुरियर्थः । किंच बख्वेत् अभिप्रेताद्विषयात्केनप्युपायेन निवारथिदुमशक्यम् । किंच इढं विषय 

५ भाष्योर्कषंदीपिका । 

त्सकलद्को भवति। अर्यं वु तथालाभावादत्रापि निष्कलङ्कः शध इति सूचयन्राह--अ्जनेति ॥ ३२॥ एतादृशं योगमशक्यं मन्य- 

मानस्तदुपायं धरुवं जिज्ञासुरजैन उवाच । योऽयं साम्येन समललक्षणो योगस्ल्रया प्रोक्त एतख स्थिरां निश्चलं स्थितिमहं न पद्यामि 

नोपलमे । चश्चलललान्मनस इति रोषः । मधुसूदनेति संबोधयन्. तमोरजसोः सूदनेन मम चित्तं खमचच्चर संपादयितुं समर्थो- 

ऽसीति सूचयति ॥ ३३ ॥ मनसश्वश्वललं प्रसिद्धमिव्याह । चश्चरं प्रसिद्धं मनः भक्तजनमायाकर्षणात्ृष्णः तख संबोधनं हे 

कृष्णेति । तथाच छ्ृष्ेति संबोधयन् मम मन.स्थिरताप्रतिबन्धकीभूतपापायपकरषैणं कुर्विति सूचयति । न केवलमलन्तचश्चलमे- 

वापि वु प्रमाथि च प्रमधराति विक्षिपति परवरीकरोति देहेन्दरियादीनीति अमाथि प्रमथनीलम् । किंच बख्वत्तरं केनचिभियन्तु- 

६ भीधरीग्याखूया । 

दुःखं स योगी श्रेष्ठो ममाभिमत इत्यथैः ॥ ३२ ॥ उक्तलक्षणस्य योगस्यासंमवं मन्वानोऽजञैन उवाच~~योऽथमिति । साम्येन 

मनसो ख्यनविक्षिपद्चूत्यतया केवरात्माकारावस्यनेन योऽयं योगस्त्वया भक्त यतस्य योगस्य शिरां दी्ंकाङं चितिं न पश्यामि । 

मनसश्चन्रलतवात् ॥ ३३ ॥ पतस्स्फुटयति--घश्चरूप्रिति । चच्चरं स्वभावेनैव चपलम् । किंच प्रमाथि प्रमथनञ्चीरं देदेन्दरियक्नोभ- 

७ अभिनवगुत्ताचार्यव्याख्या । 

स दिप्यते। सर्वस्य च सुखदुध्खे आरमुल्यतया 'पदयतीति स्वरूपमेतद्नूदितं न पुनरेषोऽपूर्वो चिषिः ॥ ३२॥ अञ्जन उवाच--योऽयभिति । 

योज्यमिति पतेश्षभव्यक्षवाचकाभ्याभेयं सुष्यते अगवदभिदितानन्तरोपायपरम्परया स्छुटमपि भलकषनिदिंशटमपि बक्षमनसं चाश्यवोरा- 
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श्रीभगवानुवाच । असंरायं महावाहो मनो दुर्नि्रहं चरम् । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३९ ॥ 

१ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

थस्य रूपं भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात् छकृष्णः। न केवलमत्यर्थं चश्चलं प्रमाथि च भरमथनरीकं भम- 

चाति शरीरमिन्द्रियाणि च विक्षिपति परवरीकरोति । रिच बरुवन्न केनचिन्नियन्तु शक्यम् । किंच 

दं तन्तुनागवदच्छेदं तस्थेवंभूतस्य मनसोऽहं निग्रहं निरोधं मन्ये वायोरिव । यथा वायोदुप्करो 
निग्रहस्ततोऽपि मनसो दुष्करं मन्य इत्यभिभायः ॥ ३४ ॥ एवमेतद्यथा त्रवीषि--असंशयं नास्ति 
न 

२ आनन्द्गिरखिव्याख्या । 

कर्षकस्वमाक्तकामख भगवतः संभवतीलयाशद्धयाह--भक्तेति । पेहिकायुष्मिकसर्वसंपदामाकर्षणसीरुस्वाच्ेति दषटव्यम् । 
प्रमथाति क्षोभयति । वदेव क्षोभकस्वं प्रकटयति--वबिक्षिपतीति । दुर्निवारस्वमभिप्रेताद्धिषयादक्रष्टुमश्चक्यववं 
विरोषणान्तरमाह-किचेति । अच्छेद्यतवं विरोषणान्तरमाह--किंच खदसिति । तन्तुनागो वरणपाशश्ष्दितो 

जरचारी पदार्थोऽलन्तदढतया छत्तमशक्यत्वेन प्रसिद्धो निवश्चितः । वायोरिव्युक्तं व्यनक्ति--यथेति ॥ ३४ ॥ 

ग्र्नमङ्गीङ्लय प्रतिवचनमुत्थापयति--श्री भगवानिति । ऊच संश्चयराहिलयं तत्राह-- प्रन इति । कथं तरदं मनो- 
३ नीङकण्टब्याख्या ८ चतुधेरी )। 

॥ २४ ॥ मनसो दुर्भरहत्वमम्युपेत्य सगवायुवाचं । यचप्येवं तथाप्यभ्यासवेराग्याभ्यां समुचिताभ्यां दुर्निग्रहमपि 
 मधुसूदमीष्याख्या । 

वासनासहखसुस्युततया भेत्तुमशक्यम् । तन्तुनागवदच्छेयमिति भाष्ये । तन्तुनागो नागपाशः । ̂ तांतनी' इति गुजेरादौ असिद्धो 
महाहृदनिवासी जन्तुविशेषो वा । तस्ातिदृढतया बच्वेतो बलवत्तया भमाथिनः प्रमाथितयाऽतिचश्चलदछय महामत्तवनगजस्येव 
मनोनिग्रहं निरोधं निषैत्तिकतयावस्थानं ख॒दुष्करं सर्वधा कतमशक्यमहं मन्ये वायोरिव । यथाकाशे दोधूयमानख वायोर्निश्वरलं 
संपाद्य निरोधनमशक्यं तद्रदियर्थः । अयं भावः--जातेऽपि तत्त्वज्ञाने भरन्धकर्मभोगाय जीवतः पुरुषस्य कतलभोक्तल- 
खखडुःखरागद्वेषादिलक्षणधित्तर्मः केदहेठलाद्वाधिताबुदृच्यापि बन्धो भवति । चित्तृत्तिनिरोधरूपेण तु योगेन तस्य निवा- 
रणं जीवन्मुक्तिरित्युच्यते । यस्याः संपादनेन स योगी परमो मत इत्युक्तम् , तत्रेदसुच्यते-बन्धः कं साक्षिणो निवार्यते किं 
वा चित्तात् । नाद्यः । तन्त्वज्ञनेनैव साक्षिणो बन्धस्य निवारितलात् । न द्वितीयः । खभावविपयेयायोगात् , विरोधिसद्धावाच् । 
नहि जस्रदप्र॑वममवेष्णलं निवारथितुं शक्यते श्विक्चणपरिणामिनो ष्टि भावा ऋते चितिशक्तेःः इति न्यायेन परतिश्षण- 
परिणामखभावलाचित्तसय प्रारब्धभोगेन च कर्मणा कृत्लाऽविदयातत्ायेनाराने प्रबृतसय तक्तवज्ञानस्ापि प्रतिबन्धं इला 

खफ़लदानाय देदेन्द्रियादिकमवस्थापितम् । नच कर्मणा खफलखलदुःखादिभोगधित्त्रृत्तिभिर्विना संपादयितुं इाक्यते । 
तस्मदयययपि खभाविकानामपि वचित्तपरिणामानां कथंचिथोगेनाभिभवः दाक्येत कठ तथापि तत्वन्ञानादिव योगादपि 
प्रारन्धफर्ख कर्मणः ्राबल्यादवद्यभाविनि चित्तस्य चाश्चल्ये योगेन तचिवारणमशक्यमदं खनोधदिव मन्ये । तस्मादु. 
पपन्नमेतदात्मोपम्येन सर्वैत्र समद्रा परमो योगी मत इलयञैनस्यक्षेपः ॥ ३४ ॥ तमिममाक्चेपं परिहरन् श्रीभगवायुवाच-- 
सम्यज्विदितं ते चित्तचेष्टितं मनो निग्रहीतुं ॑शक्ष्यसीति संतोषेण संबोधयति । हे महाबाहो महान्तौ सक्षान्महादेवे- 
नापि सह कतम्रहरणो ब्र यसति निरतिदायसुत्कषे सूचयति । रारज्धकर्मभाबस्यादसयतात्मना दुर्निग्रहं दुःखेनापि निम- 
हीठुम्क्यम् । प्रमाथि बलवदुढमिति विरोषणत्र्यं पिण्डीछरयेतदुक्तम् । चकं खमावचश्नं मन इद्यसंरायं नास्येव संशयोऽत्र । 

५ भाष्योत्कषैदीपिका । 

मशक्यम् । किंच दृढं नागपारवदच्छेयं तस्यव॑भूतसख मनसो निग्रहं वायुनिमरहमिव सुदुष्करमतिकषटतरमदं मन्ये दुध्या जानामि । 
चश्चलमितिविरोषणेन साम्यरूपस योगख स्थिरां स्थितिं कठुमयोग्यमिध्युक्तम् । इन्दरियनिभरहेण तस्याचबल्लं संपादनीयमिदया- 
शाक्य प्रमाथीदयक्तम् ! बख्वदिलखनेन प्रमथनस्तामथ्ये मनसः अदर्दितम् । इढसमिति विषयलाम्पय्वाव् बिच्छेत्ुमदकयमिति विवेकः 
॥ ३४ ॥ अश्नमभिनन्दन् श्रीभगवाजुवाच । असंशय मनश्वठं दुर्निग्रहं चेखस्िन्र्थ संशयो नासि । यदपि दुरनिभ्रहं तथापि तु 

& भीधरीन्याख्या । 
कमिल्ेः । किच बलवद्विचरेणापि जेतुमशक्यम् । किच दृढं विषयवासनातुबद्धतया दुभथम्. । अतो यथाकाशे दोभूयमानख वायोः 
ङम्मादिषुः निरोधनमक्षक्य, तथा तस्य मनसोऽपि निभं निरोधं सुदुष्कर सर्वथा क्मशक्यं मन्ये ॥ २४ ॥ तदर्क चच्रतरादिक- 
मङ्गहैव मनोनिद्रोपायं ओमगवाचुवाच--असंशयमिति । चश्चरत्वादिना मनो निरोदुम्क्यमिति यद्वदसि पतजनिःसं्चयमेव, 

७ अभिनवरुपाशार्येव्याख्या । 
रन्यासुद्ूरीश्रियत इति परोक्षायमाभं पमभाति दष्टादृ्े बरख्वच्छक्तं दं दरदुव्यापाराद्धारथिुमशक्यम् ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ अधरोत्तरं भीम 
गवादुवाष--भसंस्षमभिति । वैराग्येण विषयोस्छुकता भिनाइयते । अभ्यासेन मोक्षपश्चः ! कमात्कमं विषथीन्छियत इति इयोरुपादानम्. 



नीखकण्टी-मघुसूदनी-माष्योत्कर्षदीपिका-्रीधरी-अमिनवगुपन्यास्यायुता । ३२७ 
१ ओमण्डांकर भाष्यम् । 

खश्चयो मनो दुर्निग्रहं चरुसिव्यत्र हे महावाहो । किं त्वभ्यासेन त्वभ्यासो नाम चित्तभूमौ कस्या 
~ [र ` र जानन्दुगिरि्याख्या1 ` ̀ 

निरोधो भवति तत्राह--किंत्विति । अभ्यासस्वरूपं सामान्येन निदशैयति--अभ्यासो नामेति । कस्यांचिचित्तमू- 
मावित्यविरोषितो ध्येयो बिषयो निर्दिश्यते, समानभ्रत्ययाद््तिर्विजातीयभ्रलययानन्तरितेति शेषः । चित्तेति षष्ठी भय. 

2 भीरकण्टव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

मनो निगृह्यते । तत्राम्यासो नाम कखांचिचचित्तमूमो समानग्रत्ययाद्त्तिः । वैराग्यं तु दष्टदृ्मोरेषु ससाधनेषु दोष- 
द्रीनेन वैतृष्ण्यम् । तत्न यथा केदारिकः केद्रेषु कुल्याजं संचारयन्नेकस द्वारं पिधायापरसोद्धाययति तदहैरा- 

ख मधुसदनीव्याख्या । | 

सत्यमेवेतद्रवीषीदयर्थः । एवं स्यपि संयतात्मना समाधिमान्नोपायेन योगिनाऽभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते निगृह्यते सर्वश 
त्तिराल्यं क्रियते तन्मन इयर्थः । अनिग्रहीतुरसंयतात्मनः सकाशात्स॑यतात्मनो निभहीतुर्विशेषयोतनाय तुशब्दः । भनोनि. 
अहेऽभ्यासवैराग्ययोः समु्रयबोधनाय चदाब्दः । हे कौन्तेयेति पितष्वखपु्रस्त्मवस्यं मया सुखी कर्तव्य इति ज्ेहसंबन्ध. 
सूचनेनाश्वासयति । अत्र अथमार्धेन चित्तस्य हटनिग्रह्यो न संभवतीति, द्वितीयार्धेन तु क्रमनिम्रहः संभवतीव्युक्तम् । द्विनिधो 
हि मनसो निग्रहः हठेन क्रमेण च । तत्न चक्षुः्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि कर्मेन्द्रियाणि च तद्धोछिकमाच्रो- 
परोधेन हठाभिगरहयन्ते । तदृ्टान्तेन मनोऽपि हठेन निग्रहीष्यामीति मूढस श्रान्तिभवति । नच तथा निग्रहीतुं शाक्यते, 
तद्रोरकल्य हृदयकमल्लय निरोदधुमदाक्यलात् । अतएव च कमनिग्रह एव युक्तः । तदेतद्धगवान्वसिष्ठ आह “उपविस्योपवि. 
दयेव चित्तज्ञेन सुहुमेहुः । न शक्यते मनो जेतुं बिना युक्तिमनिन्दिताम् ॥ अङ्करोन बिना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः । अध्या 
त्मविदयाधिगमः साधुसङ्गम एव च ॥ वासनासंपरिलयागः आणस्पन्दनिरोधनम् । एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये 
क्रिल ॥ सतीषु युक्तिष्वेताश् हठाजियमयन्ति ये । चेतसे दीपसुत्खज्य विनिघ्नन्ति तमोऽजञनेःः इति । फमनिमरहे चाध्यात्मवि- 

याधिगम एकं उपायः । सा हि इद्यस्य भिथ्यात्वं दग्वस्तुनशव परमार्थसदयपरमानन्दखभ्रकारात्वं बोधयति । तथाच सदयेतन्मनः 
खगोचरेषु इदयेषु मिथ्यावेन प्रयोजनाभावं, ्रयोजनवति च परमार्थसद्यपरमानन्दरूपे दण्वस्तुनि खप्रकाश्चतेन खागोचरलं 
बुद्धा निरिन्धनाभिवत्खयमेवोपद्चाम्यति । यस्तु बोधितमपि तत्तवं न सम्यग्बुभ्यते यो बा विस्मरति तयोः साधुसङ्गम एवोपायः । 
साधवो हि पुनःपुनबोधयन्ति स्मारयन्ति च । यस्॒॒विद्यामदादिदुवौसनया पीड्यमानो न साधूनसुवतिंतुसुस्सहते तख 
ूर्वोक्तनिवेकेन वासनापरित्याग एवोपायः । यसु वासनानामतिभ्राबल्यात्तास्टयक्तं न दाक्तोति तस पराणस्षन्दनिरोध एवो- 
पायः ! भ्राणस्पन्दवासनयोधित्तप्रेरकलात्तयोर्निरोधे चित्तश्ान्तिश्पपदयते । तदेतदाह स एव द बीजे चित्तवृक्षसखय भाणस्प- 
न्दनवासने । एकस्मिश्च तयोः क्षीणे क्षिप्रं दवे अपि नयतः ॥ प्राणायामदढाभ्यासैयुक्तया च गुरुदत्तया । आसनारानयोगेनं 
प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ असङ्खव्यवदारिलाद्धवभावनवजेनात् । शरीरनाशदरिीलाद्वासना न भवते ॥ वासनासंपरिलयागाचचित्त 
गच्छत्यचित्तताम् । प्राणस्पन्द्निरोधाच यथेच्छति तथा कुस ॥ एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव । यद्धावनं वस्वुनो- 
डन्तववैस्वुब्ेन रसेन च ॥ यदा न भाव्यते किचिद्धेयोपादेयरूपि यत् । स्थीयते सकलं दयक्ला तदा चित्तं न॒ जायते ॥ 
अवासनलात्सततं यदा न मनुते मनः । अमनस्ता तदोदेति परमात्मपदग्रदा ॥` इति । अत्र द्वाकेवोपायो पथेवसितौ 
प्राणस्पन्दविरोधार्थमभ्यासः वासनापरिद्यागा्थं च वैराग्यमिति । साधुसंगमाध्यात्मविद्याधिगमो लभ्यासवैराग्योपपादकतयाऽ- 
न्यधासिद्धौ तयोरेवान्तमोवः । अतएव भगवताऽभ्यासेन वैराग्येण चेति द्वथमेवोक्तम् । अतएव भगवान्पतक्षलिरसूत्रयत् 
'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति । तासां आयुक्तानां ्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रस्रतिरूपेण पञ्चविधानामनन्तानामायुरतेन 
द्धिष्टानां देवलेनाङ्किष्टानामपि दृत्तीनां सर्वासामपि निरोधो निरिन्धनाभिवदुपशमास्यः परिणामोऽभ्यासेन वैराग्येण च समुच्चि. 
तेन भवति । तदुक्तं योगभाष्ये “चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च । तत्र या कैवस्यभ्राम्भारा 
विवेकनिन्ना सा कल्याणवहा ! या खविंवेकनिन्ना संसारप्राग्भारा सा पापवहा । तत्र वैराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियते । 
विवेकदशनाभ्यासेन च कल्याणल्लोत उद्धाय्यते इत्युभयाधीनश्ित्त्ृत्तिनिरोधः' इति । प्राग्भारे गिन्नपदे (तदा विवेकिन 
कैवस्यप्रार्भारं चित्तमिःखत्र व्याढ्यायते । तथा तीन्रवेगोपेतं नदीश्रवाहं सेतुबन्धमेन निवाय कुल्याप्रणयनेन क्षेत्नाभिसखं 
तिर्यक्भवाहान्तरमुत्यायते, तथा वैराग्येण चित्तनदया विषयप्रवाहं निवाय समाध्यभ्यासेन भ्रान्तवाहिता संपायत इति दवार 

भ माष्योत्कर्दीपिषा । 

अभ्यासेन चित्तभूमी कस्यांचिद्धिजातीयप्रययानन्तरितखमानम्रययाद्रत्तिरक्षणेन वैराग्यं नाम इष्टार्टेषु भोगेषु दोषदशेनाभ्यासा- 
दषणं देन च श्रष्यते ।.विक्षिष्ादिकं खक्ला निर्यत दरथः । पूवे महाबाहो इति संबोधयन्महानाहुनातिब्ेन जितेनिषीतक- 
वचादिना लयापि यदयेवसुच्यते तर्हिं मनसो दुर्नि्रदले संशयो नास्तीति सूचयति । बष्वादिबङ्साभ्यो मनसो निग्रहो न भवति 

। & आरीधरीव्याख्या ५ 

थापि तु विषयानिन्तनपूर्व्मभ्यासेन परमात्माकारमत्ययया वृष्या विषयवैवृष्ण्येन च गद्यते निगद्यते । अभ्यासेन लबग्रतिबन्धा- 



३२८ आनन्द्गिरिव्यास्यासंवटित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्ीता। [अध्यायः ६ 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे सतिः। 
वहयात्मना तु यतता दाक्योऽवाघरुखुपायतः ॥ ३६ ॥ 

१ भीमच्छाकरमाष्यम् । 

चित्समानपत्ययाडृत्तिश्ित्तस्य । वैराग्यं नाम दष्ठादषटे्टमोगेषु दोषदसीनाभ्यासाद्धेकष्ण्यं तेन च वैरा- 
ग्येण श्यते । विक्षेपरूपः पचारध्ि्तस्थेवे तन्मनो गृह्यते निशर्यते निरूध्यत इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ यः पुन- 
रसंयतात्मा वेन-जसंयतात्मनाभ्यासवेरम्याभ्यामसंयत आत्मान्तःकरणं यस्य सोऽ्यमसंयतास्मा 

|  _ रजानन्दगिरिव्वाख्या+ 
थस्य तद्धिकारस्वयोतनाथौ । वेराग्यस्रूपं निरूपयति--वैराग्यसिति । तेषु वेधष्णयं वैराग्यं जसेति संबन्धः । तत्र 
हतं सूचयति--दोषेति । विषयेषु तृष्णाविषयेषु दोषददौनमभ्यखते तेन वैतृष्ण्यं जायते 1 निगरद्यमाणं निर्दि. 
शति--विष्चेपेति । वस्मिन्गरहीते निर्डे मनोनिरोधेऽस्य कि स्यादिलपेक्षायामाह-पवमिति । अभ्यासहेतकवै- 
राग्यद्वारा चित्त्रचारनिरोधे निरुदधइृत्तिकं मनो षिषयविसुखमन्त्निषटं भवतीलयर्थः ॥ ३५ ॥ संयताष्मनो यौगघ्रािः 
सखुरभेस्युक्सवा व्यतिरेकं द्रीयति--यः पुनरिति । व्यतिरेकोपन्यासपरं पू्धमनूद्य व्याकरोति--असंयतेति । 

३ नीटकण्ठव्याख्या ( चठु्धंरी ) । 
ग्येण विषयस्लोतः सिटीक्रियते अभ्यासेन कल्याणस्लोत उद्धात इति द्वयोरप्यावश्यकतवम् । तथाच सु्र१-. 
“अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः इति ॥ २५ ॥ असंयतात्मनाऽजितचित्तन । वर्यात्मना जितचितेन । उपाय- 

€ मधुसूदनीव्याख्या । 
भेदात्ससुच्चय एव । एकद्वारवे हि त्रीहियववद्दिकल्पः स्यादिति । मच्रजपदेवताभ्यानादीनां करियारूपाणामादृत्तिलक्षणोऽभ्यासः 
संभवति । सर्वैव्यापारोपरमस्य तु समाधेः को नामाभ्यास इति शङ्कां निवारयितुमभ्यासं सूत्रयतिस “तत्र स्थितौ यलो- 
ऽभ्यासः' इति । तत्र खरूपावस्थिते द्रष्टरि छदे चिदात्मनि चित्तसयाएृत्तिकस प्रदान्तवाहितारूया निश्वकतास्थितिखदर्थं यन्नो 
मनस उत्साहः खभावचा्चस्याद्वहिः भवाहरीरं वित्तं सर्वथा निरोत्खामीयेववंविधः । स आवलयैमानोऽभ्यास उच्यते । (सतु 
दीधेकालनैरन्तयैसत्कारासेवितो दृढभूमिः" अरनरवेदेन दीधकालासेनितो विच्छेदाभावेन निरन्तरासेवितः सत्कारेण श्रद्धातिक्चयैन 
च सेवितः 1 सोऽभ्यासो टढभूमिर्विषयस्ुखवासनया चाखयितुमरक्यो भवति । अदीधकालते दीधकालुवऽपि विच्छिद्य 
निच्छिद्य सेवने शरद्धातिश्याभावे च ल्यनिक्षेपकषायसुलाखादानामपरिदारे व्दुत्थानसंस्कारप्राबस्यादद्डभूमिरभ्यासः फलाय 
न स्यादिति त्रयमुपात्तम् । वैराग्यं तु द्विविधं अपरं प्ररं च । यतमानसंज्ञाव्यतिरेकसंजेकेन्दियसंज्ञावस्षीकारसंज्ञामेदैरपरं 
चतुधौ । तत्र पूरवभूमिजयेनोत्तरभुमिसंपादनविवक्षया चतुथमेवासूच्रयत् "टषटाु्नविकविषयवितृष्णसख व्षीकारसंज्ञावैराग्यम्' 
इति । लियोऽजपानभेश्वयमिल्यादयो दृष्या विषयाः । खगो विदेहता अकृतिख्य इत्यादयो बैदिकलेनायुश्रविका विषयास्तेषू- 
भयविधेष्वपि स्यामेव तृष्णाया विवेकतारतम्येन यतमानादित्रयं भवति । अर जगति किं सारं किमसारमभिति गर्शाल्लाभ्यां 
ज्ञा्यामीत्युयोगो यतमानम् । खचिते पूर्वैविद्यमानदोषाणा मध्येऽभ्यश्यमानविवेकेमैते पक्वाः एतेऽवयिष् इति धिकित्सकव. 
द्विषैचनं व्यतिरेकः । इ्टानुश्रविकबिषयम्केत्तेडुःखात्मलबोधेन बहिरिन्द्रियप्र्रत्तिमिजनयन्या अपि तृष्णाया ओत्युक्यमंनरण 
मनस्यवस्थानमेकेन्द्रियम् । मनस्यपि तृष्णाञ्चून्यत्वेन सर्वथा वैतृष्ण्यं तृष्णाविरोधिनी चित्तदृत्तिज्ञीनप्रसादरूपां वदीकारसं्ञा 
वैराग्यम् , सं्ज्ातस्य समधेरन्तरङहगं साधनमसंभज्ञातसख् तु बहिर्नम् । तख लन्तरङ्साधनं परमेव वैराग्यम् । तशासु्यतं 
^तत्यरं पुरुष्यातेगणवैतृष्णयम्' इति । संप्र्ञतसमाधिषाटवेन गुणत्रयात्मकालधानाद्विविक्तसख पुरुषं ख्यातिः साक्षात्कार 
उत्यते । ततश्वारोषगुणत्रयव्यवहारेषु वैतृष्ण्यं यद्धवति तत्परं शरं फलभूतं वैराग्यम् 1 तत्परिपाकनिमित्ताच वि्तोपरामपरि- 
पाकादविलम्बेन केवस्यमिति ॥ ३५ ॥ यत्तु लमवोचः भरग्धभोगेन कमणा तत्वक्षानाद्पि ्रनङेन खफलदानाय मनसो 
गृत्तिषूत्पयमामाञु कथं तासां निरोधः कतुं शाक्य इति तघ्रोच्यते--उत्पननेऽपि तच््वसाक्षास्कारे वेदान्तव्याख्यानादिव्यासश्न 

५ भाष्योर्कदीपिका । 
किंलभ्यासवेराग्यसाध्यः । यथातिप्रमरै राजमिः सगे वासयितुं दरधयो दुर्वासा अपि तव मात्राऽबल्य। इन्धा गिषयेषु मैराग्ेण 
तत्सेवनपरत्वं परिखज्य तच्छुशरूषाभ्यासेन च खगे निवासितः प्रसादितश्च तथा लं ततपुभरो मङुक्तेनोपायेन दुरनिभरहमपि मनो निग्र 
दतुं योग्योऽसीति सूचयच्ाह-हे कौन्तेयेति ॥२३५॥ असंयतं अभ्यासवैराग्याभ्यामनायत्तं चितं यख तेन आअत्मौपम्येनेद- 

ई ओधरीग्याख्या । 
दैराभ्येण च विकषेपभतिनन्ादुपरतश्ततिकं सष्परमास्माकारेण परिणतं तिषठतील्यथैः । तदुक्तं योगशाजे---.भनसो बचिशर्यस ष 
कारतया खितिः 1 या संपरशात्तनामासौ समाधिरभिधीयते ॥› इति ॥ ३५ ॥ एतावास्विद निश्चय श्त्माह--भसंयसात्मनेति ॥9 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
कतल सश्र अगलणा भाष्यकृता 'उभयाधीनन्िन्तकूभिनिरोधः इति 1 अव एषा अनिक्चा ॥ इय ॥ समयतास्वनोऽभिरक्तसख न क्थविधयोपा 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-माष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-जभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ३२९ 

अजन उवाच । अयतिः अद्धयोपेतो योगाचलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 

१ भीमच्छक्ररभाष्यम् । 

तेनास्ंयतात्मना योगो दुष्प्रापो दुःखेन प्राप्य इति मे मतिः । यस्तु पुनवेद्रयात्माभ्यासवैराग्या्भ्यां 
वदयत्वमापादित त्मा मनो यस्य सोऽयं व्यात्मा तेन बदयात्मना तु यतता भूयोऽपि षयललं वैता 
दश्ाक्योऽवा्ठे योग उपायतो यथोक्तादुपायात्॥ ३६॥ तन्न योगाभ्यासाङ्गीकरणेन पररोकेदखोकप्रा्ि. 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

पू्ाक्तान्वयव्यास्यानपरयुत्तरार्धं व्याच््टू--यरित्वत्यादिना । अन्तःकरणस्य खवकात्वे सिद्धेऽपि वैराग्यादावाद्था 
चता भविवव्यमिलयाह--यततेति । उपायो वैराम्यादिपूर्बको मनो निरोधः ॥ ३६ ॥ प्रश्नान्तरयुत्थापयति- तन्नेत्याः 
दिना । मनोनिरोधख दुःखसाध्यत्वमाशङ्कय परिहृते सति ग्रा पुनरवकाशं प्रतिरुभ्योनाचेति संबन्धः । रोकदय- 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

तोऽभ्यासपैराग्यरूपात् ॥ ३६ ॥ मनसो दुर्निमहत्वाचोगसिद्धौ विन्नं प्दयन्न्जुन उवाच- हे कृष्ण, योगात्कर्मयोगा. 
1: मधुसदनील्या्या । 

दार्सादिदोषाद्वाऽभ्यासवेराग्याभ्यां न संयतो निरुद्ध आत्मान्त.करणं येन तेनासंयतात्मना तत्तवसाक्षात्कारवतापि यीगो 
मनोदरत्तिनिरोधः दुष्प्रापः दु खेनापि आपं न शक्यते । आरग्धकमेकृताचित्तचाचत्यादिति चेत्त्वं वदसि तत्न मे सतिमम 
संमतिस्तत्तथेवेदय्थ. । केन तर्हिं भाप्यते । उच्यते--वद्यात्मना तु वैराग्यपरिपाकेन वासनक्षये सति वस्य. खाधीनो विषयं- 
पारतचयद्यन्य आत्मान्तःकरणं यस्य तेन । वुराब्दोऽसयतात्मनो वैलक्षण्यद्योतनार्थीऽवधारणार्थो वा । एतादसेनापि यतता 

यतमानेन वैराग्येण विषयस्रोतःखिटीकरणेऽप्यात्मखोतउद्धाटनार्थमभ्यासं प्रागुक्तं कु्वैता योगः सर्वैचित्तदत्तिनिरोधः शक्योऽ- 

वापम् , वित्तचाश्चस्यनिमित्तानि भारन्धकमोष्यप्यभिभूय घाप शक्यः । कथमतिबल्वतामारब्धभोगानां कर्मणामभिभवः । 

उच््यते--उपायतः उपायात् । उपायः पुरुषकारस्तस लौकिक वैदिकस्य वा प्रारन्धकमोपेक्षया प्राबल्यात् । अन्यथा लोकि- 

कस्य छष्यादिभयलनस् वैदिकानां ज्योतिष्टो मादि प्रयललस्य च वैयभ्यापत्तेः । सर्वत्र भरन्धकर्मसदसत्वविकत्पश्रासात्मारन्धकमे- 

सत्त्वे तत एव फलप्रप्तेः किं पौरुषेण अयलनेन, तदसत्त्वे ठु सर्वथा फलासंभवाक्कि तेनेति । अथ कर्मणः खयमदष्टरूपस इष्ट- 

साधनसंपत्तिव्यतिरेकेण फर्जननासमथलादपेक्षित- कृष्यादौ पुरुषभ्रयनन इति चेव । योगाभ्यासेऽपि समं समाधानं, तत्सा- 

ध्याया जीवन्मुक्तेरपि सुखातिश्ययरूपलेन प्रारब्धक्र्मैफलान्तभोवात् । अथवा यथा भारन्धक्मैफलं तत्तवज्ञानात्रबलमिति कल्प्यते 

दृष्टलात्तथा तस्मादपि कर्मणो योगाभ्यासः अ्रबल्येऽस्तु, शाल्नीयस्य प्रयनस्य सर्वेत्र तत्त. प्रावस्यदरानात् ! तथाचाह मगवान्व- 

सिष्ठः “सवमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन । सम्यक्पयुक्तात्सवेण पौरुषात्समवाप्यते ॥ उच्छा सास्नितं चेति पौरुषं द्विविधं 

तम् । तत्रोच्छस्रमनथौय परमाथौय शान्नितम् ॥° उच्छं शाल्लप्रतिषिद्धमनथाय नरकाय । शाज्जितं शान्नविहितमन्तः- 
कृरणश्यद्धिद्वारा परमार्थाय चतुष्वैथैषठ परमाय मोश्चाय । श्युभाञ्भाभ्यां मागौभ्यां वहन्ती वासनासरित्. । पौरुषेण अयत्नेन 

योजनीया शमे पथि ॥ अश्चुमेषु समाविष्टं दमेष्वेवावतारय । खमन. पुरषार्थनं बलेन बलिनां वर् ॥ द्वामसभ्यासवसादयाति यदा 

ते वास्षनोदथम् । तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि लमरिमर्दन ॥° इति । वासना छमेति देषः । ^संदिग्धायामपि भरं सभामेव 

समाहर । शुभायां वासनाष्ृद्धौ तात दोषो न कश्चन ॥ अव्युत्पन्नमना यावद्धवानज्ञाततत्पदः । गुख्ाखश्रमाणेस्लं निर्णीतं 

तावदाचर ॥ ततः पक्ककषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना । दछ्भोऽप्यसौ तया लाज्यो वासनोघो निराधिना ॥" इति । तस्मा्साक्षि- 

गतस्य संसारस्याविवेकनिबन्धनसय निवेकसाक्षात्कारादपनयेऽपि भरब्धकर्म॑पयेवस्थापितख चित्तख सखाभाविकीनामपि इत्तीनां 

योगाभ्यासप्रयनञेनापमनये सति जीवन्मुक्तः परमो योगी । चित्तदृत्तिनिरोधाभावे तु तत््वज्ञानवानप्यपरमो योगीति सिद्धम् । 

जवि जीवन्मुक्तिविवेके सनिस्तरमनुसंघेयम् ॥ ३६ ॥ एवं अक्तनेन रन्थेनोत्पननतत्वज्ञानोऽनुत्प्ओीवन्सुक्तिरपरमो 

९५ भाव्योत्षेदीपिका । 

नेनोक्तो योगो दुष्प्रापः प्रा्ुमराक्यः । व्तीकृतचित्तेन तूपायतः अभ्यासवैराभ्यरूपोपायात् भूयोऽपि यतता भयल र्वेता योगो- 

ऽवा भरष् शक्यः ॥ ३६ ॥ योगघ्न्टख खरगमोक्षयोरभावसाशङ्खयाछन उवाच । अयतिरयनदीलो योगमा शरद्धया आस्तिक्य- 
2 भीधरीव्याख्या । 

असंयतात्मा उतमरकारेणास्यासवेयाग्याभ्यामसंयत आत्मा चित्त यस्य तेन पुरुषेणा योगो दुष्प्रापः मापुमदक्यः । अभ्यासवैरा- 

ग्याम्या वद्यो ववत भात्मा चित्त यख तेन पुरुषेण पुनश्वानेनेवोपायेन भ्रयललं वेता योगः ्ाप्ु शक्यः ॥ ३६ ॥ भभ्यास- 

७ अभिनवगुप्ताष्दायव्याख्या । 

भािः । वद्यारमनेति वैराश्यवता यततमानेनेति साभ्यासेन उपायाननेकसिद्धान्तादिचाल्ायिदिवान्संशिख ॥ ३६ ॥ अद्धैन उवाश्र । अयि 

अ० गी० ८ 



३३० भनन्दगिरिष्यास्यासंवलित-श्रीमच्छकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ६ 

१ भीमण्छाकरभाष्यम् । 

निमित्तानि कर्मापि संन्यस्तानि योगसिद्धिफलं च मोश्चलाधनं सम्यग्द्षनं न प्राप्तमिति योगी योग- 
मागोन्मरणकाङे चंछितचित्त इति तस्य नादामाराज्धाज्जैन उवाच्च--अयतिरिति । अयतिरप्रयललवा- 
न्योगमागे ्रद्धयास्तिक्यवबुद्या चोपेतो येगादृन्तकाङेऽपि चलितं मानसं मनो यस्य स चङिनमानसो 

२ आनन्द्गिरिभ्याख्या 1 

प्रापकक्मेसं भवे कतो योगिनो नालाश्ङ्धेत्यादाड्याह--योगाभ्या सेति । तथापि योगायुष्टानपरि पाकपरि भापितसम्य- 
ग्दरौनसासथ्यौन्मोक्षोपपत्तौ तस्स नदाराङ्केति चेन्मेवमनेकान्तरायवस्वा्योगसेह जन्मनि भायेण संपिदेर- 
सिदिरियभिसंघायाद--योगसिद्धीति । अभ्युदयनि.श्नेयतबहि भौवो नादो योगमा तत्परस्य सम्यग्द्नस्या- 
दृदौनादिति शेषः । तर्हिं ततो बहिर खव्वमेवालयन्तिकं संदृत्मित्याशङ्खयाह--श्द्धयेति । तर्द योगमा्ममाश्रयते 
नैलयाह--योगादिति । मरणकाछे व्याङुङेन्डियस्य ्षनसाधनानुष्टानावकाशाभावाद् युक्तं ततश्वङितमानसस्वमि- 

& नील्कण्ठल्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

श्रङितमानसस्त्यक्तकमी संन्यासीवयर्थः । श्रद्धया उपेतो योगमाग प्रविेऽपि अयतिः आयुषोल्यत्वाद्वा वैराग्यदीर्व- 
ल्याद्वादपप्रयलः । अरुवणा यवागूरितिवदत्ास्पार्थे नन् । स"कदाचित् योगसंसिद्धिं योगफरं सम्यण्द्रौनमप्राप्य 

ॐ जधुसूधनीव्याख्या । | 
योगी मतः । उत्पन्नतत्तवज्ञान उत्पन्नजीवन्सुक्तिस्तु परमो योगी मत इन्युक्तम् । तयोरुभयोरपि ज्ञानादज्ञाननाशेऽपि यावत्र 
न्धभोगं कम देहेन्दियसघातावस्थानात्प्रन्धभोगकमापाये च ॒वर्तैमानदेहेन्द्ियसंघातापायात्पुनस्त्पादकाभावाद्धिदेदकैवस्यं 
अति कापि नस्याद्वा । यस्तु प्राक्तकर्मभिरेन्धवि विदिषापर्न्तचित्तशद्धि. कृतकार्मलात्सर्वाणि कर्माणि परियज्य प्राप्षपरम- 
दंसपरित्राजकमावः परम्हंसपारनाजकमात्मसाक्षात्कारेण जीवन्मुक्त परप्रबोधनदक्षं गुश्मुपशटखय ततो वेदान्तमदावाक्योपदेदं 
आप्य तत्रासंभावनाविपरीतभावनाद्यग्रतिबन्धनिरासाय “अथातो ब्रह्मजिन्नासाः इ्यादि “अनादृत्ति. शब्दात् इद्यन्तया 
चतुकक्षणमीमांसया ्रवणमनननिदिष्यासनानि गुरुषसादात्कठमारभते स भ्रहुधानोऽपि सम्नायुषोऽत्पलनात्पप्रयललादखब्ध- 
ज्ञानपरिपाकः श्रवणमनननिदिष्यासनेषु क्रियमाणेष्वेव म्ये व्यापद्यते । स ज्ञानपरिपाकसयून्यलेनानघज्ञानो न मुच्यते, नाप्यु- 
परासनासहितकरमैफक देवलेकमनुभवद्यचिरादिमर्गेण, नापि केवलकर्मफरं पितृलोकमनुमवति धूमादिमर्गेण, कर्मेणामुपा- 
सनानां च दयक्तलात् । अत एतादशो योगच्रष्ट॒कटदिभावेन कष्टा गतिमियादत्ञले सति देवयानपितृयानमा्गासंबन्धिलात् 
वणाश्रमाचार्रटवत्, अथवा कष्टं गतिं नेयात् , शान्ननिन्दितकर्मशन्यलाद्वामदेववदिति संशयपर्याकुर्मनाः अर्जुन उवाच-- 
यविर्यलञ्लीलः । अल्पा नञ् । अल्वणा य वागूरिव्यादिवदयतिरल्पयल-, श्रद्धया गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासबुद्धिरूपयोपेतो 
युक्तः । श्रद्धां च खसह चरितानां शमादीनासुपलक्षणम् । शान्तो दान्त उपरतस्ितिष्चु- धद्धावित्तो भूतवात्मन्येवात्मानं 
परयति" इति श्रते. । तेन निदयानिखत घ्वुविवेक इहामुत्रफलमोगविरागः रमदमोपरतितितिक्षाश्रद्धादिसपन्युसुश्चता चेति 

५ मष्योक्कषदीपिका। 
इुच्या चोपेतः युक्तोऽन्तकाङे योगाचङितं मानसं मनो यख सोऽश्र्टसतिः योगसंसिद्धिं योगफट सम्यण्दशेनमप्राप्य कां गर्त 
गच्छति । अयमारयः--योगाभ्यासाङ्गीकरणेन समस्तकर्मणा संन्यासात्कर्मफललय गन्तव्यख खगदेरभावः यौगाचछितचित्तलात् 
योगफल्सख सम्यग्जञानस्यालाभात्च्छति का गतिं गच्छतीति । तत्तसस्थानं अल्याकषेणशीकेन खया यां मतिं मरति योगश्र्टो नीयते 
तां खमेव वक्तु योग्योऽसीति सू चयन्नाह--हे कृष्णेति । यत्तवत्रा्नोऽण्हीनसेन्यासानामापाततः साल्नोत्थात्मानात्मषिवेकारनां 
उमयतिधवैराम्यवतां इश्वरापणबुग्येवावदयकं कसं कुर्वतां मोक्षमार्मअदृताना यदि मध्ये मरणादिनाऽप्राप्य संन्यासं मोचकल्ञामे 
बिघ्रवतां गतिं एच्छति-अयत्तिरिति । अयतिः सखन्यासमोचकन्ञानासंपन्नः हे इष्ण, कां गतिं गच्छनीति संबन्धः । ननु किमत्र 
अध्य त्तत्कमाचुगुणां गतिं गमिष्यतीवयाशङ्घयाद--द्धयोपेत इत । श्रद्धा सोश्च श्वरे चस्तिकय्ुद्धिः तयोपेतः । मोक्षार्थं 
सत्त्वयुद्धे ईैश्वरापणञुग्या आवद्यकं कम कुवन्निवि भावः । तरिं मोक्षमेव ्रप्लयतीदयाश्ङ्खयाद--अपराप्येति'। योगो ज्ञानयोग 
सएव संसिद्धिः संसिद्धशब्दवाच्यमोक्षसाधनलाडु पचारात् तामप्राप्य । अचुखन्ने मोचकन्ञान इयथः । ज्ञानाभावे कुतो मोक्षप्राभिरिति 
मावः 1 कतो वोक्तशरद्धोपेतस्य योगर्ससिच्यप्रा्तिसवाह--योगाश्चछितमानसं इति । अत्र केचियागाच्चितमानस इत्यसय 
श्रत इति व्याचक्षते । केचित्तु विषयेष्वासक्त इति वदन्ति । अन्येतु कि मम मोक्षेण काम्यान्यागादीनेव तत्तदयोकपाप्तये करिः 

| ६ भीघरीव्याख्या । 
वैराग्यामवेन कथ॑चिदभ्राप्तसम्बगशानः किं फठमामोतीखज्ेन उवाच--अयतिरिति ! परथमं श्रदधोपेत एव योगे भवृत्तः नतु 
मिभ्याचारतया । तत्तः पतु अयति सम्यग्यतते । हियिकाभ्यास शल्यथः । तथा योगाच्कितं मानस विषयभ्रवर्णं चिन्तं यस्य । मन्द- 

७ अभिनवरुप्तादार्यव्याख्या । 
रिति। माताधोगा्यस चकितिऽपि चित्ते शद्धा न हीयसे । विनष्टभद्धो डि सिद्धयोगेऽपि स्थ॑ निर्यं करते । उतहि "यदा प्राप्यापि 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योतकर्षदीपिका-श्रीधरी-ममिनवगुपव्यास्यायुता । ३३१ 

कचिन्नोमयविच्रष्टदिखन्नाभ्रसिव नह्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विसूहो जद्मणः पथि ॥ ३८॥ 

१ भीमच्छांकरभाव्यम् । 

रश्ठस्यतिः सोऽप्राप्य योगसंसिद्धिं योगफकं सम्यग्डहनं कां गति हे कृष्ण, गच्छति ॥ २७ ॥ कञ्चि. 
[क ¢ [| 

दिति । कञ्चितिकि नोभयविश्रष्टः क्ममागोद्योगमागीद्च विश्चष्ः संदिडनाथमिवर नह्यति किवा न 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 

००००० 
किक ह 8) ॥ 

२ अनन्दशिरिष्यास्या। 

्यशद्याह--अष्रेति । गम्यत इति गतिः पुरुषाथः, सामान्यप्रश्चमन्त्माव्य चिजेषप्रशनो उष्टव्यः ॥ ३७ ॥ प्रश्चसेव 

विव्रणोति- कश्चिदिति । परश्तप्रश्नाथव्वं कच्चिदिव्यखाङ्गीङलय व्याचष्टे--क्रिचिति । उभयविधष्टत्वं स्पश्यति-- 
कमत्यादिना 1 वायुना छिन्नं विराकङितमभ्नं यथा नश्यति तद्रदिलयाह-छखिन्ञति । ना्ादाङ्धानिमित्तमाह-- 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चदुधेरी ) । 

मृतश्चत् कां गतिं गच्छति ॥ ३७ ॥ कच्चिदिति । कचचिन्नोमयविश्नष्टः कर्ममागीचोगमार्गाचच विन्नष्टः चिन्नाज्नमिव 
४ मवुसखूदनीव्याख्या । 

साधनचवुष्टयसंपलः गुरुमुपसखलय वेदान्तवकयश्रवणादि कुर्वन्नपि परमायुषोऽल्पलेन मरणकाले चेन्द्रियाणां व्याकुललेन 
साधनानु्ानासंमवात्. योगाचलितमानप्तः योगच्छवणादिपरिपाकर्न्धजन्मनस्तत्तवसाक्षात्क राचलितं तत्फलमपराप्च मानसं यख 
सः योगनिष्प्येवामराप्य योगसंसिद्धिं तत्वज्ञाननिमित्तामज्ञानतत्काथनिद्रत्तिमपुनराघ्ृत्तिसहितामप्राप्याततत्वज्ञ एव शन" सन् कां 
गति हे कृष्ण, गच्छति सुगति दुरुति वा । कर्म॑णा परिदयागाज्ज्ञानस चालुत्पत्ते" राल्नोक्तमोक्षसाधनायुष्टायिलाच्छल्नगर्दितकमे- 
शयन्यलाच ।॥ ३५७ ॥ एतदेव संशयबीजं विश्मोति-- कचिदिति साभिराष्रश्चे । हे महाबाहो महान्तः सर्वेषां भक्ताना सवोपद्र- 
वनिवारणसमथीः पुरुषाथचतुष्टयदानसमथी वा चारो बाहवो यस्येति अश्चनिपित्तक्रोधामावस्तदुतरदानसदहिष्णुलं च सूषि- 
तम् । ब्रह्मणः पथि ब्रह्मपा्िमार्गे ज्ञने विमूढो विक्षिप्त" । अनुत्पन्नत्रह्मालम्थेक्य साक्षात्कार इति यावत् । अप्रतिष्ठे देवयानपि- 
तृयानमा्मगमनहेतुम्यामुपासनाकर्भभ्यां प्रतिष्ठाभ्यां साधनाभ्यां रहितः सोपासनानां सर्वेषां कर्मणां परिल्यागात् । एतास 
उभयविश्रष्टः क्ममागौज्ज्ञानमागीच विथ्रष्टरिछच्ाश्रमिव वायुना छिन्नं विशकलितं पूैस्मान्मेघाद्धषटसुत्तरं मेघं चाप्ाप्तमश्र यथा 

बृ्टययोग्यं सदन्तराक एव नदयति तथा योगघ्रष्टोऽपि पूर्वस्मात्कममागादिच्छिन्न उत्तरं च ज्ञानमागमग्राप्तोऽन्तरा एव नयति 
५ माष्योत्कर्षदीपिका । 

ष्यामीति चेष्ितमानस इति व्याषयां वणैयन्तीति भाष्यविरद्मितरः कल्पितं तचिन्यम् । एवसु्तप्रकारेणादौ मोक्षा स्छ- 
दद्धये शश्वरा्पणवुज्यावरयकं कम कुर्वतः किं मम मोक्षेण काम्यान्यागादीनेव करिष्यामीति योगाचक्ितमानसख कम्या्निष्टो- 

मायनुष्ानसंभवेन गतेरक्तात् प्रश्नविवरणरूपस्योत्तरश्छोकस्योत्तरस्य चासंगद्यापत्ते- । एतेनायतिरिद्यादिपरास्तम्। यक्तस्वैकर्मणः 

अप्रा्सम्यग्दशेनस्यैवोभयम्रष्टलात् । यदपि योगो ज्ञानयोग इ्यादि तदपि न । यु्यार्थसंभवे उपचारायोगात् । यदपि व्याख्या- 
नान्तरप्रदशीनं तदपि न । प्रथमन्याख्यानस्ापदार्थलात् दितीयसख तृतीयान्तभोवदिति दिक् ॥ ३७ ॥ खारायं स्फुटयति-- 

कन्चिदिति अश्च । उभयविभ्रष्टः सर्वकर्मेणा लागात् कर्मैमागत्. सम्यग्दशेनाव्यभाय्योगाच विभ्रष्टः स किं नदयत्युत न 

नदयति । उभयविभ्रष्टबमेव दशयति द्वाभ्यां विशोषणाभ्याम् । अप्रतिष्ठो निराश्रयः कर्ममागेरूपाश्रयरहित. । ब्रह्मणः पथि जह्मप्रा- 

पिमा विमूढः ज्ञानमागौवष्टम्मशल्य-। उमयविभ्र्टख नाशे इ्न्तमाह । छिन्ना्नमिव यथा पूर्वस्मादभ्रादविच्छिनोऽग्रेकदेशः परम- 

अमग्राप्य मभ्य एव नदयति तद्वत् । महाबाहो इतिसंबोधयन् भक्तोद्धारणसमथैरतिश्रबलेबीहुभियुक्ते लयि सति तस्य नाशो न 

युक्त इति द्योतयति । यतत ्रश्चमेव विद्रणोति । कच्विदिति किमिलयसििन्ञथै । नदयति नरकं आध्रोति । किवा तख गखन्तरमसतीति 

किमापेक्षितं पश्चान्तरं पूरणीयम् । नु नरकपातान्तस्तसख को वापराध इ्याशङ्ाह--त्रह्मणः पथि विमूढ इति । नतु 

कृतानां काम्यकर्मणां तथा चित्तद्ुव्यर्थमवुष्टितानामावईयक्रकर्मणां फलं प्राप्यति कुतोऽस्य नरकमा्तिरियाशश्चयाद --उभयवि- 

श्रश्व इति । कतैरावद्यककर्मभिशित्तश्युद्धौ जातायामपि तदुपेयमोचकज्ञानपरिभ्र्ट" किमन्यत्तषामावदयककर्मणा फलं ्रा्ुयात् , 

तथा खात्मानं क्तुलादिरदितं कमेण्यनयिक्रारिणं निधिदय ब्रह्माणं ब्रह्महविरि्यायुक्तमाभंण छग्यथं कमोचरणात् कथं॑वा 

कर्मण्यधिकार खादित्युभयविश्रष्टपदस्यार्थः । नु किमियेवं ब्रह्मणः पथि तख विमूढतेखत उक्तमग्रविष्ठ॒ इति । प्रतिष्ठ शुद्र 

६ आधरीष्याख्या । 

दैराण्य शल्यः । एवमभ्यासवैराग्यक्नेयिस्याबोगस्य संसिद्धि फलं श्ानमप्राप्य का गति प्राञ्नोति ॥ ३७ ॥ प्रश्षाभिप्रीयं विवृणोति 

ऋन्छिदिति । कैणामीश्वरापिततवादनयुष्टान च न तावत्कमैफठं सखगौदिक प्रा्नोति, योगानिष्पत्तेश्च न मोक्षं भाति; पवयुभयस्मा* 

७ अिनभरुप्ताचार्यव्याख्या । 

वक्ता. दुतितं जिसतविश्रमात् । शदैब ध्वंसते श्रीमन लुखराकिरिवानकात् ॥' हसि । योगस्य सम्यनिन्द्धावलासाया फं रोकोतिभ्कान्त) 



२३२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता। { अध्यायः 

एतन्मे संदाय कष्ण छेन्तुमहेस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संहायस्यास्य छना न द्युपपय्यते ॥ ३९ ॥ 

€ ॐ क 

भीभगवानुवाच । पाथं मेवेह नाञ्चच् विनादास्तस्य विद्यते । 
नहि कल्याणक्रत्कथिहुगतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

नदयत्यप्रतिष्ठो निराश्रयो डे महावाहो, विमूढः सन्वरह्मणः पथि ब्रह्मधा्तिमागे ॥ ३८॥ एनदिति । 
पतन्मे मम संशयं कष्ण, छततुमपनेतुमहेस्यशेषतः । त्वदन्यर्त्वत्तोऽन्य ऋषिदेवो वा छेत्ता नाशयिता 
संशयस्यास्य न हि यसादुपपद्यते न संभवत्यतस्त्वभेव छत्तुमहसीव्यर्थः ॥ ३९ ॥ पार्थेति । हे पार्थ; 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

निराश्रयइति । कर्ममागैरूपावष्टमभाभावेऽपि क्ानमार्गावष्टम्भसतसख भविष्यतीलयशङ्खाद-विमृढः सन्निति । 
नहि किणं भरतीयमारङ्का युक्ताभिरर्षं व्यक्सवेश्वरे सम्प्यासमप्यं वा कमोनुतिं्ठतो निरुपचारेण तद्धंशवचनासंभवा- 
व्सर्वेकमैसंन्यासिनस्तु विहितानां व्यागाञ्ज्ञानोपायाच्च बिच्युतेरन्प्रासिदाङ्धा युक्तेति भावः ॥ ३८ ॥ यथोपदर्तितसंश- 
यापाकरणाथेमैनो मगवन्तं प्रेरयन्नाह--पतदिति । मत्तोऽन्यः कथिदषि्वा देवो वा स्वदीयं संशयं छङस्छतील्याश्च- - 
ङ्याद-- त्वदन्य इति । अन्यस संखयच्छेत्तुरभवे फठितमाह--अत इति ॥ ३५ ॥ योगिनो नाक्ताशङ्खां रिह. 
रवुत्तरमाई--श्रीभगवानि ति । यदुक्तसुभयभ्रष्टो योगी नयतीति तन्नाह--पा्थैति । तत्र देतमा्-नैषेति । 

६ नीखकण्ठव्याख्या ( चवुरधरी ) । 

पूर्वमपरं वा मेघसंधमप्राप्य मध्ये एव नद्यति तद्वत् । अप्रतिष्ठो निराश्रयः । हे महाबाहो, विमूढो ब्रह्मणः पथि 
ब्रहमप्राततिमारगे ॥२८॥ एतत् एतम् । स्प््मन्यत् ॥ २९॥ अभरोत्तरं मगवायुबाच--पार्थ॑ति । हे ततेति वास्सस्या- 

« अधुसुदनीव्याख्या । 

कर्मफङं ज्ञानफलं च लब्धुमयोग्यो न किमिति म्शनार्थः । एतेन ज्ञानकर्मससु्रयो निराकृतः । एतस्िन्ि पक्षे ज्ञानफललभेऽपि 
कर्मफललाभसंभवेनोभयनिभ्रष्टलासंभवात् ! नच तख कर्म॑संमवेऽपि फरुकामनालयागात्तत्फरभ्रवचनमवकल्पत इति वाच्यम् । 
निप्कामानामपि कर्मणां फलसद्धावखयापस्तम्बव चनाद्युदाहरणेन बहुशः प्रतिपादितलात्। तस्मात्सर्वकर्मयागिनं प्रयेवायं प्रश्नः । 
अनरथप्रातिश्धायासतत्रैव संभवात्. ॥ ३८ ॥ यथोपदरितसंश्यापाकरणाय भगवन्तमन्तर्यामिणमर्थयते प्थः--एतत् एतं 
पू्वोपदरितं मे मम संशयं हे कृष्ण, छेत्तुमपनेवुमर्हस्यशेषतः संशायमूल्ाधं्माुच्छेदेन । मदन्यः कशिदषि्वं देवो वा लदीय- 
मिमं संश्षयसुन्छेत्यतीलयशद्याद--लदन्यः चत् परमेश्वरात्सर्बज्ञच्छाच्रह्ृतः परमगुरोः कारुणिकादन्योऽनीश्वरवेनासर्वज्ञ. कथि. 
दधिवं देवो वाऽस्य योगघ्रष्टपरसोकगतिविषयसय संशय छेत्ता सम्ययुत्तरदानेन नाशयिता हि यस्मा्नोपपद्यते न संभवति तस्मा 
त्वमेव प्रयक्षदरौ सर्वेख परमगुरः संशयमेतं मम छेततुमर्हसीलयथः ॥ ३९॥ एवमर्जुनस्य योगिनं प्रति नाशारद्धां परिहरल्॒न्तरम्--“ 

५ भष्योत्कषेदपिका । 

पुरुषार्थपरिखगेन परमार्थशक्तिलक्षणा तद्रहित इयर्थं इतीतरः कल्पितं तदसत् ¦ काम्यकर्मणां फलस्यावदयंमवेनोभयश्र्टला- 
भावात्, तथा खात्माननिलयदेः किं मम मोक्षेण काम्यादीनेव तत्तषोकम्राप्ये करिष्यामीति खपू्भन्थविरुद्धलात् । नहि काम्य- 
कममागे प्रकृत्तसतो चष्ट इति शङ्कितुं शक्यते, अतः संन्यासीति माप्यटीकायासुक्तलाच । एतेनातिषटशचग्दा्थोऽपि म्रत्युक्तः । 
विमूढो बह्मणः पथीलखनेनेव परमपुरषार्थाशाकेरक्तलात् ॥ ३८ ॥ संशायमुक्ला तच्छेदनं ्रर्थयते-पतदिति । एतं मे मम 
संशयं हे कृप्ण, छेततुमपनेतुमहैखसेषतः । उक्तएव कृष्णपदाभिप्रायोऽत्रापि दव्य; 1 नन्वन्यः कश्चिहेवो वा ऋषिवौ छत्घति 
किमेनंरार्थनयेखत आह । लत्तः ह्ृष्णादधिकारिणमाङ्ृन्य तत्तस्थानभापकातत्तत्क्मफलप्रदातुः सर्वेशरात्स्कादन्योऽनीश्वरो. 
ऽसर्वजञ कथिदधिव देवो स्य संदाय छत्ताऽपनेता डि यस्मान्न संमवव्यतः लमेव छेन्ुमरदसीद्यथैः । यत्तु एतन्म पष्ट 
कृश्ण, असंशयं यथा भवति तथाऽञेषतः सवीत्मना छेत्तुं निराकर्वमर्सीति तच । संशयस्थाखेलनयुरोधभसङ्गात् ॥ ३९ ॥ एव- 
मनेन संशयच्छेदनाय अाथितः तं छं श्रीभगवादुवाच--पारथैति । तख योग्र्टसेहासिंषटोकेऽयुत्र परलोके वा विनाशः 

& श्रीधरीग्याख्या । 
इष्टोऽमतिषठो निराश्रयः, अतएव ब्रह्मणः प्रापये पथि माभै विमूढः सन्कचित्कि न नदयति किंवा नरयतील्थः । नाशे दृष्टन्तः 
यथा छिन्नम पूरवंसादभ्नादिष्ि्टमभनान्तर चाप्राप्तं सन्मध्य एव विरीयते तददिलं्थः ॥ १८ ॥ स्वयैव स्वहेनायं भम संदेहो 
निरघनीयः त्वत्तोऽम्यस्तवेत॑त्सदेहनि्वतैवो नास्तीत्ाद--पएवन्म इति । एतत् एनम् । छेत्ता निवैकः। स्पष्टमन्यत् ।॥ २९ ॥ अर्तो. 

७ अभिनवगुपाचायेव्याख्या । 
कैम्यक्च ब्रह्मणि न निलीम इति नश्येत् । अथवा ब्रह्मणयप्रतिष्ठितस्वाद्विनश्यति परछोकभाधाभेतति अशनः ॥ 2७ ॥ ३८ ॥ १९ ॥ अश्र निण्यं 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योत्कर्षदीपिका-धीधरी-अभिनवगुप्न्याख्यायुता । ३२३ 

१ श्रीभणष्छाकरमान्यम् । 

नैवे रोके नामुत्र परस्मिन्वा रोक विनाशस्तस्य बिद्यते नास्ति नाशो नाम पूरवैस्माद्धीनजन्मप्रासिः 
स योगश्चष्टस्य नास्ति, न हि यस्मार्कस्याणङूच्छुभरूत्कश्चिडुगेति कुर्सितां गति हे तात, तनो. 
त्यात्मानं पुच्ररूपेणेति पिता तात उच्यते पितैव पुत्र इति पुोऽपि तात उच्यते शिष्योऽपि पुत्र. 
मि 80900 रकम 1 ोक्धिकनििििनोगिितिि ॥0 १, 

> आनन्द्गिरिव्याख्या । 

योगिनो भाग॑द्वयाद्वि्ष्टयैहिको नाशः रिष्टगहाङुक्षणो न भवतीति शद्धादैः सद्धावात्तथापि कथमासुष्मिकन- 
शश्युन्यस्वमिलाशद्कय वद्रपनिरूपणपूर्वकं तदभावे प्रतिजानीते-- नाशो नासेति । तत्र हेतुभागं निभजते- न हीत्या- 
दिना 1 उमयश्रष्टलयापि श्रदधन्द्रियसंयमादेः सामिङ्ृतश्रवणादेश्च भावादुपपन्नं छभङ्घत्वम् । तातेति कथं युत्रस्था- 
नीयः शिष्यः संबोध्यते पितुरेव तातशब्दत्वादिलयाशङ्खयाह- तनोतीति । तेन पुत्रस्थानीयस्य शिष्यस्य तातेति 
संबोघनम विरुदमिल्यथैः । न गच्छति ऊष्वितां गतिं कल्याणकारिस्वादिति नाशाभावः ॥ ४० ॥ योगभ्रष्टस्य रोकद्ये- 

३ नीरुकप्ठव्याख्या € तुरी )। 

त्संमोधयति । तखेह विनाशो नीचयोनिग्रािः, अस॒ज्विनाशो नरकम्राभि्दुभयमपि न जायते ! हि यतः क्याण- 
४ मधघुसूदनीष्याख्या । 

श्रीमगवाजुवाच--उभयषिभरष्टो योगी नश्यतीति कोऽर्थ । किमिह रोके विष्टविगर्हणीयो भवति वेद विहितके्मदयागात् यथा 
कश्चिदुच्छुङ्कलः, किंवा परत्र निष्टं गति आप्रोवि । यथोक्तं श्रुया “अथेतयोः पथोन॑ कतरेणचन ते कीटाः पतङ्गा यदि 
दन्दश्चक्म्ः इवि । तथाचोक्तं भयुना “वान्ताद्युल्कामुखः ्रतो विप्रो धमौत्खकाच्युत." श्यादि तदुभयमपि नेयाह-हे पार्थ, 
नैवेह नामुत्र विनाल्स्तस् यथायानं छृतसर्बैकर्मसंन्यासस सर्वतो विरक्तस्य गुरमुपखय वेदान्तश्रवणादिङर्बतोऽन्तराछे भतस 
योगभ्रष्टस्य विद्यते । उभयत्रापि तस्य विनाशो नासीयत्र हेतुमाह - हि यस्मात्कल्याणङृच्छालविहितकारी कश्चिदपि दुगदिमिदहा- 
फति परत्र च कीटादिरूपतां न गच्छति । अयं तु सवोत्कृष्ट एव सन् दुगेति न गच्छतीति किमु वक्तव्यमिलय्थं । तनोया- 
रेमानं पुञ्ररूपेणेति पिता तत उच्यते । खा्थ केऽणि तत एवं तात" राक्षसवायसादिवत् । पितेव च पुत्ररूपेण भवतीति पुत्रस्था- 
नीयसय रिष्यस्य तातेति संबोधनं कृपातिशयस्चनार्थ॑म् । यदुक्तं योगभ्रष्टः कशं गति गच्छति अङ्ञत्रे सति देवयानपितृयान- 
मागोन्यतरासंबन्विलात्खधमेभ्र्टवदिति तदयुक्तम् । एतस्य देवयानमागौ संबन्धिलरेन हेतोरविद्धलात् । पश्चाभिबियायां “य इत्थं 
विदुर्ये चामीडरण्ये श्रद्धां स्यमुपासते तेऽर्चिरभिसं भवन्तिः इद्यविरोषेण पश्वाभिविदामिवातत्कतूनां श्रद्धासलयवतां सुस्षणामपि 
देगयानमर्गेण बह्मलोकप्राधिकथनत् श्रवणादिपरायणसयय च योगथ्रष्टख श्रद्धानित्तो भूत्वेलयनेन श्रद्धायाः भाप्तलात्, शान्तो 
दान्त इद्यनेन चातृतभाष्रणरूपवाश्न्यापारनिरोधरूपस सद्यस्य रन्धत्वात् , बहिरिन्द्रियाणासुच्छरङ्करव्यापारनिरोधो हि दमः । 
योगाच्च च “अर्हिासलयासेयन्रह्मचयापरिप्रहा यमाः” इति योगाङ्गतेनोक्तलात्, यदि तु सलयश्षब्देन बअ्रह्यवोच्यते तदापि न 
क्षतिः, वेदान्तश्रवणदेरपि सद्यत्रह्मचिन्तनरूपल्लात् अतत्तुतेऽपि च पश्चाधिविदामिव ब्रह्मलोकप्रा्तिसंभवात्. । तथाच 
हत्थितिः “संन्यासाद्रह्मणः स्थानम्” इति । तथ प्रतेहिकवेदान्तवाक्यविचारस्यापि छृच्छरासीपिफल्तुल्यफललं समयते । एच 
तन्यासघ्रद्धासदल्यनह्यविचारयाणामन्यतमस्यापि ब्रह्मलोकम्राप्तिसाधमलात्समुदितानां तेषां तत्साधनवं किं चित्रम् । अतएव 
सर्वकलुरूपललं योगिचरितख तैत्तिरीया आमनन्ति तद्व विदुषो यज्ञसखयः इत्यादिना । सयते च श्तं तेन समस्ततीर्थसलिड 
सवीपि दततावनिर्भज्ञानां च कृतं सहस्रमलित देवाश्च संपूजिताः । संसाराच्च ससुदताः खपितरन्रोक्यपूज्योऽप्यसो यख 

५ साष्योस्कषदीपिका । 

ूरवस्माद्धीनजन्मलभो नरकप्राभिवा न वियते । हि यस्मात्कल्याणङ्च्छुभङृत्कशचिदपि दुगेतिं न गच्छति न प्राप्रोति । तनोलयात्मानं 

पुत्ररूपेणेति पिता तात उच्यते। पितैव पुघररूपेणोत्यदयत इति पुरोऽपि तात इत्युच्यते । दिष्यस्यापि पुत्रसमल्रादाह--हे तति- 

ति) भनेद्ाभिक्रमनाशोऽस्ि भलयवायो न विदयते । खल्पमप्यस्य धर्मखय श्रायते महतो भयात् इति मदुक्तं दिक्षददकं अल्पदुद्धिवातव् 

न्नीखमभावन लया विस्र प्ष्टमिति पार्थति संबोधनेन ध्वनितम् । तथापि शिष्यलेन पुत्रठल्यलासुनः पुनविंस्तरेण मया बोध- 

मीयोऽसीति सूचनायोक्तं तातेति । यत्तु इहात्र मदृत्तयेति शेष । ततश्व इहं यत्फक मोचकन्ञानलक्षणं असुच्रफं खगोदिलक्चणं 

तत्साधने अश्त्तसेद्यर्थं इति तन्न । माष्योक्तकारेण सम्यग्वाकयार्थोपपत्तौ लक्षणाया अभ्याहारख च व्यर्थलात् ॥ ४० ॥ दुगे. 

६ भ्रीधरीग्याख्या । 

रं भीभगवाभवाच--पार्थेति सचिश्चतुर्भिः । शह रोके नाश्च उसयञ्रद्ालातिलयम् , असुत्र परलोके नाशो नरकपराधिः; तदुभयं 

तश नास्िव । यतः कव्याणङ्कच्छुभकारी कश्चिदपि दुगेतिं न गच्छति । अयं च शुभकारी शरद्धया योगे प्रवृत्तत्वात् । तातेति 

७ असिनवगुघाच्रार्यव्यार्या । 

अओसगबादुषाश्~-पारथेति । न तस्थ योगभ्रश्य दहल परलोके वा नाशयोऽस्ि । भन्टभद्धस्वादिति भावः । स हि कल्याणं सगव 



६३४ आनन्दगिरिव्याख्यासंबरित-शीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । { अध्यायः 

प्राप्य पुण्यक्रर्तोह्योकायुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
ह्युचीनां आरीमतां गेहे योगश्रश्छोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम् । 
एतद्धि दुलेमतरं लोके जन्म यदीदराम् ॥ ४२॥ 

, _ , - भीमच्छांकर भाष्यम् । 

तुस्य उच्यते, [ यनो न ] गच्छति ॥ ४० ॥ कित्वस्य भवति-प्राप्येति । योगमाग पत्रत्तः संन्यासं 
सामथ्यीत्पःप्य गत्वा पुण्यश्ृतामश्वजनेधादियाजिनां छोक्रांस्तत्र योषित्वा वासमनुभूय शाश्वते 
नित्याः समाः संवत्सरास्तद्ोगक्चये शुचीनां यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे योग 
छो ऽभिजायते ॥ ४१ ॥ अथेति । अथवा श्रीमतां ङुलादन्यस्िन्योगिनामेव दरिद्राणां कुङे भवि 
जायते धीमतां बुद्धिमताम् । एतद्धि जन्म यदहरिद्राणां योगिनां कुले दुरेमतरं दुःखेन रभ्य 

२ आनन्दगिरिव्याख्या 1 

ऽपि नाशाभावे किः भवतीति पृच्छति--कित्विति । वत्र शछोकेनोत्तरमाह--प्राप्प्रेति । कथं संन्यासीति विरोष्यः 
तन्नाह-सामथ्यादिति । कर्मणि व्याप्तस्य कर्मिणो योगमागेप्रव्रस्यनुपपत्तेस्तस्म्त्तावपि पफराभिराषविकरुखेश्च 

समपितसर्वकर्मणस्तद्धंशाशाङ्धानवकाशादित्यथैः । समानां निलयत्वं मालुपसमाविरक्षणत्वम् । वेराग्यभावनिवक्षया धिभू 

तिमतां ग्रहे जस्मेति बिशोष्यते ॥ ४१ ॥ श्रद्धाविराग्यादिकल्याणाधिक्ये पश्चान्तरमाह--अथवेति । योगिनामि 
कर्मिणां ग्रहणं माभुदिति विशिनषि--धी पत (मिति । बह्यविद्यावतां छचीनां दरिद्राणां ङे जन्म दुरेमार्दा 
दुरुभं प्रमादकारणाभावादिव्याद-- एतद्धीति । किमपेक्षयास्य जन्मनो दु-खरुभ्यादपि इःखरभ्यतरघ्वं तदाह- 

३ नीरखकण्डव्थाख्था ( चलुधरी ) । 

कृच्छुभक्रत् दुरति नैव प्राभोति ॥ ४० ॥ इहामुत्र च तख महत्वमेवासतीत्याह--भराप्येति । उषित्वा चार 
करत्वा । श्राश्वतीः; समाः नित्यान्धत्सरान्योगश्रष्टो रागौ चेदलस्पकाटाम्यस्तयोगशचेत् श्रीमतां गेहे जायते । ततरा 
श्रीमानधो गच्छतीत्यश्ङ्खव श्ुचीनामि्युक्तम् । शुचयो हि सत्कार्येष्वेव भियमुपयुञ्चानाः पूोपेक्षया महत्तरं स्थान 
मासादयन्तीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ स योगी विरक्तश्चिराभ्यस्तयोगो वा चेत्तखय गतिमाह-अथवेति ॥ ४२ ॥ तः 

 मधुसूदनीग्याख्या । 

ब्ह्मविष्वारणे क्षणमपि स्थर्य मन प्रायात्? इति ॥ ४० ॥ तदेवं योगश्रष्टख शभकृ्येन खोकद्वयेऽपि नाशाभावे छं मवती 
त्युच्यते--योगमभेप्रवत्तः सर्वकर्मसंन्यासी वेदान्तश्रवणादि इुर्व्नन्तराले त्रिथमाणः कश्ितपूर्वोपन्वितमोगवासनाप्रादुभौव। 
विषयेभ्यः स्पृहयति । कश्चित्तु वेराग्यभावनादा्यान्न स्श्रहयति । तयो प्रथमः प्राप्य पुष्यङ्ृतामश्वमेधयाजिनां लोकान्चिरा 
दिमाभैण ब्रह्मलोकान् । एकस्िन्नपि भोगभूमिमेदापेक्षया बहुवचनम् । तत्र चोषिलवा वासमनुभूय शश्वतीजेह्यपरिमणेनाश्चय। 
समाः संवत्सरान् तदन्ते शुचीनां शुद्धानां श्रीमतां विभूतिमतां महाराजचक्रवर्तिनां गेहे कुरे भोगवांसनारेषस्रावाद जातं 

शात्रुजनकादिवद्योगश्रषटोऽभिजायते । भोगवासनाप्राबस्याद्रह्यखोकान्ते सर्वकर्म॑सन्यासायोग्यो महाराजो भवतीदयर्थः ॥ ४१। 

दवितीयं अति पक्षान्तरमाद--धद्धवयेराग्यादिकस्याणगुणाधिक्ये तु मोगवासनाविर्हा्युण्यकृतां लोकानभ्राप्यैव योगिनामेः 
५ माप्योत्क्पदीपिका । 

भावुका खुगतिमाद-- प्राध्येति 1 योगश्रशो योगमा परवृ्तस्यक्तसवैकमा तच्वज्ञानमटब्ध्वैव सतः पुण्यक्ृतामश्वमेधादिया 
जिनां लोकां सैः आप्यान्ब्ह्मलोकादीन्प्राप्य तत्र च शाश्वती समाः असंख्यातान्तसंवत्सरायुषिल्वा वासमनुभूय तद्धोगक्षये श्रीमताम् 
धनदुरमदान्धतां तेषां वारयति । द्ुचीना यथोक्तेन खधर्मा चरणेन पवित्राणां गेहे कुडे जायत उत्पद्यते ॥४१॥ वेराग्याधिक्ये पक्षान्त 
रमाह-भथवेति । योगिनमेवेश्वराराधनलक्षणयोगवताम् । धनादिरक्षणविषयमोगादिव्यम्रत्वे योगि्वं न संभवतीलयतः पूर्वेप 

& ओीघरीष्याख्या । 
लोकरीलोपराख्यन्संगोधयति ॥ ४० ॥ तहिं किमसो प्रामोवीद्यपेक्षायामाह--प्राध्येति । पुण्यकारिणामश्चमेधादियाजिनां कोकान्प्ाप 
तत्र द्ाश्ववीः समाः बहून्संवत्सरायुषित्वा बासञ्ुखमनुमूय शुची ग सदाचाराणा ओमत धनिनां गेहे स योगभष्टो जन्म म्र भो 
॥ ४१ ॥ अस्पकाराभ्यस्तयोगश्रंशे गतिरियमुक्ता, चिराभ्यस्तयोगश्नशे तु पक्चान्तरमाद-अथेति । योगनिष्ानां धीमतां ज्ञानिना 

मेव ऊुठे जायते नु पूर्वोक्तानामनारूढयोगानां कुठे जायते-- एतस्नन्म स्तौति । शट यञ्नन्म पतद्धि रोके दुकेमतरम् 

७ अंभिनवगुक्ताचायव्याख्या । 
न्मार्गदक्षणं कनधान्। नच तदसिष्टोमादिवरकषयि ॥ ४० ॥ शाश्वतस्य विष्णोः समाः वैष्णवानि श्रीणि वर्थाणि । श्चुचीनाभिति । येष 

गवरदस्पदि चित्तम् ॥ ४१ ॥ अथवेति ! यदि तु सारतम्पेनाश्वापमरगेण सगितथ्यं तष्टा योगङुढ एव जाथते \ अकएवाद--एतचचि 



नीरुकण्डी-मधघुसुदनी-भाष्योकर्षदीपिका-भीधरी-जमिनवगुपव्यास्यायुता- । ३२५ 

तत्र ते बुद्धिसंयोगं रभते पौरवे हिकम् । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 

१ श्रीमन्छांकरभाष्यम् । 

तरं पूचमपेक््य खो जन्म यदीद्शं यथोक्तबिशोपणे कुठे ॥ ४२॥ यस्मात्--नतरेति । तत्र योगिनां 
कुलेतं बुद्धिसंयोगं बु्या सखेयोगे वबद्धिसंयोगं ऊमत्ते पौवैदेहिकं एवैस्मिन्देहे भवं पो्देहिकम । 
थतते च भकं करोति, ततस्तसमापूथषृतात्संस्काराूयो वहतं संसिद्धौ संसिद्धिनिमिततं हे कर- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । ~ 

पूवेमिति । यद्यपि विभूत्तिमतामपि श्चचीनां गृहे जन्म दुःखरूभ्यं तथापि तद पेक्षयेदं जन्म दुःखरभ्यतरं यदीदं 
छचीनां दरिद्राणां विद्यावतामिति बिशोषणोपेते कुठे रोके जन्म वक्ष्यमाणमित्यभ; ॥ ४२ ॥ यदुत्तमतरं जन्मो 
तस्योत्तमत्वे दे्वन्तरमाइ-- यस्मादिति । अुद्धयेल्यत्मविषययेति रोषः । पूर्वसिन्देहे भवं तत्रानुष्टितसाधनबिदोषयु- 
क्तपमियर्थः । तर्हिं यथोक्तमन्मनि साधनायुष्ठानमन्तरेणव बुद्धिरसंबन्धः श्यादिव्याशङ्खयाह--यतते चरेति । प्रयज्लः 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 
रिविघेऽपि जन्मनि परवदेहिकं पूर्वदहपराते बुद्धसंप्ोगम् । यावती च योगभूमिः पूर्वजन्मनि जिता तत्र॒ च यावा- 

“बद्धिखाभो जातसावन्त बुद्धिसंयोग पूर्वाभ्यासादल्पेनेवाभ्यासेन खमते । तसरादपि भूयखां बहथां संसिद्धौ उर्ध्वभूमि. 
४ मधुसूदनीव्याल्या । 

दरिद्राणां ब्राह्मणानां नतु श्रीमता राज्ञां कटे भवति धीमर्तां ब्रह्मविद्यावताम् । एतेन योगिनामिति न कर्मिम्रहणम् । 
यच्छुचीनां श्रीमतां राज्ञां गृहे योगश्रष्टजन्म तदपि दुलंममनेकयुकृतसाध्यलान्मोक्षपयैवसायिलाश्च । यत्तु शुचीनां दरिदाणां 
ब्राह्मणानां जह्मविदावता कुठे जन्म एतद्धि प्रसिद्ध छुकादिवहुैभतरं दुर्भ कोके यदीदं लोके स्ैप्रमादकारणशल्यं जन्मेति 
दवितीयः स्तूयते । भोगवासनाशून्यल्न सर्वकर्मसंन्यासाद॑वात् ॥ ४२ ॥ एतादशजन्मदयसख दुलेमतं कस्मात्-- यस्मात् 
तत्र द्विप्रकारेऽपि अन्मनि पूर्वदेहे भवं पौवैदेदिकं सर्वकर्मसंन्यासगुलूपसदनश्रवणमनननिदिभ्यासनानां मध्ये यावत्परयन्तमलु-' 
षितं तावत्पथैन्तमेवे तं ब्रह्मात्मेक्यविपयया बुच्या संयोगम् । तत्साधनकलपमिति यावत्. । खभते प्राप्रोति । न केवलं लभत 
एव तु ततस्तछ्छाभानन्तरं भूयोऽधिकं रुच्धाया भूमेरथिमः। भूमि संपादयितुं ससिद्धौ संसिद्धिमेौ भसनिमित्तं यतते च प्रयतं. 
करोति च । यावन्मोक्षं भूमिकाः संप॑दयतीयर्थः । दे कुरनन्दन, तवापि शुचीना श्रीमता के योग ध्रष्टजन्म जातमिति 
पूवैवासनावशादनायासेनैव ज्ञानलाभो भविष्यतीति सूचयितुं महाप्रभवे रो. कीर्तनम् । अयमर्थो भगवद्रसिष्ठवचने 
व्यक्त. । यथा श्रीरामः “एक्रामथ द्वितीयां वा ठतीयां भूमिक्रामुन । आरूढस्य भृतस्याथ कदी भगवन्गतिः ॥ पूर्वं हि सप्त 
भूमयो व्याख्याताः । तच्च निद्यानिद्यवस्तुविवेकपू्वंकादिष्ासुत्रार्थभोगवैराग्याच्छमदमश्र तितिक्षस्व कमे सन्यानादिपुर सरा ' 
सुसुक्षा छमेच्छाख्या अथमा भूमिका साधनचतुष्टयसपदिति यावत् । ततो गुरुमुपख्लय वेदान्तवाक्यविचारणस्िश्च 
दितीया भूमिका श्रवणमननसंपदिति यावत् । ततः श्रवणमननपरिनिष्पश्स्य तत्त्वज्ञानस्य निर्विंचिकित्सतारूपां तनुमानसा 
नाम त्रतीया भूमिका निदिष्यासनाखपदिति यावत् । चदुर्थी भूमिका तु ततत्वसाक्षात्कार एव । पन्चमषष्टसप्तमभूमयस्तु 
नीवन्सुक्तेरवान्तरभेदा इति तृतीये प्राण्व्याख्यातम् । त्र चलु्थी भूमिं प्राप्त शतस्य जीवन्सुक्तयमावेऽपि बिदेहकैवल्यं 
मति नास्येव संचयः । तदुत्तरभूमिच्रयं प्राप्तस्तु जीव्पि सुक्त- किसु विदेह इति नास्येव भूमिक्राचतुध्टये शद्धा । साधन- 
भूतभूमिकात्रये ठु कर्मलयागाज्ज्ञानाखाभाच भवति शद्ेति तत्रैव श्रश्चः । धीवसिष्ठः योगभूमिकयोल्ान्तजीवितख शरीरिणः । 

५ माप्योत्कपदीपिका । 

श्रीमतामित्युक्तलाच भाष्ये द्रिद्राणामित्युक्तम् । अतएव तत्तवविचारयोग्यबुद्धिमतां कुके भवति जायते । यदीदशं जन्म तदेतछटोके 
दुटैभतरमविदुखेमं पुनः भविबन्धकामावात्.। श्रीमता कुखपेक्षया दरिद्राणा कुड जन्म श्रष्टठतरमिदयर्थः ॥ ४२॥ एतादशजन्मनो, 
दुकमतरलं कस्मात् यस्तत्र योगिना रे तं पौर्वदेहि # पूरवैदेहे सवं बुद्धिसयोगं बुज्या निष्कामकर्मणा द्धा श्रवणादिसंपन्नया 
सयोगं रभते प्राप्रोति । ततस्तस्मातपूरवद्रदयभ्याससस्करराद्धुयो बहुतरं संषिद्धौ मोक्षाय यतते तत्त्वसाक्षात्कारं यनेन संपादयती-. 
सथः । यन्त्वेतादशजन्मद्यदुरुमत्ं कस्माद स्मात् तच द्विः भकारेऽपि जन्मनौ ति तदुपेक्ष्यम्। अथवेद्यादिनोकतपक्ष्य भरेषवप्रतिज्ञाया 
हैतोरावहयकललात् । अन्यथोभयोरपि साम्यम्रपङ्गे +सिज्ञाघातापत्ते. । यं।गिना श्रीमता कुठे जातस्य यथा योगि बुद्धिमत्त्वं च भवति 

तथा क्षात्नधर्मैऽतिङकुशचल्ख छुरोर्वसे जातख तवापि खङुखोचित नर्य संबन्ध आवद्यक इति सुचयज्नाद--हे दु. सनन्दनेति ॥*३॥ 
& भीधरीन्याख्या । 

गोक्षेतुत्वात् ॥ ४२ ॥ ततः किमत आदह--तन्नेति सार्धेन । तत्र दविःमकारेऽपि जन्मनि पूरवदेदे सवं पोरवदेदिकं तमेव ब्रह्मनिषयया 
७ अभिनवगुप्त चार्थ॑न्याख्या । 

दुकमततरभिति । श्रीमतां गहे किकावक्यमेब चिन्नः सन्ति संसिद्ध मोक्षारिमकायाम् ॥ ४२ ॥ ४६३ ॥ अश्रः परतश्न एष द्विक तेन् 



२२६ सनन्दगिरिव्यास्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-भरीमद्धगवद्रीता । [{ अध्यायः ६ 

पूवोभ्यासेन तेनैव हियते दव रोऽपि सः । 
जिज्ञाखुरपि योगस्य राग्दब्रह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 

१ भीसण्छांकर भाष्यम् । 

नन्दन ॥ ४२ ॥ कथं पूर्वदेहबुद्धिसंयोग इति तदुख्यते--पूर्वेति । यः पूवैजन्मनि कतोऽभ्याखः ख 
धुवोभ्यासस्तेनेव बरुवत हियते हि यस्मादवयोऽपि स योगशरष्टो न कृतं चेद्योगाभ्यालसंस्कारा- 
द्रलवत्तरमधमोदिलक्चषणं कमं तद योगाभ्यासजनितेन संस्कारेण हियते । अधर्मेद्रख्वत्तरः त. 
स्तेन योगजोऽपि संस्कारोऽभिभूयत पव । तत्क्षये तु योगजः संस्कारः खयमेव कार्यमारभते न दीधैका- 
खस्थस्यापि विनारास्तस्यास्तीव्यथैः । जिज्ञासुरपि योगस्य स्वरूपं ज्ञातुिच्छन्योगमारगे प्रत्तः संन्यासी 

1) 8. +" ̂  पिन पित ला केकि नित गेति 0० ५०५००५५.) 6० 9० 8, 9, | 

२ आनन्द्ृगिरिव्याख्या । 

भवणाचयनुष्टानविषयः ॥ ४३ ॥ यदि पूर्व॑संस्कारोऽखेच्छासुपनयन्न प्रवसैयति तथाच शरदत्तिरनिच्छया खादित्याद- 
कयाह--पूवति । स हि योगश्नष्टः समनन्तरजन्मङृतसंस्कारवदादुत्तरस्िज्जन्मनि अनिच्छन्नपि योगं प्र्येवाङ्टो 
भवतील्यथेः । तन्न कैमुतिकन्यायं सूचयति-जिश्चासखुरिति । पू विभजते--यः पूर्वेति । त्माचनेच्छया तस्य भर्रू- 
तिरिति शेषः । योगश्र्टस्याधमो दिभ्रतिबन्धेऽपि तहिं पूवौभ्यासवरागहुद्धिसंबन्धः स्यादिवयाश््याह-- नेत्यादिना । 
यदि योगश्चष्टेन योगाभ्यालजनितसंस्कारभ्राबल्यास्मबरम धर्मभरमेदरूपं कर्म न कतं सख्ान्तदा तेन संस्कारेण वशी्वः 
सन्जिच्छादिरहितोऽपि डुद्धिसंबन्धभाग्भवतीरय्थः । विपश्चे योगसंस्कारस्याभिभूतत्वान्न कार्यारम्मकस्वमिल्ाह--अ- 
धर्मञचेदिति । योगजसंस्कारस्याधमौभिभूतस्य का्थम्ृन्वैवामिभावकम्राब्ये प्रणाशः स्यादि्याशङ्खयाह-- तरक्चये 
स्विति 1 कारव्यवधानाभिन्त्ति शङ्कित्वोक्त-- नेति । तृणजलायुकादृष्टान्तश्चुल्ा संस्कारस्य दीषैतायाः समधिगत. 
स्वादिति भावः । कैसुतिकन्यायोक्तिपरयुत्तरार्थं विभजते -जिक्ञासुरपीव्यादिना । अत्रापि संन्यासीति विरोषं 

+ 8 + +) 

३ नीलकण्ठञ्यार्या ( चतुर्धरी ) । 

छामार्थमिल्यर्थः । यतते यलं करोति ॥ ४३ ॥ कुतो यतते रिक्षितोऽपीत्यत आह -- पूर्वेति । अवरोऽपि प्रह्मादा- 
® मधुसूदनीव्याख्या । 

भूमिकोदानुसारेण क्षीयते पूर्वदुष्छृतम् ॥ ततः सुरविमनेषु॒लोकपाखपुरेषु च । मेरूपवनकुजेषु रमते रमणीसखः ॥ ततः 
ख्ृेतसंभारे इष्छृेते च पुराङ़ृते । भोगक्षयात्परिक्षीणे जायन्ते भोगिनो सुवि ॥ छचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवतां सताम् । 
जनिला योगमेवैते सेवन्ते योगवासिताः ॥ तत्र ्ा्भावनाभ्यस्तं योगभूमिक्रमं बुधाः । दष्टा परिपतन्तुैरुतरं भूमिश्रकमम् ॥° 
इति । भद्र भ्रागुपचितमोगवासनाघ्राबल्यादल्पकालभ्यस्तवैराग्यवासनादोबेल्येन आणोत्कान्तिसमये प्रादुभूतभोगस्परह. सर्व- 
कमेसंन्यासी यः स एवोक्तः । यस्तु वैराग्यवासनाप्रानस्यत्मङृष्पुष्यप्रकटितपस्मेशवरपरसादवसेन पराणोतकान्तिसमयेऽलुद्धूत- 
भोगस्पहः संन्यासी भोगव्यवधानं विनैव ब्राह्मणानामेव ब्रह्मविदां सर्व॑भमादकारणशल्ये कुठे समुत्पन्नससय प्रक्तनसंस्कारा- 
भिन्यक्तेरनायासेनेव संभवान्नासि पूर्वैव मोक्षं भद्याशङकेति स वसिष्ठेन नोक्तो भगवता तु परमकारणिकेनाथवेति पश्ान्द्र- 
छृलोक्त एव । स्पष्टमन्यत् ॥ ४६ ॥ नयु यो ब्रह्मविदां ब्राह्मणानां स्वैभरमादकारणश्चन्ये कुरे ससुत्पन्नसस्य मध्ये विषय. 
भोगव्यवधानाभावादव्यवहितप्राग्भवीयसंस्कारोद्रो घात्पुनरपि सर्वकमेसंन्यासपूर्वैको ज्ञानसाधनलाभो मवतु नाम । यस्तु 
श्रीमतां महयराजचक्रवर्तिनां कुङे बहुविधविषयभोगन्यव धानेनोत्पन्नस्तसख विषयभोगवासनाभराबल्यात्रमादकारणसंमवाच कथम- 
तिव्यवदितन्ञानसंस्कारोद्रोधः, क्षत्रियतेन सर्वैकर्मसंन्यासानदैस्य कथं वा ज्ञानसाधनल्मम इति । तच्ोच्यते-- अतति. 
विरव्यवहितजन्मोपवितेनापि तेनेव पूवौभ्यासेन प्रागर्जितज्ञानसंस्कारेणावदोऽपि मोक्षाधनायापरयतमानोऽपि हियते 
सवशीक्रियते अकस्मदेव भोगवासनाभ्यो व्युत्थाप्य मोक्षसाधनोन्युखः क्रियते ज्ञानवासनाया एवात्पकालभ्यस्ताया अपि 
वस्पविषयत्वेनावस्वुविषयाभ्यो भोगवासनाभ्यः प्राबल्यात् । पर्य यथा खमेव युद्धे अवृत्तो क्ञानायाभयतमानोऽपि पूर्वै 

५ माष्योत्कषदीपिक्छा । 
करथभूतं बुद्धिसंयोगं कभत इल्यपेश्ायां तेनैव पवोभ्यासेनाव्शयापि योगभ्रष्टस्य बुद्धि भलेवादरणरूपमियाद--पूवंति। यः पूचै- 

& शरीषरीय्याख्या । 

बा संयोगं ठभते । ततश्च भूयोऽधिकं संसिद्धो मोक्षे भयं करोति ॥ ४३ ॥ तत्र देतुः--पूवैति । तेनैव पूरवदेहङ्ताभ्या- 
सेनावलोऽपि इुत्श्चिदन्तरायादनिच्छन्नपि संहियते । विषयेभ्यः परावत्यै बह्यनिष्ठः क्रियते । तदे पूवोभ्यासवर्तेन प्रयल दुर्वञ्श- 
नेच्यतत इतीममर्थं कैमुलन्यायेन स्फुटयति--जिन्छाघुरिति सार्धेन । योगख स्वरूप जिशासुरेव केवरं नतु प्राप्तथोगः । एवंभूतो 

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । 
पवोभ्यासेन बलदेव योगास्मरासं भरति नीयत्ते 1 नचैतत्सामान्यं योगि लङ्ासामाश्रेणेव हि चाब्दबह्मातिषत्तिः मन्नस्वाभ्यायािस्पं च 

बद्म अचिषतेते न स्वीङकरते । ततो जिक्षासानन्तरं यज्ञवानभ्यासश्षमेण वेदान्ते भाडुदेवत्वं प्रामोति । नचासौ तेनेव देहेन सिद्ध 
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भयनराद्यतमानस्वु योगी संद्युद्ध किल्बिषः । 
अनेकजन्मसं सिद्ध स्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५॥ 

१ अीमच्छांकर मान्यम् । 

योगश्ष्टः सामश्यौत्सोऽपि शब्दब्रह्म वेदोक्तकमीनुष्ठानफलमति वतेते ऽप करिष्यति किमुत बुद्धा यो 
योगे तच्चिष्ठोऽभ्यासरं कुयीत् ॥ ४४ ॥ कृतश्च योगित्वं श्रेय इति- प्रयलादिति । परयल्लाद्यनमानो ऽधि 

२ आनेन्दशिरिष्याख्या 1 
पूर्वैवदवधयमिव्याह-सामथ्यौदिति । नहि कर्मी कर्ममार्गे पत्तस्वतो अष्टः शद्धितं शक्यते, अतः संन्यासी 
पूकोकतेविंशेषणविंशिष्टो योगञ््टोऽमीष्टः सोऽपि वैदिकं कमै तत्फरं चातिवतैते किमुत योगं बुधाः तचिष्ठः सदा- 
भ्यासं छर्वन्कर्म तत्फरु चातिवतैत इति वक्तव्यमिति योजना । योगनिष्टख क्मतत्फरातिवसनं सवतोऽधिकषफङाबा- 
तिर्विवक्षयते ॥ ४४ ॥ योगनिष्टस्य शष्ठसवे हेत्वन्तरं वक्तुुत्तरश्ठोकमवतारयति--छुतश्चेति । खष्ुभयल्लोऽपि कमेण 
मोक्ष्यते चेदधिकभ्रयल्स्य छश हेतोर करिवित्करत्वमिव्याशङ्खय टेष्वन्तरमेव प्रकटयति--प्रयल्ञादिति । तत्न योग- 

३ नी रुकण्टव्याख्या ( षतुर्धरी )। 

दिवयित्नादिभिरन्यथा नीयमानोऽपि तेनेव पूवीभ्यासेन बटवता हियते योगप्रबणः क्रियते | यतो योगख जिक्ञा- 
एञानमाजमिच्छन्यो भवति सोऽपि शब्दब्रह्म कमेकाण्डं बेदमप्यतिक्तम्य वर्तते किंपुनः पिवायाजञाम् । इत्थं पूरवाभ्या- 
सबरु यन्महान्तमपि पित्रादियलं वथा करोतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥ एव योगञ्नष्टगतिमुक्त्वा यो विषयेर्हियमाणोऽपि प्रयत्न 
योगमेषाभ्यसितु प्रवर्तते तख गतिमाह~--प्रयज्ञादिति । प्रयलाद्पक्रष्टाद्वटाद्वाथुनिरोधादिरूयास्खेचयीदिभुद्राविरेषा- 

४ सञ्जुसदनीन्याख्या । 

संस्कारभ्राबस्यादकस्मादेव रणभूमौ ज्ञानोन्मुखोऽभूरिति । अनएव भ्रागुक्तं नेदाभिकमनारोऽस्तीति । अनेकजन्मसहसखव्यवहि- 
तोऽपि ज्ञानसंस्कारः खका्यं करोदयेव सर्वैविरोध्युपमरदनेदयभिभ्रायः । सर्वैकर्मसंन्यासाभावेऽपि हि क्षत्रिय ज्ञानाधिकारः स्थित 
एव । यथा पाटश्रेण बहूनां रक्षिणां मध्ये विययमानमप्यश्वादिद्रव्यं खयमनिच्छदपि तान्सवानभिभूय खसामथ्यैवि्ेषदिवा- 
पहियते, पश्चात्तु कदापहूतमिति विमरोँ भवति, एवं बहूनां ज्ञानप्रतिबन्धकानां मध्ये वियमानोऽपि योगभ्रष्ट खयमनिच्छन्नपि 
ज्ञानसंस्कारेण बलवता खसामथ्ये विरोषदेव सवोन्भरतिबन्धकानभिभूयात्मवश्षीश्रियत इति हयः प्रयोगेण सूचितम् । अतएव 
संस्कारप्राबस्यालजिज्ञाखज्ञोठ॒मिच्छुरपि योगस्य मोश्चसाधनज्ञानस्य विषयं ब्रह्मज्ञानं प्रथमभूमिकायां स्थितः संन्यासीति यावत् । 
सोऽपि तस्यामेव भूमिकायां मृतोऽन्तरारे बहून्विषयान्भुक्ला महाराजचक्रवर्तिनां कुठे ससुत्पन्नोऽपि योगधष्टः प्रायुपचितज्ञान- 
संस्कारमाबस्यात्तसिज्लन्मनि शब्दन्रह्म वेद कर्म्रतिपादक्रमतिवरतैतेऽतिक्रम्य तिष्ठति । कमाधिकारातिकरमेण ज्ञानाधिक्नारी 
भवतीदयर्थः । एतेनापि ज्ञानकर्मसमुच्यो निरृत इति द्रव्यम् । सयुये हि ज्ञानिनोऽपि कर्मकराण्डातिकमाभावात् ॥ ४४ ॥ 
यदा चैवं प्रथमभूमिकायां सनोऽपि अनेकभोगवासनाव्यवहितमपि विविधप्रमादकारणवति महाराजकुरेऽपि जन्म रब्ध्वापिं 

गधं पूर्वोपचितज्ञानसंस्कारपराबस्येन कमोधिकारमतिक्रम्य ज्ञानाधिकारी भवति तदा किमु वक्तव्यं द्वितीयायां वृतीयार्या 
वा भूमिकायां खतो विषयभोगान्ते उन्धमहाराजऊुकजन्मा, यदि वा भोगमछलेव रब्धनब्रह्मविद्राह्मणकुलजन्मा योगशरष्टः 

कमोधिकारातिकरमेण ज्ञानाधिकारी भूल्वा तत्साधनानि संपाद्य तत्फछलमेन संसारबन्धनान्युच्यत इति, तदेतदाद--प्रयनात्पूरवै- 
५ भाष्योत्करषदीपिका । 

जन्मनि कतोऽभ्यासः तेनैव बख्वता हि यस्मादवश पिन्नायधीनोऽपि सः योगधरथे हियते खवनश्नीक्रियते यो गभ्याससंस्कारात् बल- 
वत्तरलाधर्मसय अतिबन्धकस्याभावात् प्रतिबन्धे स्यपि पू्ाभ्यासस्ततक्षयं अरतीश्चते । नतु तख नारोऽस्ि । एतदेव कैमुयेन इढ- 
यति । योगस्य जिज्ञाुर्मतु यतमानो योगी सोऽपि शाब्दत्ह्य वेरोक्तकमीयुष्ठानफलमतिवरतैते सुश्चति, किमुत यो योगं ज्ञाला तच्नि- 

छठोऽभ्यासं कुयीत्। एतेन नयु योगिनां दरिद्राणां कुडे जातसय बुद्धिरसयोगोऽस्तु नाम, द्यचीनां श्रीमतां कुड उत्पन्नस्य इव्यजनितभो- 
गादिभ्रतिबन्धवशाहद्धिसंयोगो न मविप्य तील्याशङ्क पि परास्ता ॥४४॥ इतश्च योगिलं श्रय इत्याह--प्रयज्ञा दिति । प्यल्लादधि- 
कयल्नास्पकर्वेण यज्ञेन यतमानस्ु योगी संश्चद्धकिस्बिषः संञ्ुद्धपापोऽनेकेषठ जन्मसु किवित्किचित्संस्कारजातसमुपचिदय तेनोपचितेना- 
मेकजन्मङृतेन संसिद्धोऽनेकजन्मसंसिद्धस्ततः प्राप्ततत्वसाक्षात्कारः सन् परां मोक्षाख्यां गतिं याति । यत्तु तत इति तच्छब्देन रकृतं 

& भीधरीन्याख्या 1 

भोगे भविष्टमान्नोऽपि पापवश्चाचोगश्नष्टोऽपि चसाब्दब्रह्म वेदमतिववैते वेदोक्तकर्मफकान्यतिक्रामति । तेभ्योऽधिकं फरं प्राप्य सुच्यत 

इल्यः ॥ ४८४॥ यदैवं मम्दभ्रयलोऽपि योगी पस गति याति तदा, यस्तु योगी प्रयलादुत्तयोन्तरमधिकं योगे यतमानो यलं ङुर्वन्योगे* 
७ अभिनवरुताचायष्याख्या । 

इसि मन्त्यम् । अपितु बद्धनि जन्मानि तेग ॒वद्म्यस्लमिति सन्तम्यशर् । अतएव यस्यानन्यन्यापरतया अगबद्यापाराह्णरागित्व स 
म सीर ४६ 



३३८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवह्तीता। [अध्यायः ६ 

तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजेन ॥ ४६ ॥ 

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् । 

यतमान इत्यथैः । तत्न योगी विद्धान्संद्यदकिद्विषो विश्ुद्धकिट्विषः संशुद्ध पापोऽनेकेषु ज- 
न्मु किंचित्किच्वित्संस्कारजातमुपन्वित्य तेनोपचितेनानेकजन्मङृतेन संसिद्धोऽनेकजन्मसंसिद्धस्ततो 
खन्घसम्यग्ददौनः सन्याति परां प्रक्षा गतिम् ॥ ४५ ॥ यस्मादेवं तस्मात्--तपखिभ्य इति । तप- 

२ आनन्द्भिरिग्याख्या । 

निधये भरयलातिरेके सतीः । ततः संचितसंस्कारसमुदायादिति यावत् । सञुत्पन्नसम्यग्दरनवश्पङृष्टा गतिः संन्या- 
सिना र्यते तेन शीधं सुक्तिमिच्छन्नधिकश्रयतो भवेदस्पप्रयलस्तु चिरेणेव सुक्तिभागिलर्थः ॥ ४५ ॥ सम्यरक्ञान- 

दवारा मोश्चहेवुश्व योगस्योक्तमनूद्य योगिनः सवौधिकत्वमाह---यस्मादिति । योगख सर्वसखादुत्कषोदवरयकरसव्य- 
त्वाय योगिनः सवौधिक्यं साधयति--तपखिभ्य इति । योगिनो ज्ञानिनश्च प्रयीयत्वास्कथ तस्य क्तानिभ्योऽधिकत्व- 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुर्ध॑री 3) । 

भ्यासायो यतमानः संञुद्धकिस्विषो निष्पापो मवति । यदाह मनः श्राणायामेर्दहेदेनः इति । हटयोगानां सर्वेषा 
पापनिव्र्युपयोभित्वं न तच्वसाक्षात्कारे साक्षात्साघनत्वमित्यर्थः । अतएव सः अनेकेर्जन्मभिः संसिद्धः प्रास्षयोगो 
भूत्वा ततः परां गतिं मोक्षं याति । एतेन श्व्चुशचवान्तरे भ्रुवोः इति पच्चमान्ते यत्सूतरितं तद्यार्यातम् ॥ ४५ ॥ 
एवं योगिनं सोति- तपस्विभ्य इति । तपखिनोऽ कृन्छचान्द्रायणमासोपवासादिकतीरः। ज्ञानिनश्च शाल्रीय- 

 मधुसूदनीव्याख्या । 

कृतादप्यधिकमधिकं यतमानः भ्रयज्ञातिरेकं ऊुर्वन् योगी पूर्वोपवितसंस्कारवां स्तेनेव योगप्रयलपुण्येन संज्युद्धकिल्विषो 
धोतज्ञानप्रतिबन्धकपापमल-, अतएव संस्कारोपचयाद्पुण्योपचयाच्रानेकैजेन्मभिः संसिद्ध संस्कारातिरेकेण पुण्यातिरेकेण च 
्ाप्तचरमजन्मा, ततः साधनपरिपकायाति परा भक्षा गति मुक्तिम् । नास्येवान्र कश्ित्सशय इयर्थः ॥ ४५ ॥ इदानीं 

योगी स्तूयतेऽचनं प्रति श्रद्धातिशयोत्पादनपूर्वैकं योगं विधाठुं--तपखिभ्य- छच्छरचन्द्रयणादितपःपरायणेभ्योऽप्यधिक 
उक्र योगी तत्त्वन्ञानोत्पत्यनन्तरं मनोनाशरवासनाक्षयकारी “विद्यया तदारोहम्ति यच कामा परागताः । न तत्र दक्चिणा 
यन्ति नाविद्वांसस्तपरखिन > इति श्रुतेः । अतएव कर्मिभ्यो दकषिणासहितव्योतिषटोमादिकमोनुछायिभ्यश्चधिको योगी । 
कर्मिणां तपखिनां चाज्ञवेन मोक्षानहंलात््. । ज्ञानिभ्योऽपि परोक्षज्ञानवच्योऽप्यपरोक्षज्ञानवानधिको मतो योगी । एवमपसे. 
क्षन्ञानवच्योऽपि मनोनादावासनाक्षयाभावादजीवन्सुक्तेभ्यो मनोनाशवासनाक्षयवत्तवेन जीवन्मुक्तो योग्यधिको मतः मम 

५ भष्योत्कर्द्यीपिकः । 

चङितमानसलं पराख्रशति। ततश्वलितमानसलद्धितोः । अयभाव---चकल्तिदशाया काम्यानि कमणि यानि कृतानि तेषा प्रलर्ब ̀  
फलद्ातृलाव्, युगपत्सर्वकर्मफलसंयोगासंमवात् , एकैकस्य फलमनुभूय छ्चचीनां श्रीमतां योगिना वा गेहे जन्माचुभूय पुन" कर्मयोगे 
यतमानः तत्तत्काम्यकर्मसंख्याकजन्मान्यनुभूय ज्ञानसंपन्नः सन् मोक्षं ग्रतिपदययत इति । मयल्लादिति कर्मणि स्यव्लेपे पच्चमी । रयन 
माप्येदयर्थः । कर्मयोगी कमोुष्ठाता । योगिनं विरिन्ि--यतमान इति ! उज्द्नितद्षं इत्यर्थ. । छुचीनां श्रीमतां योगिनां वा 
कुरेऽहसुर्पन्न इयभिमानवजित इति भाव इति तचिन्यम् । निरर्थकाया व्यव्लोपकत्परनायाः ्करृष्टपरामद्यं कल्पनाया उत्तरश्छोकेन 
स्वेतः श्रधषयेन वण्येमानख्य योगिनः कर्मेयोगिपरत्वेन वर्णनख जिज्ञासुरपीदखनुरोधेन यतमानपदन्याख्यानस्य चायुक्तलादिति 
दिक् ॥४५॥ योगस्यावद्यसंपादनार्थं सवोंधिक्यं साधयति 1 तपखिभ्यः रारीरादिकादर्यकारि्रतादिपरेभ्योऽप्यधिको योगी पूरवोन्तः 
ज्ञानिभ्यः शान्नीयपरोक्षज्ञानवच्योऽप्यधिको मतोऽभिमत-! कर्मिभ्योऽभिदोच्रादिकर्मवन्योऽप्यधिक उक्कृष्ट । तस्माद्योगी भव । खध. 
मांचरणेन शद्धचित्तय तव योगिभावः सुगम इति सूचयन्नाह हे अर्जुनेति । योगेन श्चद्धब्ह्यसाक्षात्कारं खब्ष्वैव लमन्वर्थसंज्ञो मवि. 
ष्यसीति सूचनां वा संबोधनम् । योगी अचर च्यानयोगी बिनक्षितः पूर्वोत्तरमन्थायुरोधात् । ध्यानयोगसैवोपसंहा्थलाच । एवेन 

& श्रीधरीव्याख्या । 

नेव संञ्ुदधकिष्विपो विधूतपापः सोऽनेकेयु भन्मघपचितेन योगेन ससिद्धः सम्यग््ानी भूत्वा ततः भ्रष्टां गतिं यादीति किं वक्तन्य- 
मिल्थैः ॥ ४५ ॥ यादेव तसात्--तपस्िभ्य इति । छङच्छ्चान्द्रायणादितपोनिष्ेम्योऽपि, ज्ञानिभ्यः श्राखक्षानवद्योऽपि, कर्मिभ्य 

७ अभिनवगुपाचार्यनव्याख्या । 

योगज्नष्ट इति निश्चेयः ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ योगस्याप्राधान्यमाह--तपस्विभ्य इति । तपस्विभ्योऽधिकत्वं पूर्वमेव सूचितम् । क्षानिभ्यो, 
ऽधिकरवं प्षानख योगफकत्वाक्कर्भिभ्य उक्कर्पंः । स एव कमणि कर्तु वेसि 1 नच निरीश्ररं कमयोगम। त्र -ससिद्धिद्भिल्युच्यते ॥ ४६ पर 



नीरुकण्ठी-मधुसूढनी-माष्योतकर्षदीपिका-धीधरी-अमिनवगुपव्याख्यायुता । ३३९ 

योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
आद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्धीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीरप्णार्जुनसंवादे 

आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
१ भीभच्छांकरभाण्यम् 

नि पीपी पीपी पि पिपी रिणी 88888 क कु 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या 1 

मियागाङ्खवाह-- ज्ञानमिति योगिनः सवाधिकत्वे फटितमाह- तस्मादिति ॥ ४६ ॥ नन्वादित्यो विराडात्मा 
सूत्रं कारणमश्रमिव्येतेषासुपासका भूयांसो योगिनो गस्यन्ते तेषं कतमः श्रेयानिष्यते तत्राह--यो गिनासिति । 
य भगवन्तं सगुणं नियणं वा यथोक्तेन चेतसा श्रदधानः सन्ननवरतमनुसंघत्ते स युक्तानां मध्येऽतिशयेन युक्तः 
भयानीश्वरस्याभिग्रेतो नहि तदीयोऽभिप्रायोऽन्यथा भवितुम तीलयर्थः । तदनेनाध्यायेन कमैयोगस्य संन्यासहेतोम्यादां 

३ नीलकप्डव्याख्या ( चतुधेरी ) । 

पाण्डित्यबन्तः । कर्मणोऽभ्रिहोत्राचयवुष्ठातारः । तेभ्यः सर्वेभ्यो योगी यतोऽधिको मतस्तसा्योगी मवाजैन ॥ ४६ ॥ 
समा्रः कर्मप्रघानस्त्वपदार्थविवेकः । अतपरसुपासनाप्राघान्येन तत्पदाथे निख्पयितुकामस्तदुपासनां महाफरत्वेन 
सोति- योगिनामिति । दैवमेवापरे यज्ञ॒मित्यादिना चतुथीध्यायपरोक्ता द्ादश्योगासद्रतां योगिनां सर्वेषां मध्ये 

«८ मधुसूद्नीव्याख्या । 

संमतः । यस्मदिवं तस्मादधिक्राधिकप्रयलबलत्त्वं योगभ्रष्ट इदानी तत्तवज्ञानमनोनाशवासनाक्षयेयगपत्संपादितेर्योगी जीव- 
न्मुक्तो य स योगी परमो मत इति आगुक्तः स ताहो भव साधनपरिपाकात् । हे अञनेति खद्धेति संबोधनार्थं ॥ ५६ ॥ 

इदानीं स्बैयोगिश्रष्ठं योगिनं वदज्नघ्यायमुपसंहरति--योगिनां वसुरद्रादियादिश्ुद्रदेवताभक्तानां स्वेषामपि मध्ये मयि भगवति 

वासुदेवे पुण्यपरिपाकविशेषाद्रतेन भ्रीतिवशान्निविष्टेन मद्भतेनान्तरात्मनान्त-करणेन अआग्भवीयसखंस्कारपाटवात्साघुस्नाच मद्ध- 

जन एव श्रद्धावानतिदयेन श्रदधानः सन्. भजते सेवते सततं चिन्तयति यो मां नारायणमीश्वरेश्वरं सगुणं नियणं वा 

मदुष्योऽयसीश्वरान्तरसाधारणोऽयमिव्यादिभ्रमं हिला स एव मद्धक्तो योगी युक्ततमः स्नैभ्यः समाहितचित्तेभ्यो युक्तेभ्यः 

रष्ठो मे मम परमेश्वरसख सर्वजनस्य मतो निशितः । समानेऽपि योगाभ्यासङ्केशे समानेऽपि भजनायासे मक्किदल्येभ्यो 

{द्ध्व श्रेष्ठत्वं मद्भक्तः परमो युक्ततमोऽनायासेन भवितुं शक्ष्यसीति भावः । तदनेनाभ्यायेन कर्मयोगस्य बुद्धिद्यद्धि 

हेतोमयादां ददीयता, ततश्च छतसर्वकर्मसन्यासस्य साङ्गं योगं॒विद्ण्वता मनोनिप्रहोपायं वाक्चेपनिरासपू्वैकसुपर्दिरता, 

मोगथरष्टखय पुस्षा्थल्यताशङ्कां च दिथिलयता, कर्मकाण्डं लंपदार्थनिरूपणं च समापितम् । अतःपरं श्रद्धावान्भजते यो 

५ आष्योत्कषदीपिक्ा । 

ह्ञानिभ्योऽपि परोक्षज्ञानवब्योऽप्यपरोक्षज्ञानवानधिको मतः ! योगी एवमपरोश्षज्ञानवञ्योऽपि मनोनाशावासनाक्षयाभावादजीव- 

नसुक्तेभ्यो मनोवासनाक्षयवच्वेन जीवन्मुक्तो योग्यधिको मत इव्यादि भत्युक्तम् । योगी कर्मयोगीति व्याख्यानमपि प्रकरणविरोधादु- 

पेक्ष्यम् \ ४६ ॥ योगिनामन्यदेवताध्यानयुक्तानासपि सर्वेषां मध्ये मद्रतेन मयि वासुदेवे समाहितेनान्तरात्मनान्तःकरणेन भद्धावा- 

न्वाखदेवान्न परं किंचिदिति श्रदुधानः सन् यो मां भजते सेवते स मेऽतिशयेन युक्तो युक्ततमः सर्वोत्तमो ष्यानयोगी मतोऽभिप्रतः । 

अतस्लमेताद्ो ध्यानयोगी मवेदाशयः। तदनेन षष्ठाध्यायेन कमैयोगख सँन्यासहेतोर्मयादारूपं सङ्गं ध्यानयोगं मनोनिग्रहोपायं 

योगभरषटख दुरगद्यमावेन सुगला मोक्षापि बाखदेवभजनख श्रेष्टं च दरेयताऽनेन साधनेन टडलेपदाथोभि्गसख वाक्या्थेज्ञाना- 

& भीधरीव्यासू्याः । 

इषटापूतौदिकसैकारिभ्योऽपि योगी अष्ठोऽभिमतः, तसातं योगी भव ॥ ४६ ॥ योगिनामपि यमनियमादिपराणां मध्ये मद्धक्तः भ 

; इत्याद---योगि नामिति । मद्धतेन मय्यासक्तेनान्तरात्मना मनत्ता यो मां प्ररमेश्वर बायुदेवं भद्धायुक्तः सम्भजते स॒ योगयुक्तेषु 

| ७ अभिनवदुक्ताचायंब्याख्या । 

योगिनामपीति 1 सक्चयोगिमध्ये यएव मामन्तःकरणे निवेश्य भक्तिभद्धातरपरो गुरूवरणसेवालब्धसंभ्रवायक्रमेण मामेव नान्यं मते 



६५० माक्दगिरिव्यास्यासंवङित-शीमच्छांकरमष्ययुता-शरीमद्भगवह्ीता । [ भ्यायः ९ 

१ भीभच्छोकरमाष्यम् । 

नान्तरासयनान्तःकरणेन श्रद्धावाञ्थहधानः सम्भजजते सेवते यो मां स मे मम युकततमोऽतिशयेन युक्तो 

मतोऽभिप्रेत १ति ॥ ४७॥ 
इति भीमलरमद नपरिवाजक्राचायपूर्यपादभी मदाचायेभ्रीशेसरभगवतः छतो 

भ्रीभगवद्धीताभाष्ये भत्मक्तयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
क त क क छः छ "४४४00 म 

पजि, क ए कि एत == त ०, भ प छित = न-हि > 8 0, 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

दुरीयता सङ्क च योगं ॒विधरण्वता मनोनिप्रहोपायोपदेरोन योगन्नष्टयादन्तिकनाशराङ्ावकाशं रिथिरुपरता स्व॑प 

दाथीभिहख ्ञाननिष्ठलोक्या वाश्या्थज्ञानानयुद्धिरिति साधितम् ॥ ४७ ॥ 

इद्यनन्द्गिरितगीतामाष्यरीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

३ नीलकण्ठव्यास्या ८ खतुरधरी ) । 

यो मद्रतेन मयि वासुदेवे समपिंतेनान्तरात्मना चित्तेन श्रद्धावान्पन् मां मजते स मे मम युक्ततमोऽतिरयेन युक्तः 

श्यो मतोऽभिपरेतः । तसान्मद्भक्तो भवेति मावः ॥ ४७ ॥ 

इति शीमलद्वाकयपरमाणमयादाधुरेषुरनीठकण्ठङ्ृतो मारतमावदीपे मीप्मपर्वणि मगवदवतार्थपरकरे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
¢ मधुसुदनीन्याख्या । 

भमिति सूषरितं भक्तियोगं मजनी च भगवन्तं बादुरेवं तत्पदार्थे निक्पयितुमप्रिममध्यायङ्कमारभ्यत इति शिवम् ॥ ४७॥ 

इवि श्रीमतयरमहसपणित्राजकाचार्यश्ीविधवेश्वरसरखवीपादशिष्यमधुसुदनसरखवीविरवितायां ्रीमद्भगवद्रीतागृढाथदीपिकार्या 

आह्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
५ भष्योककर्षदीपिका। 

न्मोक्ष शत प्रसाधितम् ॥ ईशाराथनतत्परेण मनसा कमादिषंतन्वता कतलादिविमजितेन निगमे गग्धाबिद्ुदत्ा । येनाप्तं परमे. 

कतां घुखधनां खं नौमि तं शाश्वतं प्रये परमार्थतो भरमवशाजीवं सरूपद्युतम् ॥ ४७ ॥ 

इति शरीपरमरंरपरितराजकाया्शरीवाक्लामिभ्ीपादरिष्यदत्तवंदावतंसरामहमारसूतुषनपतिविटुषा विरवितायां 

भ्रीगीताभाष्योत्कषदीपिकायां षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ & ॥ 

६ भीषरीन्याख्या । 

ष्ठो मम संमतः । अतो मद्धो भवेति मावः ॥ ४७॥ आस्मयोगमतोच्ो भक्तियोगचचिरोमणिम् । तं बन्दे परानन्दं माधवं 

भक्तयेवधिम् ॥ १॥ ॥ इति युबोधिन्या ठीका्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

७ अभिनवगुप्ताचायंन्याख्या । 

स भुक्ततमः परमेश्र्समाविट इति सेशवरसय ज्ञानस्य सर्वराधान्य क्तमिति शिवम् ॥ ४७॥ सेप्रहोऽत्र-मगव ्रामसंप्पिमात्रास्सवं म 

वाप्यते । फदिताः शालयः सम्यग्ृ्िमात्रेऽव लोकते ॥ इति श्रीमन्भहामाहिशराचायासिनवगुप्तविरविते श्रीमद्भगवद्रीतायसंमरदे 

घष्ठोऽध्यायः ५६ ॥ 

समाप्तमन्च कर्मकाण्डाख्यं प्रथमषङ्कम् । 



दत उपासनाषङ्कमास्भ्यत- 

सप्तमोऽध्यायः । 

श्रीमगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असदाय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १॥ 

१ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

योगिनामपि सवेषां मद्वतेनान्तरास्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मनः, इति पश्च 
बीज्मुपन्यस्य खयमेवेडश मदीये तमेवं मद तान्वरान्मा स्यादिव्येतदिवश्चु्भगवानुबाच-मयीति। 
मयि वक्ष्य माणविशेषणे परमेश्वर आलक्त मनो यम्य स मय्यासक्तमना हे पार्थं, योगे युञ्जन्मनः- 
समायानं कुवैन्मद्ाश्चयोऽहमेव परमेश्वर आश्चयो यस्य स मदाश्रयः । यो हि कश्चित्पुरुषार्थैन केनचि- 
दथीं भवति स तत्लाधनं कमोच्िहो्रादि तपो दानं वा किंचिदाश्रयं प्रतिपद्यते, अयं तु योगी मातेवा- 
श्रयं भरतिपद्यते हित्वान्यल्साचनान्तरे मय्येवासक्तमना भवति । यस्त्वमेबेभरतः सच्नसंशायं समत्र 
। (गीषीणीपीगौपीगीीपीपौपौीणौौौौगौणीगौीणीगीीणीीणीि भी णी णी भी मी रमय कषक 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

कर्मसंन्या सात्मकसाधनप्रघानं स्वंपद्थप्रधानं च प्रथमषद्कं व्याख्याय मध्यमषड्मुपाखनिष्ठं वस्पदाथैनिष्ठं चं 
व्याख्यातुमार ममाणः समनन्तराध्यायमवतारयति--यो गिनासिति । अतीताध्यायान्ते मद्वतेनान्तरास्मना यो मजते 
मामिति भश्नवबीजं प्रदद्यं कीदशं भगवतस्तव कथ वा सद्रतान्तरात्मा स्यादिव्यज्ञैनश्य प्रक्षद्रये जाते सयमेव 
भगवानपृष्टमेतद्रक्तुमिच्छनयुक्तवानित्यथैः । परमेश्वरस्य वक्ष्यमाण विदोषत्वं सककुजगद्ायतनत्वादिनानाविधविभूति- 
भागित्वं तत्रासक्तिमैनसो विषयान्तरपरिहारेण तन्निष्ठत्वम् । मनसो भगव लेवासक्तो हितमाह-योगसिति । विष- 
यान्तरपरिष्ारे हि गोच्नरमालोच्यमाने भगवल्येव प्रतिष्ठितं भवतीलय्थः । तथापि सखाश्रये पुरषो मनः स्थापयति 
नान्यू्ेत्यारङ्धयाह--मदाश्चय इति । योगिनो यदीश्वराश्रयस्वेन तस्मिन्नैवासक्तमनस्त्वसुपन्यसतं तदुपपादयति-- 
यो हीति । हेश्वराख्याश्रयस्य प्रतिपत्तिमेव प्रक्टयति--हित्वेति । अस्तु योगिनस्स्वद्ाश्रयप्रतिपस्या मनसस्स्व- 
श्येवासक्तिस्तथापि मम किमायातमिदयाशङ्खय द्वितीया व्याचष्टे--यस्त्वमेवसिति । एवंभूतो यथोक्तथ्याननिष्ट 

३ नीरुकष्ठब्यार्या ( चतुरी ) । 

पूवीष्यायान्ते यो मां मजति स मे युक्ततमो मत इत्युक्तम् › तत्र कीदशं पूर्वोक्तनिष्कामकर्मयोगपक्षया विलक्षणं 
तव मजनं केन बा शुणेन पूर्वयोगापेक्षया तख युक्ततमत्वमित्येतामेनप्याशङ्कां खयमेव परिहरन् मगवादुवाच-- 
अयीति । कश्िद्राजाश्रयो धनमानासक्तमना मवति । अयं तु मदाश्रयेण मामेव परमपुरुषार्थमूतं प्रकुमिच्छन्नि- 

छ मशुसुदनीध्याखूया । 

यद्धक्तिं न बिना युक्तिर्थः सेव्यः सर्वयोगिनाम् । तं बन्दे परमानन्द घनं श्रीनन्दनन्दनम् ॥ १ ॥ 
एवं कर्मसंन्यासात्मकसाधनभ्रषानेन अथमषङ्केन ज्ञेय लंपदरश्षयं सयोगं व्याख्यायाश्चना व्येयत्रह्मपरतिपादनम्रधनेन मध्य 

मेन ष्केन तत्पदार्थो व्याख्यातव्यः 1 तत्रापि “योगिनामपि सर्वेषां मढवेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो 
मतः" इति भरायुक्तसख भगवद्धजनस्य व्याख्यानाय सप्तमोऽध्याय आरभ्यते । तत्र कीदशं भगवतो पं भजनीयं कथं ॒वा 

तद्रतोऽन्तरात्मा खदियेतद्रयं अष्टव्यमधैनेनाध््मपि परमकारणिकतया खयमेव विवशः श्रीमगवादुवाच-- मयि परमेश्वरे 
५ माष्योत्कषैदीपिखा । 

यतो जाद येन स्थितमिदमश्ेषं प्रविलयं अयालयये यस्मिञ्शरुतिमिर्दिते जन्तव इमे । 

मवद्येकं ्रह्मामस्मसतमाराष्य यमह चिधं रामं कृष्णं तमज मजर नौम्यखिरगम् ॥ १ ॥ 

एवं लंपदा्थै निरूप्य तत्पदाथ निरूपयितुं पूवीभ्यायान्ते “योगिनामपि सैषां महवेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स मे 

युक्ततमो मतः इत्युक्तं तत्रेदं मदीयं तत्तवमनेन प्रकारेण मद्तान्तरात्मा सादियेतद्रक्घमिच्छुः श्रीभगवानुवाच । मयि वक्ष्यमाण- 

विशेषणे परमेश्वरे आसक्त मनो यस्य सः! मयि मनआसक्तिसपादनं तव खुकममिवि सूचयन्नाह-पाथंति । योगं युजञन्मनः- 
& भीधरीभ्याख्या । 

बिद्ेयमात्मनश्तच्ं सयोगं समुदाहृतम् ¦ मजनीयमये रानीमेश्वरं रूपमीयेते ॥ १ ॥ 

पूर्वाध्यायान्ते मद्भतेनान्तरात्मना यो मा मज्वे समे युक्ततमो मत इत्युक्तं, तत्र॒ कीषशस्त्वं यस्व क्तिः कतेव्येत्यपेक्षायां 

प्रखरूपं निरूपयिष्यन्भीमगवाश्ुवाच--मय्यासक्तमना इति । मयि परमेश्वरे आस्तमभिनिविष्टं मनो यख सः । मदाशयोऽदमे- 



३४२ आनन्दगिरिव्याख्यासंबलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ७ 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वश््यास्यरोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भरूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवदिष्यते ॥ २ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरमाभ्यम् । 

समस्त विभूतिबलशास्येश्वयोदिगुणसंपन्नं मां यथा येन पकारेण ज्ञास्यसि सखंशायमन्तरेणेवभमेव 
भगवानिति तच्छृणुच्यमानं मया ॥ १॥ तच्च मद्विषयं ज्ञानं ते तुभ्यमहं सविश्वानं विज्ञानसहितं 
स्वाचुभवसंयुक्तिदं वक्ष्यामि कथयिष्यास्यशरोषतः कात्छ्येन । तज्ज्ञानं विवक्षितं स्तोति श्रोतरि 
। भौमी की 1 0 8 0 त क 0 1 मी 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

पुरुषवदेव मय्यासक्तमना यस्त्वं स स्वं तथाविधः सन्नसंशयमविद्यमानः संशयो यत्न ज्ञाने तचथा स्यात्तथा मां समभ 
ज्ास्यसीति संबन्धः । समभ्रमिलयस्या्थमाह-समस्तसिति । विभूतिनां नाविधैश्वर्योपाय संपत्तिः । बरं शरीरगतं 
सामर्थ्यम् । शक्तिमनोगतं प्रागर्भ्यस् । टेश्वय॑मीरितव्यचिषयमीकशनसामथ्यम् । आदिशब्देन ज्ञानेच्छादयो' गृह्यन्ते । 
असंशयमितिपदस्य छ्रियाविरोषणत्वं विशदयन् क्रियापदेन संबन्धं कथयति-संरायसिति ! विना संशयं भगव- 
तत्त्वपरिज्ञानमेव रफोरयत्ति-एवयेवेति । भगवत्त्वे ज्ञातव्ये कथं मम ज्ञानसुपदेक्ष्यति, नहि व्वाखते तदुपदेष्टा 
कश्चिदस्तीत्याशङ्खयाह--तच्छ्ण्विति ॥ १ ॥ न्ाखसीव्युक्त्या परोक्चक्ञानशङ्कायां त्िच्त्यर्थं॒॑तदुक्तिपरकारमेव 
विवृणोति-- तञ्चति । इदमपरोक्षं ज्ञानं चेतन्यम् । तस्य सविक्ञानसख अरतिरम्मे कि स्यादिलयाचज्याह-यजञ्क्ञा- 
त्वेति 1 इदमा चैतन्यस्य परोक्षं व्यावल्येते । तदेव सविन्ञानमिति विरोषणेन स्फुटयति । अनवरोषेण तदेदनफरो 
पन्यासेन श्रोतारं तच्छ्वणप्रवणं करोति--तञक्ञानसिति । एकचिक्ञानेन सर्ववि्तानश्चुतिमाभियोत्तरार्धतावपयै- 

३ नीरूकण्टव्याख्या ( चतुधंरी > । 

त्यर्थः । ईदशो योग यज्ञन्समाधिमुतिष्ठन् त्वंपदार्थविवेककाले य्पि सार्व््यमस्ि 'सर्वभूतखमात्मानम्? इत्यादि- 
वचनात्तथापि खसादन्य ईश्वरोऽसि नवेति पातञ्जरुकापिल्योसािंकमीमांसकयोवां सेश्रानीश्वरयोर्मतभेदात्संश्चयः 
कारणाज्ञानाचासममग्रं तत्सावंच्यमिति मत्वा आह-असंहाय समग्रमिति । मां तव्पदार्थमीश्वरं यथा ज्ञायि 
तत् ते प्रकारं शूणुः । अत्र वक्ष्यमाणरीत्या सवै ब्रह्म वासुदेवात्मकमिति भजने वैरक्षण्यं कारणज्ञातृत्वमख योगिनः 

{ (सत्य ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्मः, णविन्लानमानन्दं ब्रह्मः इति श्रुतेः । ते तुभ्यमहं वक्ष्यामि । अदोषतः साधनकठापसदहितम् । किं वचनमाघ्रजेन 
परोक्षन्नानेन शब्दख खविषये परोक्षन्ञानजनकत्वनियमादित्याशङ्वाह-सविज्ञानमयुभवसहितम् । दशमसत्वमसी- 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 

सकलजगदायतनलादिविविधविभूविभागिन्यासतक्तं विषयान्तरपरिहारेण स्वैदा निविष्टं मनो यसय तव स लं, अतएव 
मदाश्रयो मदेकशरणः, राजाश्रयो भायांयासक्तमनाश्च राजगृलयः भरसिद्धः, सुसुश्चस्व॒ मदाश्रयो मदासक्तमनाश्च, लं लद्विधो वा 
योगं युज्न्मनःसमाधानं षष्ठोक्तग्रकरेण कुर्वन्. असंशयं यथा भवयेवं समयं सर्वविभूतिबरराक्तयशवर्यादिसंपचं मां यथा येन 
अकारेण ज्ञास्यसि तच्छृणुच्यमानं मया ।॥ १ ॥ ज्ञाखसीव्युक्ते परोक्षमेव तज्ज्ञानं सादिति राङ्क व्यावर्वयन्स्तौति शरोतुराभि- 
सुख्याय--इदं मद्विषयं खतोऽपरोक्षन्ञानम् असरभावनादिभरतिबन्धेन फलमजनयत्परोक्षमिल्युपचयते । असंभावानादिनिरसे तु 

५ भाव्योत्कषदीपिका । 

समाधानं कु्ैन्मदाश्रयः अहमेव परमेश्वर आश्रयो यस नतु कसमैचित्पुरुषार्थायेहासुत्रलभ्याय राज्यादिर्थत्नदानादि्वा आश्रयो 
यस्य सः तरमप्यासक्तमना मदाश्रय. सन् असंशयं यथा स्यात्तथा मां यथा येन अ्रकारेण ज्ञाखसि तं वक्ष्यमाणध्रकारं श्रणु 1 नलु 
मदे भवान् स्थितोऽसंशयं मया ज्ञायत एवात. किमिदसुच्यत इया्षद्कयाद--समभ्रसि ति । समस्तविभूतिबल्रक्तयैश्वयादि- 
गुणसंपन्नं सगुणं निगणं च मामरसंशायं यथा ज्ञासखसि तच्छरष्विद्य्थः ॥ १ ॥ ज्ञायसीत्युक्तं तत्र ज्ञानं सौपि--्ञानमिति । 
अचरे भाष्ये तच्च मद्विषयं ज्ञानं ते तुभ्यमहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं खानुभवेन सेयुक्तमिद् वक्ष्यामि कथयिष्याम्यरोषतः कात्छयेन । 
तज्ज्ञानं विवक्षितं स्तीति श्रोतुरभिसुखीकरणाय ! यज्ज्ञालला यज्ज्ञानं ज्ञाता ने भूयः पुनज्ञातव्यं पुरुषार्थसाधनमवरिष्यते नाव- 

& भीषरीन्याख्या । 

वाश्रयो यस्यानन्यद्यरणः सन्योगं युजन्नभ्यसन् असंशयं यथा मवलेवं मा समग्रे बिभूतिवङेश्वयो दिसहितं यथा क्ञाखति तदिदं मया वक्ष्य 
माणं दुणु ॥ १ ॥ वक्ष्यमाणं सोति-- ज्ञानमिति । ञानं चालीयं विज्ञानमनुभवस्तत्सहितम् । इद मद्विषयम् । अशेषतः साकल्येन 

७ अभिनवगुपाचचार्यन्याख्या ३ 

ओरभगवाडुवाच । मय्थासक्त इति ॥ १ ॥ स्तानं तेऽहमिति । ज्ञानविज्ञाने सानक्रिये एव ततो -न किंचिद्वश्चिष्येतवे \ सवेख न्यस्य 

(ममी ममी भी भीभीम णी मीम मीगौीगीणीषीिौौीीणीयीीमौीगीौी री मीम 



नीरुकण्ठी"मधुसूदनी-माष्योत्कषदीपिका-भरीधरी-अमिनवगुपतव्या्यायुत्ता । ३४२ 

मजष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यस् । 

पुखीकरणाय । यज्ज्ञात्वा यज्ज्ञानं ज्ञात्वा नेह भूयः पुनक्ौतव्ये पुरुषार्थसाघनमवरिष्यते नावेषो 
भवतीति मन्तत्वन्ञो यः स स्ेज्ञो भवतीत्यर्थः । अतो विशिष्टफलत्वाइुकभं ज्ञानम् ॥ २ ॥ कथ- 
मिद्युच्यते--मदष्याणामिति 1 मदुष्याणां मध्ये सहस्ेष्वनेकेषु कश्चिद्यतति परयतं करोति षिद्धये 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

माह--यञ्जञात्वेति । भगवत्तच्वक्ञानस्य विरिष्टफरत्वसुक्सवा फलितमाह--अत इति ॥ २ ॥ ज्ञानस्य दुरम 

प्शषपूर्वकं भकययत्ति-कथसित्यादिना । सहशब्दस्य बहुवाचकत्वसुपेल व्याकरोति--अनेकैष्विति । सिद्धये 
३ नीर्कण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी > । 

त्यादौ शब्दाद्प्यपरोकषश्ानोत्त्िद्शनात् धकसिन्लु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम्, इल्येकविज्ञानात्सर्वविज्ञान- 

प्रतिज्ञां श्रौतीमेब वर्णयति- यज्ज्ञात्वेति । जगत्कारणाधिष्ठानख ज्ञानरूयख ब्रह्मणो ज्ञाने संदायच्छैदात्सर्वखात्म- 
मात्रष्वेन जञतव्यानवशेषो युक्त इत्यर्थः ॥ २ ॥ एतदेव ज्ञानं दोठँम्यप्रद्दीनेन सौति--मलुष्याणामिति । यततं 

४ मघुसूदनीव्यार्या । 

विम्बारपरिपाकान्ते तेनैव प्रमणिन जनितं ज्ञानं प्रतिबन्धाभावात्फलं जनयदपरोक्षमित्युच्यते । विचारपरिपाकनिष्पन्नलाच तदेव 

निज्ञानं, तेन विज्ञानेन सहितमिदभपरोक्षमेव ज्ञानं शचाख्रजन्यं ते तुभ्यमहं परमाप्तो वक्ष्याम्यशेषतं साधनफलादिसदहितचेन 

निरवशेषं कथयिष्यामि । श्रौ तीमेकविज्ञानेन सरवैविज्ञानप्रतिज्ञामनुसरन्नाह--यञ्ज्ञानं नियचैतन्यरूपं ज्ञाला वेदान्तजन्यमनो- 

वृत्तिविषयीङृयेह व्यवहारभूमौ भूयः पुनरपि अन्यिविदपि ज्ञातव्यं नावद्िष्यते । सवाधिष्ठानसन्मातरज्ञानेन कल्पितानां सर्वषां 
बाधे सन्माचपरिरेषान्तन्मात्रज्ञानेनैव लं कृतार्थो मविष्यसीलयभिग्रायः ॥ २ ॥ अतिदुकंमं वचैतन्मदलुग्रहमन्तरेण महाफलं 

ज्ञानम् , यतः-मयुष्याणां शाघ्नीयज्ञानकर्मयोग्यानां सखे मध्ये कथिदेकोऽनेकजन्मङ्ृतसुकृतसमासादितनिदयानिलयवस्तु- 

विवेकः सन् यतति यतते सिद्धये सच्तवश्चद्धिद्रारा ज्ञानोसत्तये । यततां यतमानानां ज्ञानाय सिद्धाना प्रागजितयङ्ृतानां साधका- 

नामपि मध्ये कथचिदेक श्रवणमनननिदिष्यासनपरिपाकान्ते मामीश्वरं वेत्ति साक्षात्करोति तत्त्वतः अ्रयगमेदेन तत्वमसीयादि- 
५ माष्योत्कर्षदीपिका । 

शेपो भवतीति मत्ततत्वज्ञो यः स सर्वज्ञो मवतीदयथं इति । असिन्भाष्य ज्ञाखसीत्युक्तया परोकषज्ञानशङ्कायां तचिदृत्यथं तदुतिक्रा- 

रमेव विघ्रेणोति-- तच्चेति । इदभपरक्षजञानं चैतन्यम् ! तस विज्ञानस्य प्रतिठम्मे करं सयादिवाचङ्ञाद-- यज्ज्ञात्वेति । इदमा 

चैतन्यस्य परोक्षं व्यावर्ख॑ते तदेवं खवि्ञानमिति बि्ेषणेन स्फुटयत इति तध्चैकाक्ृत । तदेवाह--ज्ञानमिति । ज्ञानं छद्धभन्ञानं 

श्यद्धधज्ञानघनं ब्रह्मः, सदयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म",विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति चुतं ते तुभ्यमहं वक्ष्यामि । अरोषतः साधनकलपसदहितं किं 

श्नमात्रजेन परोश्चज्ञानेन शब्दस्य खनिषये परोक्षज्ञानजनकलनियमादियाङकयाह । सनिक्ञानमदुभवसदितं दशचमस्लमसीलयादौ 

शब्दादप्यपरोश्ज्ञानोत्पत्तिददीनादिखन्ये । वस्तुतस्तु त्च मद्विषयं ज्ञानमिति भाष्याद्धाष्यकृतासयमथो नमिभ्रेतः । सविज्ञानमिति 

मूखन्मू्युगुणोऽपि न भवति । तस्मान्मूरूतद्धाप्यादुरोधेन ज्ञानं राल्लजन्यं विज्ञानमसुभव इति व्याख्येयम् । यञ्ज्लेखय तु 

'्यज्ज्ञाल्ा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डवः इति शछोकस्थभाष्यानुसारेण मद्विषयं ज्ञानं शाछ्लजन्यं सविज्ञानं लब्ष्वेयर्थ इखविरोधः। 

मद्िषयस् ज्ञानख सकरधिष्टानविषयलरात् । अन्यज्ज्ञातव्यं नावरिष्यते चेनाश्चतंशचुतं भवति" इत्यादिशचुतेरिति भावः 1 यैरिवर्दं 

मद्विषयं विज्ञानेन सहितमपरोक्षमेव ज्ञानं शाखजन्यं ते तुभ्यमहं वक्ष्यामि यज्ज्ञानं निखययेतन्यरूपं ज्ञा वेदान्तजन्यमनोडत्ति- 

विषयीदलेति ! तच्च थज्क्ञानमिादयुपे्ष्यं यच्छन्दसख प्रस्वुतपरामरैकलेन सविज्ञानख ज्ञानस्य यद पराश चैतन्यरूपार्थकला- 

योगात् ॥ २ ॥ अतो मद्विषयं तत्त्वज्ञानं सार्वह्यसंपादकलादतिदुकभमिव्याह--मञष्याणायिति । मनुष्याणामनेकयोनिषु 

पुण्यवराष्टम्धदेहानां सहतेषु असख्यातेघ् “शतं सहचरं उक्ष च सर्वमक्षस्यवाचकम्” इत्युक्ते । अशक्षप्यमिदखयस्यासंख्यातमिलर्थः । 

कृश्िदनेकजन्मारजितपुण्युल्वशा्टब्धविवे कादिसाधनो यतते यलं क्रवणादिरूपं करोति । यततामपि यतमानानामपि सिद्धानां समु- 

क्षणाम् 1 साधकलेऽपि सिद्धल्कथनं तेषासुत्कषैयोतना्थम् । अपरे तु सिद्धये आत्मज्ञानाय यतते यततामपि सहशेषु कश्चिदेव 

्रङ्ृषटपुण्यवश्षादात्मानं वेत्ति ताटश्चानामप्यात्मज्ञानषिद्धानां सहस्ेषु कश्चिदेव मां परमात्मानं मस्मसादेन तत्त्वतो वेत्तीति वर्णयन्ति 
। 

६ भीघरीन्याख्या । 

क्ष्यामि । यञ्शात्वेद् भअयोमार्गे वतेमानख पुनरन्यज्क्ञातन्यमनशिष्टं न भवति । तेनैव कृतार्थौ मवतीलय्ैः॥ २ ॥ मद्धक्ति विना तु मञ्शनं 

इरुभमिवयाद--मय्ुष्याणामिति । जसंख्यातानां जीवाना मध्ये मनुष्यन्यतिरिक्ताना श्रेयसि श्दृच्िरेव नासि, मनुष्याणा ठु सदखेषु 

व्च + 
१ परतिकम्मोऽयुभ {2 प मधुसूदन. † ४ यदा यच्छब्देन. 



३४४ जनन्देगिरिव्याख्यासंवलित-ीमच्छांकरभाष्ययुता-श्ीमद्धगवद्धीता । [ अध्यायः ७ 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना भरक्रतिरछ्या ॥ ४॥ 

१ शीम्छांकरमाष्यस् । 

सिद्यथ तेषां यततामपि सिद्धानां किद्धाप्वहिने भये मोश्चाय यनन्ते ते्णं कथ्िरेव मां वेत्ति 
तत्वतो यथावत् ॥ २ ॥ ्रोनारं प्ररोचनेनाभिमुखीशूव्याह- भूमिरिति । भूमेरिति पृथिवीतन्मा्न- 
सुच्यते न स्थूरा। भिन्ना प्रकतिरष्टय।! इति वचनात्। नथाबाद्योऽ चे तन्माच्रण्येवोडयन्ते । भआगेऽ. 

२ आनन्दगिरिष्याख्या। 

सत्वुद्धिष्ठारा क्षानोतपश्य्थमितय्थः । सिच्यथे यतमानानां कथं सिद्धत्वमिल्याशङ्वाह-- सिद एवेति । स्वेषामेव 
तेषां क्लानोदयात्तसख सुरुभत्वमिल्यारशड्याह--तेषासिति ॥ २ ॥ ज्ञानार्थं प्रयल्लख तद्भारा क्ञानलखाभस्य तदुभय 
द्वारेण सृक्तेश्च दुरुभत्वाभिधानसख शरोतृप्ररोेचनं फलमिति मस्वाह---श्रोतारसिति । आर्मनः सवीत्मकस्वेन परिपू- 
णेत्वमवतारयन्नादावपरां ्रङ़ृतिमुपन्यस्यति--अ! हेति । भूमिश्शब्दस्य व्यबहारयोग्यस्थुरूपुथिवी धिषयत्वं व्यावर्त. 
यति--भूमिरितीति । तत्र हेतमाह--भिन्नेति । प्रकृतिसममिव्याहाराद्वन्धतन्मात्न स्थुरपुथिवीभ्रङृतिरत्तर विकारो 
भूमिरिस्युच्यते न विष इत्यथैः । भूमिशब्दवदनादिशब्दानासपि सृक्ष्मभूतबिषयस्वमाह--तथेति । तेषामपि 

३ नीरकण्डव्याख्या € चसुर्धरी ) । 

यतमानानाम् ॥ ३ ॥ एवमेकविज्ञानात्सर्व विज्ञानं प्रतिज्ञाय तदुपपत्तये सर्य जडजंडप्रपञ्चखय ज्ञनात्मकन्रह्यप्रमवत्व- 
माह नरिभिः-- भूमिरिति । अत्र भूम्यादिपदैखत्तत्कारणान्येव गृ्न्ते प्रकृति रित्यधिकारात्, स्थूकमूम्यादेश्च विज्घ- 
तिमाजस्वात् । तथाच भूमिरिति गन्धतन्मात्रे, आप इति रमतन्मा्र, अनर इति रूपतन्मात्रे, वायुरिति स्यरीतन्माभ्र, 
खमिति शब्दतन्मात्र; मन इति तत्कारणमर्हफारः बुद्धिरिति समष्टिबुद्धिमह त्तत्वं, अहं करोत्यनयेत्यहंकारो मूख- 

 मशुसूदनीष्यार्या । 

गरूपदिष्टमहावाक्येभ्यः । अनेकेषु मयुष्येष्वात्मज्ञानसाधनानुष्टायी परमदुकंभः । साधनानुष्टायिष्वपि मध्ये फर्भागी परम. 
दुरुभ इति किं वक्तव्यमस्य ज्ञानस्य माहात्म्यमिदयभिग्रायः ॥ ३ ॥ एवं प्ररोचनेन श्नोतारमभिमुखीक्ल्यातमनः सर्वीत्मकलेन 
परिपूणैवमवतारयन्नादावपरां भरकृतिमुपन्यस्यति--सां ख्ये पञ्चतन्मात्राण्यदंकारो महानव्यक्तमिवय्ौ प्रकृतय पश्च महाभूतानि 
पश्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च ज्ञनेच्दियाणि उभयसाधारण मनश्वेति षोडराविकारा उच्यन्ते । एतान्येव चतुर्विंशतितत्वानि । तत्र 
भूमिरापोऽनल्मे वायु खमिति पएरथिव्यत्रजोवाय्वाकाराख्यपच्चमहाभूतमृक्ष्मावस्थारूपाणि गन्धरसरूपस्परंशब्दात्मकानि पश्चतन्मा- 
आणि ठक्ष्यन्ते । बुख्यहंकारदाब्दौ तु खाथ।वेव । मन शब्देन च परिशिष्टमव्यक्त रक्ष्यते प्रकृतिश्चब्दसामानाधिकरण्येन खार्थः 
हनेरावरयकलात् । मनःशब्देन वा खकारणम्हकारो लक्ष्यते पश्च तन्मात्रसेनिकश्र॑त् । बुद्धिरन्दस्वरंकारकारणे महत्त्वे 
सुख्यडृत्तिरेव । अर्हंकारशब्देन च सवैवासनावासितमविदयत्मकमव्यक्तं॑ठक्ष्यते परव्तकलाद्यसाधारणधर्मेयोयाच । इ्युक्त- 

५ माव्योत्कर्धंदी पिका । 

अस्मिन्पक्षे सुख्यसिद्धशब्दाधासभस्लस्त्येवात्मपदाध्याहारस्य कश्चिदिलयख्य वेत्तीयस चावृत्तरभ्याहारस वा छ्चंशोऽतिरिच्यते इष्ययं 
पक्षिन्यः । तेषां मध्ये कथिदेव मां परमेश्वरं तत्त्वतो यथावतसखाभिन्नलेन वेत्ति जानाति ॥ ३ ॥ यञ्जञाला नेह भुयोऽन्य॒ज्जञा- 
तन्यमवरिष्यत इत्युक्तेन श्रोतारमभिमुखीकृत्य तदुपत्तये चेतनाचेतनप्रपश्चस्य खस्िन्परमात्मन्यष्यस्तलबोधनायाह--भमि- 
रिति । आकाशादिभिः शब्दस्पररूपरसगन्धाट्यानि तन्मात्राणि रक्ष्यन्ते । इीयं मे भिन्ना प्रङ़तिरष्टयेति वाक्यशेषात् । मनः. 

शब्देन तत्कारणमहंकारो क्ष्यते । बुद्धिरियदहंक।रकारणं महत्त्वं ग्यते । अहंकार इदयविदयासंमिश्रमव्यक्तं लक्ष्यते । यथा विषसंमि- 
श्रमन्न विषमित्युच्यते तथाहंकारवासनावदव्यक्त मूलकारणमहंकार इन्युच्यते । यन्तुं बुच्यहंकारशब्दौ तु खार्थावेव मनःशब्देना- 
वदिष्टमन्यक्ते लक्ष्यते इति यत्पक्षान्तरं कैथिं.अदर्दितं तदरुचिग्रस्तम् । तद्वोजं तु कमलयागभरसङ्गादि । यत्तु भूम्यादिशब्दैः पश्चम- 

& श्रीधरीष्याख्या । 

मध्ये कश्चिदेव प्र्ृष्टपुण्यवश्चास्सिद्धये आत्मक्ञानाय प्रयतते, प्रयज कुर्वतामपि सषस्ेषु कश्चिदेव प्रङ्षटपुण्यवशादात्मानं वेत्ति, ताद्रानां 
न्तात्मशानसिद्धानां सदस्ेषु कथिदेव मा परमात्मान मत्प्रसादेन त्वतो वेत्ति, तदेवमतिदुरभमपि मस्शानं तुभ्यमहं वश्ष्यामीदयर्थः ।। ३॥ 
एवं भोतारमभिमुखीक्गयिदानीं अक्ृतिद्वारा खष्टवादिकतत्वेनेश्वरतच्तं पतिशातं निरूपयिष्यन्परापरमेदेन प्रकृतिद्धयमाह-- भूमिरिति 
द्वाभ्याम् । भूम्यादिशब्देः पञ्रगन्धादितम्मावरण्युच्यन्ते, मनःकब्देन तत्कारणभूतोऽदंकारः, बुदधिशब्देन तत्कारणभूतं मदत, 

७ अधिनवरुप्ताथा्यध्याख्या । 
श्षानण्रियानिष्ठतवात् ॥ २ ॥ मनुष्माणाभिति ॥ ३॥ अस्य च वस्तुनः सवो न योग्य इल गेन दुरं मत्वाचनः सेव्यताभवयाह-~---भुभिरिति 
अपरेयमिति प्रलक्षेण या संसारावस्थाया स्बखनपरिषदटदयमाना ता चेव सक्तौ प्रकाराष्टदैन भिद्यत इति एकग्रकूसयारण्धस्वादे फमेव यिश्व- 

१ सशरुसूदन-“ > मधुसूदनः. ‰ श्रीधरः, 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुपतव्याख्यायुता । २४५ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

नखो वायुः खं मन इति मनसः कारणमहंकारो श्यते । वुद्धिरित्यहंकारकारणं महत्तरम् । 
अहटेकार इत्य विद्यासंयुक्तमव्यक्तम् । यथा विषसंयुक्तमन्नं विषमुच्यत एवमहकारवासनावदव्यक्तं 
मूकुकारणमह कार इत्युच्यते भ्रवतेकत्वाददंकारस्य । अहंकार एव हि सवस्य पचत्तिवीजं दृं रोके । च =» 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

कृत्तिसमानाधिङतत्वाविरोषात्तन्मात्राणां पूर्वपूवप्रकृतीनासुत्तरोत्तरविकाराणां न विरोषत्वसिद्धिरिलभः । मनश्च. 
ब्दस्य संकट्पविकल्पात्मरूकरणविषयस्वमारङ्याह-मन इतीति । न खल्वहंकाराभावे संकद्पविकद्पयोरसंभवात्त- 
दास्मकं मनः संभवतीयथः । निश्चयलक्षणा इुद्धिरिल्यभ्युपगमाहुद्धिशब्दस्य निश्चयास्मककरणाविषयत्वमाराङ्खयाह-- 
बुद्धिरितीति । नहि हिरण्यगभेसमष्िबुद्धिरूपमन्तरेण व्यषटिञुद्धिः सिध्यतीलर्थैः । अहंकारस्ाभिमान विलेषारमक. 
दवेनान्तःकरणमभेदत्वं व्यावतेयति--अदंकःारः इतीति । अविदयासंयुक्तमिलयविध्यास्मकमिलयथैः । कथं मूरुकारणस्याह- 
कारशस्दस्वमिल्याराङ्खयोक्तमथ दष्टान्तेन स्पषटयति--यथेत्यादिना । मूरुकारणस्याहंकारशब्दत्वे हेतमाह- प्रव 
कत्वादिति । तख पवतेकत्वं प्रपञ्चयति--अहंकार पवेति । सयेवाहकारे ममकारो भवति तयोश्च भात सर्वा- 

३ नी खकण्डन्याख्या ( चतुधरी ) । 

"प्रकृतिः । करणे घञो दुकंमत्वेऽप्यगत्या बाहुखकात्तद्रोध्यम् । इयं मे मत्तो भिन्ना प्रथक्सिद्धा शुक्तिशकलादिव 
रजतं अष्टधा अष्टप्रकारा प्रकृतिजडप्रपश्चोपादानभूता । यद्रा नाघाव्यक्तमहदर्हकारपच्चतन्मावराण्येवाश्चै सांस्याभि- 
मता एव प्रकृतयो द्या इति नियमोऽस्ति 1 मनसा ह्येव परयति मनसा खणोतिः इति मनस इन्दियान्तरप्रकृतित्व- 

त, ॐ 

रवणेन सन्तु नवापि प्रकृतयः । तथाचवं योज्यम् । इय मे मद्भिन्ना प्रकृतिरव्याकृतास्या भूम्यादिभेदेनाष्टयेति 
छ मधुसुदनीव्याख्या । 

कारेणेयमपरोक्षा साक्षिभाद्यलात्मकृविमायाख्या पारमेश्वरी शक्तिरनिर्वैचनीयसखभावा चरियणात्मिकाऽ्छधा भिन्ाऽटभिः 
प्रकारभेदमागता । सर्मीऽपि जडवर्गोऽघैवान्तभेव ती्य्थः । सखसिद्धन्ते चेक्षणसंकल्पात्मकौ मायापरिणामायेव वबुग्यहंकारौ । 

५ आष्योत्करपेदधीपिका । 

हाभूतानि सूक्ष्मैः सदहैकीकृल गृ्यन्तेऽहंकारशषब्देनैवाहंकार सेनेव तत्कायौ णीन्द्ियाण्यपि गृह्यन्ते बुद्धिरिति महत्त्वं मनःशब्देन तु 
मनसेवोन्नेयमव्यक्तरूपं भधानमिति । अनेन रूपेण अ्रहृतिमीयाख्या शक्तिरष्टधा भिन्ना विभागं प्राप्ता । चतुर्विंशतिमेदभिननैवेलष्टसे- 
वान्तभोवबिवक्षयाष्टधा भिन्ेत्युक्म् । तथाच वक्ष्यमाणक्षेतराध्याये इमामेव प्रकृति चतुविंशवितच्वात्मना प्पञ्चयिष्यति 'महा- 
भूतान्यहंकायो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि ददोकं च पश्च चेन्द्रियगोचरा.* इदयपरे वर्णयन्ति। ततरेदमवधेयम् “मूलग्रृतिरविङृति- 
मददायाः अृतिविकृतयः स्च । षोडश्चकस्तु विकारः" इति सांख्योक्तप्रकारेणाष्टखेव श्रकृतिखन्यवहारो न विकारेषु । अत्रापि इतीयं 
मे भिन्ना अङृतिरघ्येति वचनादष्टी भतय एव गृह्यन्ते । विकारस्य तु एतदोनीनि भूतानीति भूतपदाभिधेयस्य सर्वैसाप्युपादानं 
श्ेत्राष्याये तु क्षेत्र निरूपणावसरे इदमुक्तं तरक्ष्नमियारमभ्य इच्छाद्वेष. खखं दु.खं संघातश्चेतना श्रतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकार- 
रुदाद्तम् इस्यन्तम् । यत्तवन्ये ना्राव्यक्तमददहंकारपश्चतन्मात्रण्येवा्टौ सांख्याभिमता एव भ्रकृतयो ग्राह्या इति नियमोऽसि । 
"मनसा दयेव पश्यति मनसा णेति" इति मनस इन्दरियान्तरप्रकृतिलश्रवणेन नवापि प्रकृतयः । तथाचैवं योज्यम् । ईयं मे मम 
मदभिन्ना भदरतिर्याकरताख्या भूम्यादिमेदे नाध्येति । मूल्घकृतेरघ भूम्यादिसहपाठाजनन्यललमवगम्यते न सांख्यानामिवाजन्यलम् 

'तसादन्यक्तसुत्पन्नं चिगुणं दविजसत्तम" इति, “अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मधिष्करे संप्रीयते" इति तस्या अपि प्रभवप्रक्ययोः स्रणादिति 

व्याचख्युस्ततपमकृताननुयुणम् । मे प्रकृतिभूम्यादिरूपेणाष्टधा भिन्नेति योजनायामितीयभिलयनूष्याइलिनिरदेयेन भूम्यादीनां अ्रकृतितबो- 

धनाजुपपत्ते. ! बिदेशानुसरणे तु मनःशब्देनोक्तशरुस्ा तस्य ्रकृतिलात्तस्ैव यहस्दमहे मूलम्रछृतिष्रहे चोभयोरुपादनि वाष्टधेति 

विरोधापत्तेः मनसः अ्ृतिलव्णेनमप्यसंगतम् ! उदाहृतश्चुला तद्लाभात्। मनसा करणेनेन्द्ियद्वारकेण परयतीति शुलथोभ्युपग- 

मात् । करणं विना द्वारखाकिचित्करलाव् । किच विदयारण्यादिभिराचायैमैनस श्रोच्राद्युत्पन्नमिति न प्रदतं किंतु “नियत्पवनते- 

जोऽम्बुयुवो भूतानि जञचिरे । सत्त्वाः पवभिसतेषा क्रमाद्वीन्दरयपश्चकम्। रजो शेः पश्चमिस्ेषां ्मात्कर्मन्दरियाणि तु॥*इति भूतेभ्य 

इन्दरियाणासुत्पत्तिर्ददिता। पुरणेषठ तु अदंकारादेव सात््विकादिरूपेण त्रिविघात्समनस्कानामिन्दियदेवतानां लगादीन्दियाणां भूतानां 

& भीधरीन्याख्या । 

अ्टकारदन्देन तत्कारणभविचेयेवमष्टा भिन्ना । यद्वा भूम्यादिशब्दैः पञ्चमद्यामूतानि स्मः सहैकीकङ्य गृद्यन्ते, अद्टंकारशब्देने- 

बाहकारस्तनेव तत्कायणी न्द्ियाण्यपि गृह्यन्ते, बुद्धिरिति महन्तं, मनःशब्देन मनसेवोक्नेयमग्यक्तरूपं प्रधानमिखनेन भ्रकारेण मे 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 

भिति श्रङृतिवादेऽप्यद्ें प्रदषितम् । सैवं जीवस्व पुरुपलवं प्रासा परा । सापि मभेव नान्यस्य च सोभयसूपा वेयवेद्कात्मकम्रपश्ोपरचन- 

भण गी० ठ 



३९8६ सआनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता ।! { अध्यायः ७ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत् ॥ ५॥ 

१ भरीमच्छाकरभान्यस् । 

इतीयं यथोक्ता प्रतिमं ममेश्वर मायाशक्तिरटधा भिन्ना सेदमागता ॥ ४ ॥ अपरेति । अपरा नं 
परा निृष्ठाऽशुद्धानथेकरी खंसारबन्धनात्मिकेयमितोऽस्या यथोक्तायास्त्वन्यां विशुद्धां परकृतिं ममा- 
त्मभूतां विद्धि मे परां प्ररं जीवभूतां सषेजक्ञलश्चणां प्राणधारणनिमिच्तभूतां हे महावाहो, यया 

1, 9 0) +) ॥ ॥ वि 9 

२ आनन्दगिरिव्याख्या ! 

्रृत्तिरिति प्रसिद्धमिवयर्थः । उक्तां पकृतिसुपसंहरति--दइतीयमिति । इयमिध्यपरोक्षा सक्षिद्श्येति यावत् । देश्वरी 
तदाश्रया तदैशवर्योपाधिभूता । अक्रियते महदाद्याकारेणेति भरङृतिः । त्रिगुणं जगदुपादानं प्रधानमिति सतं व्युदखयति-- 
मायेति । वस्ास्तत्कार्याकारेण परिणामयोग्यस्वं चोवयति--दाक्तिरिति । अष्टयेति । अष्टभिः प्ररूरेरिति 
यावत् ॥ ४ ॥ अचेतनवगेमेकीकर्तं प्द्तेरष्टधा परिणासमभिधाय बिकारावच्छिन्नका्यैकल्पं चेतनवमसेकी््ठु पुरुषस्य 
चेतन्यस्याविद्याशक्त्यवच्छिन्नस्यापि प्रक्ृतिस्वसुक्छं भङतिमनूच दक्षेयति--अपरेति । निङ्ष्स्वं स्पष्टयति-- 
अनर्थकरी ति । अनथेकरत्वमेव स्फोरयति-संसारेति । कथंचिद्प्यनन्यत्वव्यादृत्य्थस्तुशब्दः । अन्यामल्यन्त- 
विलक्षणामिति यावत् । जन्यत्वमेव स्पष्टयति--विश्ुद्धामिति । भरहृतिक्ञब्दस्यान्यप्रयुक्तसया्थान्तरमाह- ममेति । 
भङ्ष्टवमेव भोक्तत्वेन स्पश्यति-जीवभूतामिति । अङृलन्तरादस्याः भङृतेरवान्तरविरोषमाह--ययेति । नहि 

३ नीककष्ठव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

मूभक्रतेरत्र भूम्यादिभिः सह॒ पाडाजन्यत्वमवगम्यते न सांस्यानामिवाजन्यत्वम् । (^तसादग्यक्तसुतन्नं त्रिगुणं 
द्विजसत्तमः इति, “अव्यक्तं पुरुषे ब्रहमज्निष्कछे प्रविीयतेः इति च तखा अपि प्रभवप्रल्ययोः सरणात् ॥ ४ ॥ एर्व 
षेति प्रकृतिमुक्त्वा क्षेचज्ञासमिकां तामाह-अपरेयमिति । इयं प्रागुक्ता सा अपरा अश्रष्ठा जडत्वात् । 
इतस्तु विटक्षणामन्यां परां चेतनत्वेन मद्नन्यत्वादुककृशं मे मत्संबन्धिनीं प्रकृतिं जीवभूतां आरणधारणनिमित्तभूतां 

 भशुसृदनीन्यार्या । 

पञ्चतन्मात्राणि चापश्चीकृतपश्चमहाभूतानीखयसकृदवोचाम ॥ > ॥ एवं क्षेत्रलक्षणायाः प्रकृतेरपरलं वदन्कषेत्रज्ञलक्षणां परां 
्रहृविमाह--या प्रागष्टषोक्ता आकृतिः सबोचेतनवगैरूपा सेयमपरा निष जडलरत्परार्थत्संसारबन्धरूपलाच । इतस्वचेत. 
नवगेरूपाया कषे्ररक्षणायाः प्रहृतेरन्यां विलक्षणां, तुराग्दायथाकथविदप्यमेदायोग्यां जीवभूतां चेतनत्मिकां क्षे्रलक्षणां मे 
ममात्मभूतां विषदां परा भङृष्टं अकृति विद्धि । हे महाबाहो, यया क्षे्ज्ञलक्षणया जीवभूतयाऽन्तरनुभवि्टया अङृलेदं जग- 
द्चेतनजातं मान्यते खतो बि्ीयं उत्त्यते “अनेन जीविनात्मनानुपरविरय नामरूपे व्याकरवाणि" इति ्ुतेः । नहि जीषरदहितं 

५ भगष्योत्कषेदीपिक्ा । 
च कमत्सेति स्वैथापि मनस इन्दियंभति भ्रकृतिलं नासि । यत्र क्रापि मनसस्तत्कत्पकलं भरयते तत्रापि मनउपाधिकयात्मन 
उपाधिप्रघानखेति द्रश्न्यम् । वदन्वाक्पदय श्वश्च "ण्वऽध्रोत्रम्" इत्यादिश्चुतेः। येदपि प्रकृतेः सादितं साधितं तदपि सिद्धान्त. ` 
बिरुदम् । मायाविदयारूपेण द्विविधाया अपि मूलप्रकृते स्वैरपि वेदान्िभिरनादिलेन सिद्धान्तितलात् । तदुत्पत्तिखयवचनानि 
लाविभौवतिरोभावपराणि । अन्यथा तत्कारणभूतायाः भृतेरावरयकलेनानवस्थापातादिति दिक्। इतीयं यथोक्ता प्रकृतिर्भ मम माया 
पारमेश्वरी अष्टधा अष्टभिः प्रकार्ि्ा मेदमागता ॥ ४ ॥ अचेतनवर्मखय खस्मिन्कद्पितलं वक्तु अकृतेरष्टधा परिणाममभिधाय 
निकारावच्छिन्नख कायेकल्पस् तथाल वक्तं चैतन्यस्यावियावच्छिन्नख परछेतिलसुक्तं भकृतिमनूय दर्ययति--अपरेति। अपरा 
निङृशऽडद्लात् अनर्थकरलात् संसारखरूपलात् बन्धनात्मकलात् इयमष्टपरकारा इतोऽसा अन्याम् । कथमप्यनन्यलन्यद्ृत्त्य्थस्तरु- 
राब्द- । विचुद्धवात् अकति परायुत्कशं जीवभूतां क्षेत्रज्ञठक्षणां प्राणधारणनिमित्तमूतां ममात्मभूतां विद्धि जानीहि । नहि जीवर- 
हितं जगद्धारथितुं शव्यमिद्याशयेन प्रकृखन्तरादस्याः भकृतेरवान्तरविशेषमाह । यया जगदन्तःप्विष्टया “अनेन जीवेनात्मनाऽ- 

& भीधरीन्याख्या । 
अृतिमोयाख्या क्तिरष्टधा भिन्ना विभागं प्राप्ता । चतुरपिरतिमेदभिन्नाप्य्टलेवान्तमौवविवक्षयाष्टधा भिननेत्युक्तम् । तथाच वक्ष्यमा- 
णक्षेनाध्याये इमामेव रतिं चतुरमिंशतिततत्वात्ना मपञ्चयिष्यति-“मदाभूतान्यदंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैव न्च पञ्च 
चेन्द्रियगोचराः” इति ॥ ४ ॥ अपरामिमां प्रकृतिसुपसदरन्परां प्रकृतिमाह--अपरेति । अष्टोक्ता या परकृतिरियमपरा निङ्कष्टा 

७ अभिनवगुप्ाचार्थन्याख्या । 

विचित्रा । तत एव स्वातमविमटयु्करतक्करङितसककुभावभूमिः स्वस्व भावास्मिका सततमव्यभिचारिणी भञुतिः । सोऽहमिष्यनेम 
भकृतियुरषयुरुषोत्तमेभ्यो व्यतिरिक्तोऽपी-धरः सर्वथा स्थादुगतत्वेन स्थित इति सांख्ययोगयोनौस्ि भेदवाद् इति भदशितम् । इं जग- ~~ - 

+ नीरुकण्डः, 



नीरकण्टी-मघुसूदनी-माष्योत्करषदीपिका-शीधरी-ममिनवगुव्यास्यायुता । ३४७ 

एतव्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं करत्लस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ ६ ॥ „ ^ १ भीमच्छांकरभाण्यम् । 

भ्रकृल्यद् धायते जगदन्तःप्रविष्टया ॥ ५॥ पएतदिति । पतद्योनीग्येते परापरे श्चेजघ्येत्रक्खश्चणे ग्रहृती ~~ सच सजसखक्षणे भृती 
२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

जीवरहितं जगद्धारयितुं शक्यमिलयाशयेनाह--अन्तरिति ॥ ५ ॥ उक्तप्रकृतिदरये कायैरिङ्कमनुमानं भमाणयति-- 
एतद्योनीनीति । भङृतिद्वयस्य जगत्कारणत्वे कथमीश्वरस्य जगत्कारणत्वं तहुपगतमिलयाशङ्याह--अहसिति । एतदययोनीनीष्युक्ते समनन्तरप्रङृतजीव भूतग्रक्रतावेतच्छब्दस्याव्यवधा नास्दत्तिमाराङ्य व्याकरोति---पते इति । 

३ नीरूकण्ठव्यार्या ( चतुर्धरी )। 
केजकषास्यां विद्ि जानीहि । हे महाबाहो, यया प्रकृत्या अन्तःभविषटया इदं जगत्खावरजंगमदारीरात्मर्कं धार्यते 
॥ ५ ॥ एतदिति । एते परापरे क्षेब्रक्षे्रन्रूपे भरकृती योनिरुत्पत्तिटयस्थानं येषां भूतानां तानि एतवोनीनि 

< मधुसूदनीन्याख्या । 
धारयितुं शक्यमिलयमिप्रायः ॥५।॥ उन्तपकृतिद्धये काय॑लिङ्गकमलमानं प्रमाणयन्खस तद्वारा जगत्द्यादिकारणलं दर्शयति- 
हिषे अपरलेन परेन च प्रागुक्ते क्षेचरकषेधज्ञक्षणे अकृती योनिरयैषां तान्येतद्योनीनि भूतानि भवनधर्मकाणि सर्वाणि चेतनाचेत- 

५ अआष्योत्फषदीपिका । 
च्रविर्य नामरूपे व्याकरवाणि" इति शुतेधाय॑ते खतो विशीर्यजगदचेतनवरगो निष्टभ्यतेः यथा महाबाहुना लया खतो विनद्यत् 
राज्यं क्ष्रधमं च धारयितुं शक्यते तयेति सूचयन्नाद- महाबाहो इति ॥ ५॥ उन्तप्रकृतिद्रये भूतानि चेतनायेतनपरापर- 
प्रकृतिकानि चेतनाचेतनरूपलात्। सर्वेषां भूतानां यथा खन्मयो घटो भृलमङृतिक इति कायलिङ्गकमनुमानं प्रमाणयन् तद्भासा खख 
तत्पदाथस्याभिन्ननिमित्तोपादानकारणलं ददेयति--पतदिति। एते परापरे क्षेत्रक्े्जञल्छणे अकृती योनी कारणभूते येषां सवेषां 
चेतनाचेतनानां जरायुजाण्डजखेदजादीनां भूतानां तानि भूतन्येतयोनी नीत्युपधारय निश्चयेन जानीहि । यस्मान्मम अकृती सर्वषां 
भूतानां कारणभूते तसमात्खप्रकृतिद्यदवाराहं सर्वज्ञ ईश्वरो वेदान्तप्रतिपायः कृत्स समग्र जगतः भभव. उतत्तिः अलयो 
विनाशः । उत्पत्तिविनादकारणमिदयर्थः। तथाच भगवतो व्यासख सूत्राणि 'जन्मा्यख यत ", ्रकरृतिश्च प्रतिज्ञा्छन्तालुपरोधात्?, 
अभिष्योपदेराच साक्षाच्ोभयान्नानात्”, “आत्मकृतेः परिणामात्", योनिश्च हि गीयते" इति पूवोधिकरणे बह्म जिज्ञासयमिद्युकती 
किलक्षणं पुनस्तब्रह्मयत आह भगवान्सूत्चकारः। जन्मोत्पत्तिरादिर्यख तदिदं जन्मस्थितिभद्ं जन्मादि अख प्रयक्षादिसंनिधापितस 
बिचिच्नस्य जगतो यतो जन्मादि यसमात्सरवज्ञात्सर्वैशक्तेः कारणाद्धवति तद्रह्य। तथाच शविः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन 
जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्यभिसंविरान्ति। तद्र तद्िजिज्ञाससखः इति । तथाच जगजम्मादिकारणलवं ब्रह्मणो लक्षणमुक्तम् 1 तच 
घटादयीनां खदादिवत्कृतिले कुलल्रदिवन्निमित्तते समानमिखयतो वति विमर्चः किमात्मकं पुनर्ह्यण- कारणलं स्यादिति । तच 
्रिभित्तकारणलमेव केवरं स्यादिति परतिमाति । कस्मात , श्षापूर्वककवलशरवणात् “स देशा चेः, “स आणमखजत” इदयादि- 
तिभ्यः । ईैक्षापूैकं च कठृलं निमित्तकारणेष्वेव कुडाल्यदिषु दष्टम्। अनेककारकपूरविका च क्रियाफलपिद्धिखोके र । सच न्याय 
आदिकर्वयेपि युक्तः संकामथितुं, ईश्वरलप्रसिदधेशच। ईश्वराणां हि राजवैवसतादीनां निमित्तकारणलमेव वलं प्रतीयते तद्वत्परमेश्वर- 
स्यापि निमित्तकारणमेव प्रतिपत्तुं युक्तम् । कार्यं चेदं जगत्साव्यवमचेतनमञ्ुद्धं च दस्यते तस कारणेनापि तत्सद्येनैव भाव्यम् । 
कायेकारणयोद्धरादिरूपयो पादृर्यदशेनात्। जहम च “निष्करं निष्कियं चान्तं निरवयं निर्नम्” इयादिश्वुतिभ्यो नैवंविधमवग- 
म्यते पारिशेष्यात्ततोऽन्यदुपादानकारणमञ्यच्यादिगुणकं स्प्रतिप्रपिद्धमभ्युपेयम् । ब्रह्मकारणलश्वर्निमित्तमात्र पर्मवसानादिदेवप्रा 
आह । म्रकृतिश्वोपादानकारणं बह्मभ्युपेयं निमित्तकारणं च । न केवरं निमित्तकारणमेव तत्र हेतुमाह प्रतिज्ञाट्टन्ताुपरो धात् । एवं 
भरतिज्ञार्ान्तो श्रौतो नोपरष्येते । प्रतिज्ञा तावत् “उत तमदेशमप्राकषो येनाश्वुतं श्रुतं भवयमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्” इतयेकवि . 
जञानेन सर्वैविन्ञानं प्रतिज्ञातम् । तत्रोपादानकारणे विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति । कार्यस्योपादानकारणाव्यतिरेकात् ¦ तक्षादिनिमित्त- 
कारणात्मासादादेः कायख लोकेऽव्यतिरेकायुपर्न्धेन सि निमित्तकारणान्यतिरेकः । कार्यख दष्टन्तोऽपि "यथा सौम्यैकेन मृदिण्डेन 
स्व खन्भयं विज्ञातं साद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं तिकेलेव सत्त्यम्? इत्युपादानकारणगोचर एव आम्नायते । एवं यथासंभवं 
भरतिवेदान्तं ्रतिज्ञादध्यन्तौ भ्रकृतिलग्रस्ाधनो प्रेतव्यौ “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" हदयत्र यत इतीयमपि पन्चमी परृविलक्षणे 
एवापादाने द्रष्टव्या । .जनिकटैः भक्ृविः" इति विरोषसरणात्। निमित्तलं तु अधिष्ठाच्न्तराभावादधिगन्तव्यम् प्रागरुत्पत्तेरेकमेवा- 

द्वितीयमिदयवधारणात् । अधिष्ठात्नन्तरवे एकविज्ञानेन सर्वविन्ञनस्यासंभवेन अतिज्ञाद्न्तोपयेधसयाच्रापि मसद्गाच्र तसाधिष्ठात्न- 
& भीषरीच्यास्या । 

जडत्वात्पराथत्वाच; इतः सकाश्यात्परां प्रङृष्टामन्यां जीवस्वरूपां मे प्रकृतिं विद्धि जानीहि 1 परस्वे हेतुः-~यया चेत्तनया क्षेवश्शरूपया 
सखन्दमरेणेदं जगद्धारयते ॥ ५ ॥ अनयोः प्रकृतित्वं दरौयन्लस्य तद्धार खष्ट्यादिक्रारणत्वमाद-- एतदिति । पते शेवक्षेत्रशूपे 



३४८ आआनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-भरीमच्छंकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्ीता । [ अध्यायः ७ 

१ भ्रीमनच्छांकर भाष्यम् । 

योनि्यषां भूतानां तान्येतद्योनीनि भूतानि सबीणीयेवसुपधार्य जानीहि । यसान्मम परती योनिः 
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२ आनम्दमगिरिव्याख्या 

सवाणि चेतनाचेतनानि जनिमन्तीलयर्थः । सर्वभूतकारणत्वेन श्र्तिद्वयमङ्गी्कतं चेतक्कथमहमिलयाधुक्तमिदयाशङ्खाह- 
यस्मादिति । मम प्रकृती परेश्वरस्योपाधितया स्थिते इलर्थः । तर्हि प्रङ्घतिद्धयं कारणमीश्वरश्ेति जगतोऽनेकविधः 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 
भूतानि चतुर्विधानि इव्येतदुपधारय सम्यग्जानीहि । करं पातज्जानामिव एते भ्रहृती ईश्वरादन्ये इत्याशङ्खयाद- 
अहमिति । कृत्लख सखशखप्रकृतिसहितय जगतो जडाजडर्यख प्रभवः प्रमवत्यसादिति प्रभव उत्तिकारणं, 

४ भधुसूदनीव्याख्या । 

नात्मकानि जनिमन्ति निखिखनीलेवसुपधारय जानीरि । कायाणां चिद चिद्धन्थिरूपलात्तत्कारणमपि विदनिद्भन्थिरूपमतुमिम्ि. 
५ भाष्योत्कपदीपिका । 

न्तराभावाद्रह्णणः कवलं उपादानान्तराभावात्मकृविलम् । बरह्मणः कर्वलप्रकृतितवे हेवन्तरमाह--अभिध्येति ! “सोऽकामयत 
बहु स्यां जायेयेति", तदैक्षत बहुस्यां अजायेयेति" चाभिध्यापूर्विकायाः खातन्यगकततेः कर्ति गम्यते । बहु स्यामिति भत्यगा- 
त्मविषयलात् । बहु मवनाभिध्यानस्य अङ्ृतिरिति ब्रह्मणः अ्कृवित्वे हेलन्तरमाह-साश्चादिति । ्सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतानि भाकाशदेव समुत्पद्यन्ते आकारे ्रयसतं यान्तः इति श्रुलया साक्षाद्रह्यैव कारणयुपादायोभयो. श्रभवध्रस्ययोराक्नानात् । 
यद्धि यस्मादुतपदयते यस्मिश्च अरखीयते तत्तस्योपादानं सिद्धम् । यथा घटसचकदेः शरत्सव्णीदि । तत्रैव हेवन्तरमाह- 
आत्मकृतेरिति । "तदात्मानं खयमकुरुत" इलयात्मन आत्मानमिति क्मैलस्य खयमद्ुरुतेति कवल च दर्धीनात् । नय पूर्व. 
सिद्धस सत" कतत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणलं कथमिति चेत्तत्राद--परिणामादिति । घटादिरूपेण खदादिवत्पू्वैसिद्धस्यापि 
सत आत्मनो विरेषेणात्मना परिणामात्वयमिति विरोषणाच मिमित्तान्तरानपेश्चलं च प्रतीयते परिणामादिति पथकसूत्रं वा । 
इतश्च जह्य कृतिः (सच सच्वाभवननिरुक्तं चानिरुक्तं च" इयादिना ब्रह्मणएव विकारात्मना परिणामाश्नानात् । तञ हे॑न्तर- 
माह--योनिरिति । कतारमीशं पुरुषं बह्मयोतिम्” इति, 'यद्धूतयोनि परिपरयम्ति धीराः” इवि च वेदान्तेषु हि यस्मायो. 
निश्च ब्रह्म गीयते योनिचब्दश्च अृतिवचनो लोके समधिगतः थिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्? इति । यत्पुनरुक्तं ईकषापूर्वकं 
कत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुल्रसदिषु रोके इटं नोपादानेषु" इत्यादि ततपर्युच्यते । न रोकवदिदह भवितव्यम् । नह्ययमनुमान- 
गम्योऽ्थः शब्दगम्यतता चास्यार्थस्यातो यथारब्दमिह भवितव्यं शब्दश्क्षितुरीश्वरसख ग्रहृतित्वं ्रतिपादयतीदयवोचाम । तथा- 
चेश्वरकारणलवादिश्चुलनुसारिणीनां “अहं क्ृत््रख जगतः प्रभवः भ्रल्यस्तथा, “यत्तत्सृक्ष्ममविज्ञेयः, (स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रः 
शरेति कथ्यते । तस्मादव्यक्तमुत्पन्ं त्रिगुणं द्विजसत्तम । अव्यक्तं पुरषे ब्रह्मननिरयणे संप्रलीयते ॥ अतश्च संक्षेपमिदं श्चणुध्वं 
नारायणः सवेमिदं पुराणः । स सगकाठे च करोति सर्व संहारकाङे च तदत्ति भूयः ॥ तसात्कायाः भ्रमवस्ति सवे स मूलं 
शाश्वतिकः स निलयः" इद्यायनेकासामीश्वरस्याभिननिमित्तोपादानकारणतायाः अतिपादकानां स्म्रतीनमिवारथ उपादेयो नलचेतनं 
प्रधानं खतन्रं जगतः कारणम् । अण्वादयो जगतं उपादानकारणमीश्वरस्तु निभित्तकारणमिति म्रतिपादकानां सांख्यादिस्यतीनां 
गीतादिस््तीनां वेदायुरोधिनीनामुपादे यलावश्यकत्वेन तद्धिरोधिनीनामेव हेयलीचिद्यात्. । ननु जगत उपादानं बह्म नोपपद्यते 
चेतनादानन्दधनच्छुदधदरह्मणोऽचेतनस खुखदुःखमोहात्मकख श्रीतिपरितापविषादादिहेतोः खगनरकाधुच्वावचरूपसयाछ्चद्धसा- 
यन्तविलक्षणलादविलक्षणानां चोपादानोपदेयभावो लोके नेव र्यते ¦ नहि घटादिकार्यं सुवणोपादानकं भवति न वा मुकुय- 
दिकं खदुपादानकं तसाजगत्सदशमचेतनं भ्रधानादिकमेव जगदुपादानमप्युपेयम् । "तदैक्षत बहु साम् इल्यादिचेतन- 
कारणवादा्वुं युक्तिविरोधादचेतनम्रधानपरतया उपचारादीश्वरस्य निमित्तलमात्रपरतया वा नेया अचेतनेपि चेतनवदुपचार- 
द्दोनात् । यथा रदत्रवीदापोऽग्ुवन्ः इति “तत्त देश्षत ता आपः देश्चन्त ते हेमे प्राणा अदभ्रेयसे विवदमाना बह्म जग्मुः" 
इति ते ह वाचमूचुस्लन्न उद्वाय' इलयादिषु श्रुतिषु रोकेऽपि भरलयासचपतनतां कूलस्यारक्ष्य कूरं पिपतिषतीदखचेतनेपि चेतनवदु- 
पचारो इष्ट इति चेदुच्यते । किं यर्किचिदरैरकषण्याजगदीश्वरोपादानकं नोपपद्यते उत बहुवेलक्षण्यात् । नायः । चेतनायतनाच्छ- 
रीरात्तदनायतनाद्वोमयान्राद्विधस्य केशादेः दृशविकख चोत्यप्तिद््शनाद। न द्वितीयः । उदाहतमर्ृतिविकारथो रूपादिभेदेन बहुवे- 
लक्षण्यसखोपलम्यमानलात् । किंच ययोः म्रङृतिविकारभावसयोः सादृश्यं किमायन्तिकं उत यक्छिचिदाि भकृतिविकारभाव एव 
प्रखीयते । द्वितीये शरीरादीनां पाथिवत्वादिखभाव्स केशादिष्वलुृत्तिरिव जमणोऽपि सत्तारक्षणस्य सखमावस्याकाशादावयुद्ग- 
त्तिटेरेयत इति नानुपपत्तिः । कि चेश्वरकारणलनिषेधकं वैलक्षण्यं किमरोषदश्वरखभावस्यानयुवतैनं उत यद कस्यचित् उत चैत- 

६ भीधरीष्याख्या । 
रकृत योनी कारणभूते येषां तान्येत्योनीनि खावरजंगमास्मकानि स्षवौणि भूतानील्युपधारय बुध्य । तन्न॑ जडा प्रङृतिरदैदरूपेण 
परिणमते । चेतना ठु मद॑शचभूता भोक्तृत्वेन देषु अविरेव खक्मणा तानि धारयति । ते च मदीये प्रकृती मन्तः संभूते । अतोऽदमेषं 

1 + 0 वि 0 0० 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-धीधरी-अभिनवयुप्तव्याख्यायुत्रा । २४९ 

मन्तः परतरं नान्यत्किचिदस्तिं धनंजय । 
दष्क प्रोतं 

मयि सवेमिद पोतं सूते मणिगणा इव ॥ ७॥ 
१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

कारणं सबेभूतानामतोऽहं र्छस्य समस्तस्य जगतः भभव उत्पत्तिः प्रख्यो विनाशस्तथा प्रति. 
दयद्धारेणाहं सर्वश्च ईश्वरो जगतः कारणमित्य्थैः ॥ ६ ॥ यतस्तस्मात् मन्तः परमेश्वरात्परतरमन्य- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
कारणाङ्गीकर्णं स्यादिल्यारङ्याह--प्रकतीति । अपरप्रक्ृतेरचेतनत्वात्परमङ्तेश्चवनत्वेऽपि किंविऽतत्वादीश्वरसयैव 
सर्वकारणस्वं युक्मिलयाह- सर्वज्ञ इति ॥ & ॥ भरधानात्परतोऽक्षराल्पुरषवलपरमात्मनोऽपि परादन्यस्परं स्यादिद्याश्चङ्खय 
परकृतिहयद्वारा सर्वकारणस्वमीश्वरस्योक्तसुपजीव्य परिहरति-यतस्तस्मादिति । नान्यदसि परमियत्र हेतुमाद- 

३ गीङकण्ठव्याख्या ८ चतुधेरी >) । 

तथां प्रलीयतेऽसिक्चिति प्रयो ठयसानं च । अतस्ते उभे अपि प्रकृती मत्तो नातिरिच्येते ॥ ६ ॥ 
एवमेकविकज्ञानत्सर्वविक्ञानं प्रक्ृतमात्मनो जगदुपादानत्वेनोपपाद्य तत एवात्मनो निर्विकारत्वहाने रत्ति जह- 

४ मश्ुसूदनीव्याख्या । 

धर्थः । एवं क्षेचक्षे्रज्ञठक्षणे ममोपाधिभूते यतः प्रकृती भवतस्ततसद्वारादं सर्वज्ञः सर्वेश्वरोऽनन्तराक्तिमायोपाधिः इत्स 
यराचरार्मकस्य जगतः सर्वैस कायेवगेस्य प्रभव उत्पत्तिकारणं अरुयस्तथा विनारकारणम् सखाप्निकयेव परपश्चसख मायिकस्य 
मायाश्रयलविषयलाभ्यां मायाव्यहमेवोपादानं द्र्य चेदयर्थः ॥ ६ ॥ यस्मादहमेवं मायया सर्वस्य जगतो जन्मस्थितिमद्रहेदुस्तस्मा- 

ण् भष्योत्कर्षदीपिका । 

न्यस आद्यपक्षद्रये उक्तमेव हेतुद्यमयुसंधेयम् । न त्रतीय । समस्तस वस्तुजातसेश्वरपरङृदिकलवादिनंप्रति यच्ैतन्येनानन्नितं 
तदनीश्वरभ्रकृतिकं इष्टमिति वक्तुमशक्यलेन दृ्यन्ताभावात् । नज्ु यदि चेतनं द्धं शब्दादिदीनं ब्रह्य तद्धिपरीतस्याचेतनस्याञ्च- 
दस स्थूरुल्लसावयवलपरिच्छिन्नलादिधर्मकल चब्दादिमतश्च कायख करणमिष्यते, तरिं प्ायुत्पत्ते कायोसत्वप्रसङ्गस् सत्का- 

येवादिनस्तवानिष्टखापत्तिः । किंच प्रलये ईश्वरेणाविभागमाप्यमानं कार्थं खीयेन धर्मेण कारणमपि दूषयेदिति ब्रह्मणोऽप्यद्यब्यादि- 
मत्तवमसद्धं. । अंपिचासिन्नीश्वरकारणवादेऽपरमप्यसमंजसम् । सर्व॑ख विभागस्याविभागगतस्य पुनरुद्धवे नियमकारणाभावाद्धोक्त- 
भोग्यादिविभागेनोत्पत्तिन भप्रोतीति । किंच सर्वषां भोक्तणां ब्रह्मणेकयप्राप्तानां कमौदिनिमित्तप्रख्येऽपि पुनरत्पत्तिखीकारे मुक्ता 
नामपि पुनरुत्पत्ति्रसङ्गः । यदीदं जगत्मल्ये विभक्तमेव तिष्ठतीतिचेतपरख्यस्येवासं मवापत्तिरिति चेडच्यते । यथेदानीं कार्यं कार- 
णात्मना सत्तथा प्रागुतपत्तरपीति गम्यते । यत्तूक्तं अर्य इईश्वरेणातिभागमापन्नमियादि तन्न । न दूषयतीयत्र इष्टन्तखय सतत्वात्तयथा 
घटादयो श्रदादिप्रकृतिका विकारा विभागावस्थायायुष्वातन्वमध्यसघ्रभेदाः सन्त पुनः कारणाविभागमापन्ना ज कारणं खघर्भेण 
दूषयन्ति कारणे कार्यख खधर्मेण स्थिखभ्ुपगम प्रसङ्गाच्च । किंच कायस्य कारणानन्यलं न भ्रल्ये एवापितु च्रिष्वपि करेषु 

श्मातमैवेदं सर्वः, “्रहवेदं सर्व पुरस्तात्", “सर्वं खसिविदं बह्म" इयेवमादिश्चुतिष्वविशेषेण कायस्य कारणानन्यलश्रवणात् । कायेख 
कारणानन्यल्चेऽपि यथा खयं अस।रितया मायया मायावी त्रिष्वपि काङेघु न संस्प्रदयते तस्या अवस्तुलात् , तथा परमात्मापि संसारमा- 

यया न संस्प्ररयत इति कल्पितस्य यणेन दोषेण वाधिष्ठानस्यान्यथाल्लायोगात् । यदपि सर्वस्य विभागयेदयादि तदपि न । यथा 

सुषुप्िसमाध्यादावपि खामाविक्यामविभागग्राप्ौ सयां प्िथ्याज्ञानस्यानपोदितल्वात् । पुनः प्रबोधे पूर्ैवद्धिभागो भवदेवमिहापि 

भवषिष्यतीदखदोषात् । एतेम मुक्तानां पुनसत्पत्तिप्रसन्ः प्रत्युक्तः सम्यग्ज्ञानेन मिथ्याज्ञानसयपोदितलवात् । किंच राब्दादिहदीनात्मधा- 

नादः शंब्दादिमतो जगतो वैलक्षण्यान्न जगत्मधानादिम्रकृविकमिति विलक्षणलवानेदं जगत् ब्रह्मपरकृतिकमिदयाद्युक्तदोषाणां प्रधाना- 

दिकारणवदिऽपि वुस्यलादस्मिन्पक्षे न शद्धितव्याः । तस्मादीश्वरकारणवाद एव युकियुक्तः शरुतिरखतीतिहासपुराणतात्पयेसिद्ध. स्वै- 

सुमुश्चुभिरभ्युपैयः। एतेन चेतनकवैकमयीक्षणं प्रधानादावौपचारिकं “ृदत्रवीत् इल्यादिवदिति भल्युक्तम्। सुख्यसंभवे ओपचारि- 
काध्रयणानौविलयाव्। “सेर देवतैक्षत दन्ताहमिमासिखो देवता अनेन जीवेनाव्मनादुमविद्य नामरूपे व्याकरवाणि"इति ईक्षितुजीवा- 

त्मभावेन अ्रवेशश्रवणाच। खदनवीदियेवंजातीयकया श्रुदापि खदाद्यभिमानिन्यो वागाद्यमिमानिन्यश्च चेतना देवता वद्नसंवद्ना- 

दिषु चेतनोचितन्यवहारेषु व्यपदिर्यन्ते । कूटं पिपतिषतीदयत्रापि कुछ पतनेच्छाचेतनरूपाधिष्ठानपिक्षाभ्कृतिलं चेश्वरख शक्- 

तिश भरतिज्ञादन्तासुपरो धात इति स्ने साधितमेवेति स्पष्टं चेदमाकरे ॥ ६ ॥ यस्मादेवं तस्मान्मत्तः परमेश्वरातरतरमन्यत्कारणा- 
६ भीधरीव्याख्या । 

कतलसय समरकृतिकस्य जगतः प्रमवः प्रकरेण भवल्यसादिति प्रभवः । प्र कारणमहमिल्थः । तथा अररीयतेऽनेनेति प्रयः संहतौ- 

प्यहमेवेति मावः ॥ & ॥ यसादेवं तसात्--मत्तं इति । मत्तः सकाशात्परतर शष्ठ जगतः खष्टिसंदारयोः खतच्रं कार्णं किचिदपि 
७ अभिनवगु्ाचायेव्याख्या । 

द्भम्यादि ॥ ४ ॥ ५॥ एतदिति । उपधास्य जभ्यासा(हित)नुमवक्रमेणात्मसमीपे करं ॥ ६ ॥ मत्त इयादि अश्यथभिघ्यन्तम् । एवच 



३५० आनन्दगिरिव्याख्यासंवरठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ७ 

१ भीमच्छांकरमाभ्यम् । 

त्कार्णान्तरं किचिन्नास्ति न विद्यते । अहमेव जगत्कारणमिद्यर्थः । हे चनजय, यस्मादेवं तसान्मयि 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

मयीति । पर्तरशब्दार्थमाह--अन्यदिति । खातच्यव्याचृ्यथमन्तरशब्दः । निषेधफलं कथयति--अहमेषेति । 
सर्वजगत्कारणत्वेन सिद्धमर्थं द्वितीयाधैव्याख्यानेन विरदयति--यस्मादिति । अतो (यथा) दीर्ैषु तिर्थश्ु च 

३ नीलकण्डन्यार्या ( चतुर्धंरी ) । 

मत्त इति । कारणान्मृदादेः परं प्रथग्भूतं घटादि, व्यवहारे तयोर्भददुभवात् । परतरं तु गवाश्वादि सृदनुपादान- 
कत्वात् । एवं ब्रह्मणः परतरं तदनुपादानकं किंचिदपि नासि । हे धनैजय, एवं प्रपश्चे जह्माव्यतिरेकं प्रदस्य बरह्मणि 
प्रपञ्चन्यतिरेकं सदृष्टन्तमाह--मयीति । मयि सृदरुपेण स्फुरणरूपेण च सूत्रवत्सर्वनानुस्यूते यदिदं सवं मणिगण- 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

त्परमा्थतः--निखिलददयाकारपरिणतमायाधिष्ठानात्सर्वभासकान्मत्तः सद्धूपेण स्फुरणसूपेण च सवानुस्यूतात्खस्मरकारापरमानन्द्- 
चेतन्यघनात्परमाथंसवयात्खप्रहदया इव खाप्रिकं मायाविन इव मायिकं शुक्तिशकटावच्छि्नयैतन्यादिवत्तदज्ञानकस्पितं रजतं पर. 
तरं परमार्थसलयमन्यक्किचिदपि नासि । हे धर्नजय, मयि कल्पितं परमार्थतो म मत्तो भिद्यत इयर्थः । (तदनन्यलमारम्भण- 

ष माष्योत्कषंदीपिका । 

न्तरं किंचिन्नासि न वियते अहमेव सर्वस्मात्परः जगत्कारणमिदयर्थः। परतराभावदरीनेन परम् । अतः श्ेतून्मानसंबन्धमेदन्यप- 
के्ेभ्यः* इति सू्रोक्ताशङ्कापि परिहत । परमेश्वरात्परमन्यदस्ति । ऊतः अयमात्मा स सेतुः” इति सेतो श्वतुष्पादिलयाघुन्मानख 
सता सोम्य तदा संपन्नो भवति" इति संबन्धस्य अथ य एषोऽन्तरादियेः, “य एषोऽन्तरक्षिणि" इति मेदस व्यपदेशेभ्य इति 
तदर्थः। तथाच सिद्धान्तसूत्राणि सामान्या्तु बुग्यर्थः पादवत्”, “स्थान विसेषात्पकाशादिवत्", “उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात्', 
(अनेन सर्वगतलमायामन्दादिभ्य-” इति । तुशब्दः पूर्वपक्षव्याठृत्त्यर्थ । न ब्रह्मणोऽन्यत्किविद्धवितुमर्हति प्रमाणाभावात् । 
नद्यन्यस्ासिले किचिलख्माणसुपक्मामहे । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निर्धारितमनन्यं 
च कारणात्कायेस्य । नच ब्रह्मव्यतिरिक्तं किचिदजं संभवति “सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्ितीयम्ः इदयवधारणदेकवि. 
ञानेन च सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानाज बह्मव्यतिरिक्तवस्लस्िलमवकत्पते । नतु सेलादिव्यपदेशो ब्रह्व्यतिरिक्तलं सूचयती्युकत 
तत्परत्युच्यते । सेतुसामान्यात्सेतुशव्द आत्मनि प्रयुक्त इति शिष्यते जगतस्तन्मर्यादानां च विधारकलं सेतुसामान्यमात्मनोऽत. 
सेरिव सेतुरिति प्रकृत आत्मा स्तूयते । सेतुं तीलैखपि तरतेरतिकमासंभवात््ाप्तोदयथ एव वतैते यथा व्याकरणं तीण इति 
माप्त उच्यते--नातिक्रान्तस्तदत् उन्मादव्यपदेशोऽपि न ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्वस्िलप्रतिपत्य्थः कितु बुब्य्थं उपासनार्थः पादवत् । 
यथा मनआकाशयोरभ्यात्ममथिदेवतं च ब्रह्मप्रतीकयोराप्नातयोश्वलारो वाक्धाणचश्छःश्ोत्राणीति मन संबन्धिनः पादा. 
कल्पिताः चलारश्ाभिवायुसूयेदिशः आकाशसंबन्थिन आध्यानाय तद्वत् । यद्रा व्यवहाराय कापापणपाद्विभागकत्पनावत् । 
यदप्युक्तं संबन्धन्यपदेराद्धेदव्यपदेराच परमेश्वरात्परमिति तदप्यसत्। यत एकस्यापि स्थानविशेपापेक्षयैतौ व्यपदे्यायुपपदयेते । 
संबन्धव्यपदेदे तावदयसथे- दुज्याद्युपाधिस्थानविरोपयोगात् । सखप्रजागरयोरविज्ञानस्योपाभ्युपक्मे खपुप्रौ य उपशमः सं 
परमात्मना संबन्ध इत्युपाध्यपेक्षयोपचयेते न मितलपेक्षया, तथा मेदव्यपदेदयोऽपि ब्रह्मण उपाधिमेदपेक्षयेव न खरूपमेदा- 
पेक्षया । तत्र दृ्ान्तमाह काशवत् । यथेकस्यैव सौयादिभरकाश्स्य सूीपाशादिपृपाभ्यपेक्षयेव संवन्धभेदव्यपदेशौ तदत् 
खख्यएव संबन्धादिः कं न स्यादि्याशङ्याह । उपपत्तेश्च उपचारसयेवोपपत्तश्च ! एवं सेलादिव्यपदेशान्परपश्च देतूयुन्मभ्य 
संप्रति खपक्षं हेलन्तरेणोपसंहरति । तथान्यप्रपिषेधादपि न ब्रह्मण- परं वस्लन्तरमस्वीति गम्यते । तथाहि स एवाधस्तादह्- 
मेवाधस्तादात्मेवाधसतात्स एवोपरिष्टात्", “सर्व तं परादायोऽन्यत्रात्मनः सर्व वेदं बरहयवेद् सर्वमातमैवेदं सर्व नेह नानास्ि किंचन, 
यस्मात्परं नाप्रमसि किचित्”, ^तदेतद्रह्यपूर्व॑मनपरमनन्तरमबाह्यम्” इलेवमादीनि खभ्रकरणस्थानि अन्यार्थेन परिणेतुम- 
दाक्यानि बहव्यतिरिक्तं वस्न्तरं वारयन्ति । सबान्तरशचुतेश्च न परमात्मनोऽन्तयोऽन्य आत्मासीयवधार्य॑ते । अमेन 
सेलादिव्यपदेरनिराकरणेनान्यप्रतिषेधसमाश्रयणेन च सर्वगतलमप्यात्मनः सिद्धं मवति । सर्वगतलं नचासयायामचन्दादिभ्यो 
विज्ञायते । आयामशब्दो व्यापिवचनः । (यावान्वायमाकान्चस्तावनेषोऽन्तष्टदय आकायः, (आकारावत्सर्वगतश्च नियः”, 
ज्यायान्दिवो ज्यायानन्तरिक्लात्", नियः सर्वगतः स्थाणु. इयेवमादयो हि श्ुतिस्खविन्यायाः सर्वगतलमात्मनो बोधयन्तीति 
दिग्विजये उत्तरगोग्रहे च राज्ञो भीष्मादौंश्च विजिलय धनमाहतवतस्लत्तः परतर एतादशकमकर्ताऽन्यो यथा नासि तथा 
मत्तः परमन्यज्नगत्कारणं नास्तीति ध्वनयन्संबोधयति--धनंजयेति । यत एवं तसान्मयि परमेश्वरे सर्वमिदं कार्यकारणा- 

& भीषरीव्याख्या । 
नासि । सितिदेदुरप्यहमेवेव्याह--मयीति । मयि सर्वमिदं नगत््ोतं यथितं आधितमित्यथेः । दृष्टन्तः स्पष्ट ॥ ७ ॥ जयतः सिति-- 

७ अभिनवगुघ्ाचार्यन्याख्या । 
सवमेबोपधारय यदृ बासुदेवो चूतः सर्वस्य अभवः परख्यश्च । सूत्रे मणिगणा इव यथा तम्मुरनवभियमाणरूपोऽप्यन्व्दौनतया स्थितः 



नीरुकण्टी-मघुसूदनी-माष्योत्कर्षदीपिका-धीधरी-अमिनवगुप्तव्यार्यायुता । ३५१ 

रसोऽहमप्छु कौन्तेय प्रभास्मि दाशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सवेदेषु खाब्दः खे पौरष षु ॥ ८ ॥ 

"ˆ~. ^~ 

२ आचन्द्भिरिष्याश्या । 
पटघरितेषु तन्तुषु पटस्याचगतिरवगम्यते तद्रनमय्येवाजुगतं जगदिव्याह--दीर्धति' । यथा च मणयः सत्रेऽनुस्यूता- 
सेनेव ॒धियन्ते तदभावे निघ्रकीरयन्ते यथा मयैवारमभूतेन सरद व्यातं ततो लिङ्रष्टं निन्देव स्यादिति शछोकोक्त 
दष्टान्तमाह--सूुत्न इति ॥ ७ ॥ अवादीनां रसादिषु भ्रोचत्वपतीतेर्त्वय्येव सर्वं प्रोततमिययुक्तमिति मत्वा पृच्छति- 
केनेति । तत्रोत्तरसुत्तरमन्थेन दरौयति--उष्टयत इति । सारो मधुरो हेत॒रिति याबत् । रसोऽहमिति कथं उत्राह-- 
तस्सिन्निति । प्सु यो रसः सारस्तस्िन्मयि मधुरे कारणभूते रोता जाप इतिवदुत्तरत्र सर्वत्र व्याख्यानं क्ष्य 
(भिव्याह--एवमिति । उक्तमर्थं इ्ान्तं कतवा प्रभाखीस्यादि व्याच --यथेति । चन्दरादिलयोया भभा स्धते 
मयि तौ भ्रोतानियथैः । तन्न वाक्यार्थ । कथयत्ति-तस्सिन्निति । प्रणवभूते तस्िन्वेदानां भरोतत्ववदाकाे यः 

३ नीलकण्ठष्यार्या ( चतु्धरी ) । 
वत्परस्परण्याटृत्तं तत्मोतं तेन व्याङृत्तेभ्योऽनुदत्ते भिन्नमिति न्ययेन प्रपन्चातीतोऽहमतो न मम विकारित्वमितयर्थः 
॥ ७ ॥ नन्वेवं प्रपच्चपरमात्मनोम णिसूत्रवदुपादानोपादेयमावोऽपि न खात् । नहि उपादानं चाननुवरृत्तं चेति घटते 
मरद्धयादावदशेनादित्याशङ्कय खभमयेन्द्रनाररमनूरगतुस्यत्वं प्रपशचस्योपपा्ोमयमप्यविरुद्धमित्युपदिष्ट चेद्यमकसादु- 
हिो मविष्यतीति मत्वा दृष्टन्तान्तरैरेवानुदत्ति व्यात्तं चिज्जडयोरददयति--रस इति । यथा रसोऽप्यु एकमप्य- 

४ मशु सूदनीव्याख्या । 
राब्दादिभ्यः' इति न्यायात् । व्यवहारट्या तु मयि सद्रूपे स्फुरणरूपे च सर्वमिदं जडजातं प्रोतं भ्रथितं मत्सत्तया सदिव 
मत्स्फुरणेन च स्फुरदिव व्यवहाराय मायामयाय कल्प्यते । सर्वस्य चेतन्यप्रथितलमात्रे दशन्तः सूत्रे मणिगणा इवेति ¦ अथवा 
सूते तेजसात्मनि हिरण्यगभभ खप्रददि खपरप्रोता मणिगणा इवेति सर्वाशे दान्तो व्याख्येय. । अन्ये तु “परमतः सेतून्मानसंब. 
न्धमेदन्यपदेशेभ्यः* इति सूत्रोक्तख पूर्वैपक्षस्योत्तरलेन श्छेकमिम व्याचक्षते । मत्तः सर्वनचात्सर्वराकेः सर्यकारणात्परतरं 
मरशस्यतरं सर्वस्य जगतः खष्िसंहारयोः खतच््रं कारणमन्यन्नासि । हे धनंजय, यस्मदिवं तस्मान्मयि सर्वकारणे सर्वमिदं 
कायजातं प्रोतं प्रथितं नान्यत्र । सूम्रे मणिगणा इवेति दान्तस्तु भथितत्रमात्रे नतु कारणे ! कनकङ्ण्डलदिवदिति तु योग्यो 
दषटान्तः ॥ ७ ॥ अवादीनां रसादिषु भ्रोतलप्रतीतेः कथं लयि सर्वमिदं प्रोतमिति च न शङ्कयम् , रसादिरूपेण ममैव स्थितला- 
दिल्याह पश्चमिः-रसः पुण्यो मधुरसन्माघ्रूपः सवासामपां सारः कारणभूतो योऽप साँखलुगतः सोऽह हे कौन्तेय, 

५ माष्योस्कषंदीपिका । 

त्मकं जगस्प्रोतं अथितं यथा सूत्रे मणिगणा भ्रथितास्तद्वत् । अनेन स्थितिहेठलमपि खसैव दरितम् । केचित्तु यस्मादहमेव 
मायया सर्वैस जगतो जन्मस्थितिभङ्हेतुसस्मात्परमार्थतो निखिलदश्याकारपरिणतमायाधिष्ानास्परमार्थसद्यात्परतरं परमार्थ. 
सदयं अन्यकिचिन्नासि । मयि कल्पितं परमार्थतो मत्तो न भित इयर्थः । (तदनन्यलमारम्भणरबन्दादिभ्यःः इति न्यायात् । 
व्यवहारदृष्ट्या तु मयि सद्रूपे स्फुरणरूपे च स्वैमिदं जडजातं प्रोतं म्रथितं मत्सत्तया सदिव मत्स्फुरणेन स्फुरदिव व्यवहाराय 
मायामयाय कल्पते । सर्वस चैतन्यग्रथितलमात्रे इयन्त सूत्रे मणिगणा इव ! अथवा सूनर तैजसात्मनि हिरण्यगभ खप्ररमि 
खप्रमराप्ता मणिगणा इवे इति सवौदशेऽपि इष्टन्तो व्याख्येय इति वणैयन्ति । अस्मिन्पक्षे नेह नानास्ि किंचनः इतिवन्म- 
तोऽन्यत्किचिन्नासीयेतावतैव मच्च: परमा्थसतोऽन्यद्धिन्नं किंचिद्रस्त॒ परमार्थसन्नासीदय्थसय निर्वाहः मयि स्वमिदं कल्पितं 
मनसि खप्रपदा्थां इवेति वक्तव्ये परतरपदस्य अयोजनं म्रोतमिलयदेः खारयं च चिन्यम् ॥ ७ ॥ नन्वथादीनां रसादिषु भरोत. 
लधतीतेस्तय्येव सर्वं कथं प्रोतमिलाशश्च रसादिरूपे मय्येवाबादिकं भरोतमिदयादे- रख इलि । अपां यः सारो रसः पुण्यो 

& भीधरीन्याख्या । 

हेतुत्वं भप्रन्नयति--रसोऽहमिति पञ्चभिः । अप्छु रसोऽहम् । रसतन्मात्ररूपया विभूत्या तदाभयत्वेनाप्डु खितोऽहमिखथेः । तथा 
७ अभिनवरगुप्ताचायंव्याख्या । 

एयमह सर्वत्र ॥ ७ ॥ अष्स्विति स्त्रास्वाचमानयोरखद्धिलमशुरादिषधिभागः सामान्यः सोऽहम् । एवं पकारो सदुस्वचण्डत्यादिरहितः। खे 
आक्ान्चे यः शब्द इति सर्बस्यैव शब्दस्य न मोगुणत्वाद्त्रावधारणम् । यः केवरुगगनगुणतया ध्वनिः संयोगविभागादिसाभस्यन्तररहितोऽ- 

9 मश्चुसूदनः+* 



२३५२ जआनन्दगिरिव्याख्यास॑वङित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः ७ 

पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपखिषु ॥ ९ ॥ 

१ ीमण्छांकर माष्यम् । 

तथा ख आकाशे शब्दः सारभूतस्तस्िन्मयि खं ओतम् । तथा पौरष पुरुषस्य भावो यतः पुबुद्िचेषु 

तस्सिन्मयिं पुरषाः परोताः॥ < ॥ पुण्य इति । पुण्यः सखुरभि्भन्धः पृथिव्यां चाहं तस्सिन्पयि गन्धभूते 

पुथिषी भोता । पुण्यत्वं गन्धस्य खभावत एव परथिव्यां दरितमबादिशु रलदेः पुण्यत्वोपलक्षणा- 
थम् । अयुण्यस्वं तु गन्धादीनामविद्याधमौयपेक्षं संसारिणां भ्ूतविशिषसंसगेनिमित्त भवति । 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

सारभूतः शब्दस्दरषे परमेश्वरे परोतमाकाशमिलयाह--तथेति । पौ चृष्विति भागं पूर्ववद्विमजते-तथेत्यादिना । 

युरषत्वमेव विशदयति--यत इति । षुंस्त्वसमान्याव्मके परस्मिन्नीश्वरे म्रोतासद्धिेषास्तदुपादानत्वेन तत्सखभाव- 

त्वादिल्यथैः ॥ ८ ॥ मयि सर्वमिदं भरोतमिलयसैव परिमाणार्थं॑भकारान्तरमाह--पुण्य इति । एथिव्यां पुण्यश्ञब्दितो 
यः सुरभिगन्धः सोऽहमसीदयत्न वाक्यार्थं कथयति--तस्सिञ्नितिं । कथं पृथिव्यां गन्धसख ॒युण्यस्वं तत्राह-- 

पुण्यत्वमिति । यज्ञ एथिव्यां गन्धस्य स्वाभाविकं पुण्यत्वं दश्चतं तद्बादिषु रसादेरपि स्वा भाविकुण्यत्वस्योपर- 
क्षणाथमिलाह--पथिव्यामिति । परथमोस्पन्नाः पञ्चापि गुणाः पुण्या एव सिद्धादिभिरेव भोग्यस्वादिति भावः । 
कथं तदहि गन्धादीनामघुण्यत्वश्रतिभानं तत्राह--अपुण्यत्वं त्विति । तदेव स्फुटयति-संसारिणामिति । 
गम्धादयः खक तैः सह परिणममानाः प्राणिनां पापादिवज्ञादपुण्याः संपद्यन्त दलैः । यच्वापनेस्तेजस्द्धते मयि 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधंरी >) । 

प्रमाणुमपरित्यज्यायुस्यूतो दृर्यतेऽतो रसरूपे मयि आपः प्रोताः, एवं प्रमायां चन्द्रादयः प्रोताः प्रणवे सवे वेदाः 
प्रोताः (त्था शङ्कना सर्वाणि पणौनि संतृण्णान्येबमोकारेण सवो वाक् संतृण्णा? इति वाच्त्रे प्रणवानुस्पति- 

श्रवणात् । संवृण्णानि संमरथितानि ! एवमाकाशे शब्दः सारभूतसलसिन्मयि खं प्रोतम् । सर्वपुरुषेषु सारं पौरुष 
शषर्यवैयीदिखूपं तत्र पुरुषाः भरोताः । एवमग्रेऽपि द्रव्यम् ॥ ८ ॥ पुण्य इति । रसादिष्वपि द्रषटन्यम् । अपुण्यख 

सर्वखाविद्यामाचविकतितत्वात् । विमायसौ बहौ तेजः दहनरक्तिः । जीवन्त्यनेनेति जीवनमन्नं विराजम् । तत्र हि 

स्बीणि भूतानि प्रोतानि । अन्ये तु जीवने युरिति व्याचक्षते--तपश्चेति । तपो धर्म॑सद्रुपे मयि तपखिनः 
४ सधुसुदनीष्याख्या । 

तद्भे भयि स्वा आपः प्रोता इयर्थः । एवं सवेु पर्यायेषु व्याख्यातव्यम् । इयं विभूतिराघ्यानायोपदिर्यत इति नाती- 

वाभिनिवेषटन्यम् ! तथा अभा प्रकाशः ररिसू्यैयोरहमसिि । प्रकाशासामान्यसूपे मयि रचिसू्यौ प्रोताविदयर्थः । तथा प्रणव 

ओंकारः सवैवेदेष्वनुस्यूतोऽदं "तयथा शङ्कना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोकारेण सवां वाक्" इति श्तेः । संतृण्णानि 
मरथितानि । स्वा वार् सर्वो वेद इयर्थः । शब्दः पुण्यसतन्मात्ररूप. खे आकारोऽयस्यूतोऽहम् । पो रषं पुरषल्सामान्यं दषु पुरुषेषु 
यदनुस्यूतं तदहम् । सामान्यरूपे मयि सरवे विरोषाः प्रोताः क्रौतैटन्दुभ्यादिदृछन्तेरिति सर्वत्र द्र्न्यम् ॥ ८ ॥ पुण्यः सुरभि- 
रविकृतो गन्धः सवषएथिवीसामान्यरूपस्तन्मात्रास्यः पथिव्यामनुस्यूतोऽहम् । चकारो रसादीनामपि पुण्यवसमुचयाथः । राब्द- 

स्पदरूपरसगन्धानां हि खभावत एव पुण्य्लमबिरृतलं प्राणिनामधमेविशोषात्तु तेषामपुण्यतं नतु खभावत इति द्न्यम् । 
प माष्योत्कषदीपिका । 

गन्धः” इति गन्धस्य पुण्यलप्रद्नं रसदेरपि पुण्यलोपरक्चणार्थम् । रसः पुण्यो मधुरस्तसिन् रसरूपे मयि आपः भोताः । 

कौन्तेयेति संबोधयन् अस्मन्मातुखेये लयि कथं सर्वं प्रोतमिदयसंभावनां माकुर्विति ध्वनयति । तथा प्रभा प्रकारस्तसििन्धरकाश- 

रूपे मयि शशिसूर्यौ प्रोतौ तदा सर्ववेदसारभूते प्रणवे ओंकारसूपे मयि सरवे वेदाः प्रोताः । तथा आकाशातुस्यूते पुण्ये शाब्दे 
दाष्दतन्माच्पे मयि आकायः परोतस्तथा पौरुषं पुरुषस्य भाव पुंबुद्धिः पुश्षसारभूता तसिन्पौरुषरूपे मयि पुरुषाः प्रोताः ॥ ८ ॥ 

पथ्वीसारभूते सुरभिगन्धे गन्धतन्माच्भूते मयि परथिवी प्रोता ! रसादे. पुण्यं खभावद्वाएुण्यलं लविदयाधमांययेक्षं संसारिणां 
& ओीधरीव्याख्या । 

शशिसूर्ययोः प्रभासि । चन्दरेऽके "् प्रकादारूपया विभूत्या तदाश्रयस्वेन सितोऽदमिदयर्थः । एवसुत्तरवापि द्रष्टव्यम् । सवेषु वेदेषु 

वैखरीरूपेषु तन्मूभूतः प्रणव ओकारोऽसि । खे आकाशे शब्दतन्मात्ररूपोऽसि । चषु॒पुरुषेषु पोरुषयुचमोऽसि । उचमे हि युरुषा- 

सि्न्ति ॥ ८ ॥ किच--पुण्य इति । पुण्योऽबिङ्कतो गन्धः । गन्धतन्मा््ं एथिव्या आशभयमूतमदहमिद्यधेः । यद्वा बिभूतिरूपेणाभ- 
७ अभिनवगुक्ताचायैन्याख्या 1 

वदहिवहदयैब्मगुहागहनगामी योगिगणैः स्वेधोऽनाहताख्यः सकरूश्चुति[मागोम्रामाद्धगामी तद्धगवतस्तस्वं पौरुषं येन सजसा 
यर्पोऽहमिति सा्थभौमं परतिपादते ॥ ८ ॥ यो धरायां केवरषमंतया गन्धगुणः स स्वमावपुण्यः । पू्युत्कटत्वादीनि तु भूतान्तरसंबन्धाच् । 



नीलकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-धीषरी-जभिनवगुपतव्याख्याथुता । ३५३ 

बीजं मां सवेभ्रूतानां विद्धि पाथं सनातनम् । 
द्विकद्धिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम् १० बुर लेजस्तजखिनामहम् ॥ १०॥ 

बल बरुवतामस्मि कामरागविवर्जितम् । 
धमाविर्द्धो भरतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११॥ 

। १ भीमच्ठांकर मान्यम् । 
तेजो दी्तिश्चास्मिं विभावसावन्नी । तथा जीवनं सवभूतेषु । येन जीवन्ति सकण भूतानि तजीवनम्। 
तपश्चासि तपखिषु तसिस्तपसि मयि तपसखिनः प्रोताः ॥ ९ ॥ बीजसिति । बीजं प्ररोहकारणं मां 
विद्धि खवैभूतानां हे पार्थ, सनातनं चिरंतनम् । किंच बुद्धिर्विवेकशक्तिरन्तःकरणस्य बुद्धिमतां 
विेकराक्तिमतामसि । तेजः प्रागर्भ्ये तद्धतां तेजखिनामहम् ॥ १० ॥ बलदिति । वरं सामथ्यमोजो 
"~ -------------------------------------------~------~-~--~~ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
भोतोऽधिरिघयाह- तेज इति । जीवनभूते च मयि सर्वाणि भूतानि भोतानीलाह--तथेति । जीवनशाब्दा्थमाह~~ 
येनेति । शन्नरसेनाष्टतस्येनेयथः । तपश्चासीलयादेस्तात्प्याथमाह--तसिन्निति । विततेकाभ्यमनाशकादि वा तप. 
शषास्मनीश्वरे भो तास्तपखिनो विशेषणामवे धिरिष्टस्य वस्तुनोऽमावादिलय्थः ॥ ९ ॥ ननु सर्वाणि भूतानि खकारणे 
रोतानि कथ तेषां त्वयि भ्रोतस्वं तत्राह--बीजसि ति । बीजान्तरापेक्षयानवस्थां वारयति- सनातनमिति । चैव- 
म्यस्याभिव्यंक" तस्वनिश्वयघ्तामर्थ्यं इुद्धिसद्रतां या बुद्धिस्तद्धूते मथि सर्वै इुद्धिमन्तः भोता अवन्तीद्याह-- 
किंचेति । भरागरूभ्यवतां यस्प्रागद्भ्यं तद्भूते मयि तद्भन्तः भत्ता इत्याह--तेज्ञ इति । तद्धि आगटभ्यं यस्वराभि- 
भवसामर्थ्यं॒परेशवा्रशटष्यत्वसर् ॥ १० ॥ यश्च॒ बरूवतां बरं तद्भूते मयि तेषां भोतत्वमिलाह-बलमिति । काम 

ॐ नीरकण्ठग्याख्या ( चतुर्धंरी )। 

्रोताः ॥ ९ ॥ बीजं कारणम् । सर्वभूतानां पिण्डन्रह्माण्डात्मकानां बीजे भयि पिण्डादिकं भ्रोतम् ! कनके कुण्डला- 
दिवत् । सनातनं नित्यं बीजान्तरादनुत्पन्नम् । ञुद्धिरूपे मयि बुद्धिमन्तः रोता: । तेजः प्रागरम्यं तद्रूपे मयि प्रगट्माः 
प्रोताः ॥ १० ॥ बलरूपे मयि बलवन्तः प्रोताः । कामरागविवर्ञतं कामस्तृष्णा रागो रज्नना 1 तो हि आवि्यकौ | 

% मधुसूदमीव्याख्या । 

तथा विभावसावभो यत्तेजः सर्वदहनरकादनसामथ्थैरूपयुष्णस्परसहितं सितभाखरं रूपं पुण्यं तदहमसि । चकारादो वायौ 
पुण्यं उप्णस्पशोतुराणामाप्यायकः शीतस्परौः सोऽप्यहमिति द्रषट्यम् । सर्वभूतेषु सर्वषु आगिषु जीवनं प्राणधारणमायुरहमस्मि । 
तद्रूपे मयि स्वे प्राणिनः रोता इव्यर्थः । तपखिषु नियं तपोयुक्तेषु वानप्रस्थादिषु यत्तपः श्ीतोष्णक्षुलिपासादिद्रन्द्रसहनसः. 
मथ्येरूपं तदहमस्ि 1 तद्रूपे भयि तपखिनः भ्रोताः विषटेषणाभावे विरि्यभावात् । तपश्चेति चकारेण चित्तैकास्यमान्तर 
शिहोपस्थादिनिग्रहलक्षणं बाह्यं च सर्वं तपः ससुच्वीयवे ॥ ९ ॥ सवौणि भूतानि खखीजेषु भओतानि नतु लयीति चेदाह 
यत्सर्वेभूतानां स्थावरजङ्गमानामेकं बीजं कारणं सनातनं नियं बीजान्तरानपेक्षं नद अतिन्यक्तिभिश्नमनिदयं वा तदव्यकृताख्यं 
सर्वैनीजं मामेव विद्धि नतु मद्धिनं हे पार्थ, अतो युक्तमेकस्मिन्नेव मयि सर्वबीजे भ्रोतलं सर्वषामिदयर्थः । किंच ुद्धिसकवात- 
त्नविवेकसामथ्य ताश्शब्ुद्धिमतामहमसि + बुद्धिरूपे मयि बुद्धिमन्तः प्रोताः \ विरेषणाभवे विश्षि्यभावसयोक्ततात् । तथा 
तेजः म्रग्भ्यं पराभिभवसामथ्यं परेश्वानभिभाव्यलं॑तेजखिनां तथाविधप्रागर्भ्ययुक्तानां यत्तदहमसखि । तेजोरूपे मयि 

५ भाष्योत्कर्षदी पिका । 

भूतविशेषनिमित्तजं भवति । अभिसारभूते तेजसि तेजोरूपे मयि निभावञुरभिः भरोतः। तथा जीवने सर्वैभूतसारभूते आयुरूपे अन्न- 
ख्पे वा तस्िसद्रपे मयि स्वे भूताः श्रोताः। तपखि्रारभूते तपोरूपे मयि तपखिनः श्रोताः ॥ ९ ॥ ननु सवणि भूतानि खसखकारणे 
म्रोतानि कथं तेषां चयि अओतचमिलयाशङ्क्याह । बीजं जन्मादिकारणं सवभूतानां मां विद्धि जानीहि । यथा सर्वेषां पाण्डवानां 
युष्माकं साक्षान्माग्या मच्नदानिन परम्परया च थेव बीजं तथेति योतयन्नाह--हे पथति । बीजान्तरपेश्चयानवस्थां वारयति! सना- 
तनं चिरन्तनम् । बुद्धिरन्त"करणस्य विनेकशक्तिनरह्य सलं जगन्मिथ्येति निवेचनसामथ्य तद्ये मयि बुद्धिमन्तः प्रोताः । तथा तेजसि 

। & भीधरीभ्याख्या । 

यत्व विवक्षिचितवात्छुरभिगम्धखेगोक्छृष्टतया विभूतित्वास्पुण्यो गन्ध इत्युक्तम् । तथा विभावक्तावप्रौ यत्तः सष्टजा वीतिसरदहम् । 
सर्वभूतेषु जीवनं भाणधारणमादुरहमिलयथैः । तपलिषु वानप्रस्थादिषु इन्दसदनरूपं तपोऽसि ॥ ९ ॥ किच--त्रीजमिति । स्वेषां 

चराचराणां भूतानां बीजं सजातीयकार्योत्पादनतामर्भ्यं सनातनं नित्यञुत्तरोत्तरसर्वकार्यैष्वनुस्यूतं तदेव बीजं मद्विभूतिं विदि नतु 
७ अभिमवगुप्ताबार्यन्याख्या । 

उक्तं चे दद् यूमिशुभाधिष्याहुमैर्भ्यश्नियंणोदथार ) जडमस्युयाणीवीार्यातःं इल्याद्विं ॥ ९ ॥ बीजं प्रर्ममादिक्रारणभू ४ २० ॥ -काजदाग- 
भ० गी० ४५ 



३५४ धानन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-ीमद्कगवद्रीता । [अध्यायः ७ 

ये चेव सात्त्विका नावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 

१ भीमश्छाकरभाष्यम् । 

बलवतामहम् । तच्च बलं कामरागविवर्जितं कामश्च समश्च कामरागौ कामस्तष्णाऽ्सनिकृषटेषु विषः 
येषु? रागो र्ना पातेषु विषयेषु ताभ्यां कामनरागाभ्यां विवर्जितं देहदादिधारणमा्राथं बलम 
मसि नतु यत्संसारिणां ठष्णारागकारणम् । किंच धमोविरुदो धर्मेण शास्रार्थनाविखद्धो यः 
भआणिषु भूतेषु कामो यथा देदधारणमात्राद्यर्थाऽशनपानादितिषयः कामोऽसि है भरतर्षभ ॥ ११॥ 
किंच--ये चेवेति । ये चैव सारिकाः सत्वनिवरेत्ता भावाः पदाथौ राजसा रजोनिश्तास्तामसा- 

भ क पि 
मिय पि किक भि पेज 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

कोधादिपूर्वकसापि बरस्यानुमतिं वारवति--तश्चेति । कामरागयोरेकार्थत्वमाशङ्धाथमेदमवेदयति-कामश्ल- 
ष्णेत्यादिना । बिोषणसाम्य॑सिद्धं व्याव दरौयति-नत्विति । क्ाखा्थाविरुढकामभूते मयि तथाविधकामव॑तां 
भूतानां भोवष्वं बिवक्षिष्वाह-िंचेति । धर्माविर्ढं कामञुदाहरति- यथेति ॥ ११ ॥ विदानन्दयोरभिन्यञ्च- 
कानां भावानामीश्वरात्मत्वाभिधानादन्येषामतदात्मत्वप्राक्षावुक्त--किंच्ेति ! भाणिनां तैनिध्ये हेत दद्रौयत्वाक्या्थ- 

३ भीरुकण्डव्याख्या ( षतुर्धरी ) । 
अतो निरविद्यख बरं तद्वर्जितम् । एवं धमीविरुद्धकामरूपे मयि ईटयाः कामवन्तः प्रोताः ॥ ११ ॥ सासिविकाः 
धर्मज्ानवेराग्येश्वयीदयः, राजसा छोभप्रवृत्यादयः, तामसा निद्रारुखादयः, तान्तर्थान्मत्त एव रसतन्मा्रादिखूपा- 
त्सतरा्मनो निगेता इति विद्धि । नन्बेवं तव सर्वजगदात्मनो विकारित्वाप्या कौटस्थ्यहानिरित्याशङ्कथाह-- नत्व 
तेषु ते मयीति । येष्वबादयः भरोता्तषु सूत्रावयवभूतेषु रसादिष्वन्तजडरूपेष्वबाधितात्मचिन्मा्ररूपो घटशरावो- 
देचनादाविव मृत् नासि । अरतखाख सत्तस्फुरणे एव खकीये प्रयच्छामि नत्नवरतात्मा भवामीत्यर्थः । ते तु मय्ये- 

% मधुसुदनीभ्याख्या । 

तेजखिनः भता शय्थैः ॥ १०॥ अप्राप्तो विषयः आ्धिकारणामावेऽपि प्राप्यतामिल्याकारथित्तवत्तिविश्ेषः कामः, अपो बिषयः 
क्षयकारणे सलयपि न क्षीयतामिदलेवमाकारश्ित्तृत्तिविशेषो रज्नात्मा रागस्ताभ्यां विक्लेषेण वर्ञितं सर्वथा तदाकाररजसमोवि- 
रहितं यत्छधमोदश्ठानाय देहेन्दियादिधारणसामर्ण्यं सात्विकं बलं बलवतां तादरसात्त्विकबल्युक्तानां संसारपराश्युलानां तद- 
हमसि । तद्धे मयि बलवन्तः श्रोता शयः । चब्दस्वुशब्दाथे भिन्नक्रमः । कामरागविवलितमेव बरं मद्भूपलेन ध्येयं नतु 
संसारिणां कामरागकारणं बरमिदयर्थः । कोधारथो वा रागरब्दो व्याख्येयः । धर्मो धर्मान्न तेनाविरुदोऽभतिषिद्धो धमीयुकूल्मे 
धा यो भूतेषु आगिष्ु कामः शाल्नाजुमतजायापुत्रवित्तादिविषयोऽभिलषः सोऽहमस्ि । दे भरतषेम, शाखरानिरुदकामभूते मयि 
तथानिधकामयुक्तानां भूतानां श्रोतलभिलर्थः ॥ ११ ॥ किमेवं परिगणनेन--ये चान्येऽपि भावाधित्तपरिणामाः सात्विकाः 
शमदमादयः, ये चे राजसा हषैदपांदयः, ये च तामसाः शोकमोहादयः प्राणिनामनियाकमीदिवद्चानायन्ते तान्मत्त एवं जाय~ 

५ भष्योत्कर्षदीपिकोा । 

धरग॑स्भ्यभूजे मयि तेजखिनः भ्ोताः ॥ १० ॥ बलं सामर्वमोजससििन्कामरागविवञिते कामोऽप्रपतिषु विषयेषु पराघ्यभिलषः, 
रागः प्रपतिषु तेषु रजनात्मकः ्रम्णोऽतिशयः। कोधा्थो वा रागब्दो व्याख्येयः । असिन्पक्षे जक्षणादोष इति बोध्यम्। तद्रहिते 
देहधारणमात्नप्रयोजने बरभूते मयि बख्वन्तः भ्रोताः । तथा धर्मेण राल्नविदितेनाविरुदधे देहधारणयैऽशनपानादिविषये कामे 
तद्रूपे मयि कामवतां भूतानां भोतलम्। भरतषैमेति संबोधयन् भरतैः क्षत्रियवरैः सेवितं युद्धात्मकघर्मसय साधकं कमरागविव॑- 
जितं कषत्रधर्मेण युद्धेन देहधारणमात्रप्रयोजनकं मद्विभूयात्मकं बं खधर्मेण शत्रून्विजित्य धमाविरदं अचपानादिबिषयं कामं च 
मद्विभूतिरूपं भरतानां मध्ये शष्ठ सक्तं नासीति सूचयति ॥११॥ किंच ये सात्विकाः सत्मोद्धुताः भावाः पदार्थाः, राजसाः 

& भीधरीव्याख्या 1 
्रतिभ्यक्ति बिनद्यत् । तथा ददधिमतां बुद्धिः म्ामसि । वेजलिनां तेजः प्रागर्न्यमहम् ॥ २० ॥ किंच--वलमिति । कामो. 
§भ्रा वस्तुन्यभिरषो राजसः, रागः धुनरभिरबितेऽयं प्रपेऽपि पुनरधिकेऽय चित्तरजनात्मकस्वृष्णापरषयोयत्तामसः ) ताभ्यां बिवजतं 
वरुवतां वरुमसि । सातिं सधमीनुष्टानसामथ्यैमहमिवयरथेः । खधमणाविरद्धः खदरेषु पुत्रोरपपिमात्रोपयोगौः कामोऽदम् ।॥ ११ ॥ 
किच--ये चेति । ये चाम्येऽपि सालिका भावरः शमदमादयः राजसाश्च देषदपौदयः तामसाश्च सोकमोहादयः प्राणिनां खकर्मैवदया* 

४ अभितवगुसाश्वार्यन्यास्या । तै 
विवभितं बटं कङवस्सुधारंणसमथमूरजास्यमै । कामं इच्छा संबिन्माध्रूपा । यस्या चस्परादिभि्धयस्यैनस्ति निशेधः । श््छां हि सर्च 

~ ने ्ंचिद्भिरष्यते धमेस्स्वागन्तुकेषंद््डादिभिभि्रव इकति तदुषासकतया ुदधसंनिरस्व मावस श्चा निन, । 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योर्कर्षदीपिका-धीधरी-अमिनवगुप्तव्यास्यादुता-॥ २५५ 

त्रिभियेणमयै मोवैरेभिः सर्वमिदं जगत् । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३॥ 

१ भीमष्छांकरमाष्यम् । 

स्तमोनिष्ठैत्ताश्च ये केचिरप्राणिनां खकमवश्ताल्ायन्ते भावास्तान्मत्त पव जायमानानियेवं विदि 
सवोन्समस्तानेव । यद्यपि ते मन्तो जायन्ते तथापि न त्वहं तेषु तदघीनस्तदश्चो यथा संसारिणच्ते 
पुनयि मद्रा मदधीनाः ॥ १२ ॥ पवभूतमपि परमेश्वरं निव्यद्युदबुद्धसुक्तखभावं खर्वेभूतास्मानं 
निथेणं संसारदोषवीजप्रदादकारणं मां नाभिजानासि जगदिल्यदुक्रोशं ददौयति मगवान। तच्च किंनि- 
भित्तं जगतोऽन्ञानसिव्युख्यते--िभिरिति । भिभिशैणमयेयणविकारे रागद्धेषमोहदादिप्रकारेभौवेः 

` र जनन्द्गिरिव्याख्या। ` 
माह--ये केचिदिति । तर्हिं पितुरिव पुत्राधीनस्वं स्वत्तो जायमानात्तदधीनत्वं तवापि स्यादिति विक्रियाव्वदृष्य- 
व्वप्रसक्तिरिव्याशङ्याह--यद्यपीति । मम परमार्थत्वात्तेषां करिपितव्वास्र तद्णदोदौ मयि स्यातापमिल्यथैः । तेषामपि 
तद्वदेव स्वतघ्नतासंभवाष्किमिति कटिपतत्वमिव्यारङ्याद-ते पुनरिति । जिनिधानां भावानां न स्वातष्ठयमीश्वर- 
कार्यष्वेन तदुधीनत्वात्तथा चं कदिपतखाधिष्टानसन्ताप्रतीतिभ्यामेव वद्रस्वाच्तन्माश्रसवसिद्धिरिदय्थः ॥ १२ ॥ 
श्षतीश्वरस्य स्वातच्ये निलयश्ु्स्वादौ च छतो जगतस्तदास्मकस्य संसारित्वमित्याशङ्खय तदक्तानादिव्याद--पवभुत- 
मपीति । यद्यप्रपञ्चोऽदिक्छियश्च त्वे कसरास्वामात्मभूतं स्यप्ररादं सर्वो जनस्तथा न जानातीति मवा शङ्कते-* 

ड नी रुकण्ठग्यारूया (चलुधयी )। 

वाध्यसा मदनन्याः, यथा रज्वामध्यस्ताः सपांद्यो रज्वनन्या; । 'तदनन्यस्वमारम्भणराग्दादिभ्यः इतिन्यायात् । 
अनन्यत्व॑व्यतिरेकेणाभावः । नखल्वनन्यत्वमित्यमेदं ब्रूमः किंतु मेदं निषेधामः । कुतः आरम्भणाब्दात् “वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेयम् इति विकारख बागाठम्बनखेन खभरमयेन्द्रजाछिकविषयसाम्यश्चुतेः । नद्यात्मनो विचि 
परपच्वात्मखे ते मयीत्यशाविरोघेऽपि नत्व तेष्वित्यंरो वियेधपरिहारो युज्यते । कायैसख कारणार्मकत्वावद्यैभावात् । 
तखाद्धिवतवादाश्रयेणैव ब्रह्मणो जगढुपादानव्वकूटस्थत्वे निर्वहत इति साधूक्तं नत्वहं तेषु ते मयीति ॥ १२॥ 
कथं तरिं स्थूकसृष्मप्रपश्चबाधेन जना आत्मानं नवगच्छन्तीत्याशङ्कयाह--जिभिरिति । एभिः पूर्ोक्तेन्निभिचि- 

« सधुसूदनीन्याख्या । 

मानानिति "अहं छव्लसय जगतः भ्रभवः इदयाद्युक्तप्रकारेण बिद्धि समस्तानेव । अथवा सात्विका राजसास्तामसाश्च भावाः 

सर्वेऽपि जडवग व्याख्येयाः विद्येषहेलभावात् । एवकारश्व समस्तावधारणार्थः । एवमपि न लह तेषु, मत्तो जततेऽपि तद्र- 

श्सद्धिकाररूषितो रल्नुखण्ड इव कद्पितसपेविकाररूषितोऽहं न भवामि संसतारीव । ते ठु भावा मथि रज्वामिव सपादयः कल्पिता 

मदधीनसत्तास्फूर्तिका मदधीना इयर्थः ॥ १२ ॥ तव परमेश्वरस खाते नि्यद्युद्धबुदधसुकस्भावते च सति कतो जगत- 

शटूबदारमकस्य संसारिलं, एवंविधमत्खरूपापरिज्ञानादिति चेत. तदेव कुत हदयत आह-एभिः गुक्तेलिभिलिविधैयणमयैः 

सत्तरजस्तमोगुणविकारैभीनिः स्वैरपि भवनधर्मभिः सर्वमिदं जगतसपराणिजातं मोहितं विवेकायोग्यलमापादितं सदेभ्यो गुणमयेभ्यो 
५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

रजखद्धूताः तामसास्मउद्धूताथ ये केचिसपराणिनां खकर्मवशान्नायन्ते तान्सवान्मत्तएव जातानिति विद्धि जानीहि । ति संसारिणा- 

मिव तवापि तदधीनलं स्यात्तथाच ल्यपि विकियावस्वादृष्यल्रसक्तिरिव्याश्कयाद-नलहं तेषु । ययपि मत्तस्े जायन्ते तथाप्यहं 
संसारिण इव तदधीनो न भवामि । ननु तेऽपि किं खतन््राः नेयाद--ते मयि मद्रशाः । मयि कलिपतलान्मदधीनसत्तास्पूतिंका 

इत्यथः। तथाचाधिष्ठानख मम कस्पितगुणदोषासंस्पदिघ कल्पितख च मदधीनसतास्पूतिंकलमिति भावः ॥ १२॥ एवंभूतमपि 

मामीश्वरं निखड्द्बदसु्खमावं स्वात्मानं निर्ण संसारमुलोच्छेदाय जगक्ञाभिजानातीयक्रों दशेयन्लाज्ञाने निमित्तमाह- 

नरिभिरिति। निभिन्निविधैः गुणमयैयौणविकरेः भवैः पदाय रागदधेषमोददादिभिः स्वैमिदं जगत्. चराचरात्मकं मोदित विवेका 
& भीधरीष्याख्या । 

उनायन्ते तान्सवौन्मत्तं एव जातानिति विद्धि । मदीयभ्रङ्ृतियुणत्रयकायैतवाव् । एवमपि तेष्वहं न वते । जीववन्तदथीनोऽदहं न भवामीदर्थ॑ः। 

ते तु मदधीनाः सन्तो मयि वतैन्त शयथे ।॥ १२ ॥ पवभूतं त्वा परमेश्वरमयं जनः किमिति न जानातत आद~-त्रिभिरिति। 

७ अभिनवगुष्ताचार्यन्याख्या । 

जन्तव शिवोपनिवदरि शच्छायामथकवा शाने जाते चित्तं निवेशयेत्" इति । जातएव न बाह्षप्र्त इखथेः । एवं व्याख्यानं सक्ता 

ध परस्पराुपथातकं त्रिवर्ग सेवन्त इ्याक्येन व्याचश्चते ते संपरदायक्रममजानाना मगबद्रहस्यं च व्याशक्षाणा नमस्कार्यां एव । 

सर्वादीनि मन्भयानि नस्यं रन्मयः । अतएव च भगवन्मयः, सर्य भगवमन संमेदयते नतु नामावपिधपदाथविज्ञाननिष्ठो मगवत्तसवं 

अतिपयत इति सकंङमान(खावावजेक एष क्रमः । अनेनैव चाश्येन दश्यते "ताखुदेवः सवेमिति श्चानेन मो रहजन्तोप भोय. 



३५६ भानन्दगिरिव्याख्यासंबकित"भरीमच्छांकरमाष्ययुता-भीमद्धगवरहीता। [ अध्यायः ७ 

दैवी देषा णणमयी सम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 

| १ भीमणच्छांकरभाष्यम् 8 

पदाथैरेभियथोक्तेः स्वमिदं प्राणिजातं जगन्मोहितमविवैकतामापादितं सन्नायिज्ानाति मासेभ्यो 
यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं विलक्षणम् । चाव्ययं व्ययरहितम् । जन्मादिसवैभावविकारवर्जित-+ 
मिलर्थः ॥ १३॥ कथं पुनद बीमेतां धिगुणासिकां वैष्णवीं मायामतिक्रामन्ती्युच्यतते--दैनीति । देवी 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । ि 

तच्चेति । छोकेनोत्तरमाह-उख्यत इति । एभ्यः परमिलयपप्कत्वसुच्यते । अव्ययमिति सर्वदिक्ियाराहिलयम्॥ १३ ॥ 
यथोक्तानादिसिद्धमायापारवक््यपरिवजनायोगाजगतो न कदाविदुपि तत्वबोधसमुद्यसंभावनेयाशडते--क्थं 
पुनरिति । भगवदेकशरणतया तत्वन्तानद्वारेण मायातिक्रमः संभवतीति परिहरति--उस्यत इति । कथं दुरलयय- 

३ नीलकण्टव्याख्या ( चतुर्धरी >) । 

विधेयैः प्रकश्प्दृत्तिनियमायेर्यणमयेः सत्वरजसमोगुणविकारेः इदं चराचर प्राणिजातं जगच्छब्दवाच्यं मोष्ितं 
सत् एभ्यो गुणेभ्यः परं मां न जानाति । यथा रज्वां सरपे्रमेण व्याकुलः सपौत्परां रज्ञं न जानाति तद्रत् । परत्वे. 
हेत; अन्ययम् , । एते मावाः परिणामित्वाद्ययवन्तः, अहं तु तद्विपरीतः साक्षीत्यम्ययः ॥ १३ ॥ देवख जीव्- 
रूपेण टीख्या कीडतो मम॒संबन्विनीयं दैवी हि प्रसिद्धा ॒पिण्डन्र्माण्डरूपेण वितता एषा मम चिन्मात्र माया 
मामहं न जानामीति साक्षिप्रलक्षत्वेनापकापानह्य अनतख प्रपच्चेन्द्रजाकादेरिव प्रकाशिका गुणमयी सक्वरजसमो- 

% मधुसदनीष्याख्या 

भवेभ्यः परं एषां कट्यनाधिष्टानमदयन्तविलक्षणमव्ययं सर्वैविक्रियाश्ुल्यमप्रपच्चमानन्दधनमात्मप्रकाशमव्यवहितमपि मां नाभि. 
जानाति । ततश्च खरूपापरिचयात्सं खरतीवेखयदो दौभगम्यमबिवेकिजनयेयुकोदं दशयति भगवान् ॥ १३ ॥ ननु यथोक्तानादि. 
विद्धमायागुणत्रयबद्रसख जगतः खातश्याभावेन तत्यरिवज॑नासामथ्यान्न कदाचिदपि मायातिक्रमः सखाद्रस्तुविवेकासामथ्यहेतोः 
सदातनलादि्याश्ख भगवदेकशरणतया तत्तवज्ञानद्वारेण मायातिक्रमः संभवतीव्याह--दैवी एको देवः सर्वभूतेषु गूढः इत्यादिश्च 
विग्रतिपादिते लतो्योतनवति देवे खप्रकाशचैतन्यानन्दे निर्विभागे तदाश्रयतया तद्विषयतया च कलिता 'आश्रयलविषयलभागिनी 
निरविंभागवचितिरेव केवत इत्युक्तेः । एषा साक्िभ्रलयक्षवेनापसापानद्यं । हिशब्दाद्भमोपादानलाद्थापत्तिसिद्धा च । गुणमयी सत्त्व. 
रंजस्तमोगुणत्रयात्मिका । त्रियुणरज्ञरिवातिदढलेन बन्धनहेतुः, मम मायाविनः परमेश्वरस्य सर्वजगत्कारणस्य सर्वज्ञ सर्वर्तोः 

| ५ भष्योत्कर्षदीपिका । 

च्छादकमोदं प्रापितं सन्मामेभ्यो गुणतद्धिकारेभ्यः परमतिरिक्तमत एवाव्ययं व्ययरदितम्। जन्मादिसर्वभावविकारविवर्थितमिदय्थः। 
नाभिजानाति । खाभिन्नत्वेन न साक्षात्करोतीय्थैः ॥१३॥ तद्यनादिसिद्धां त्रिगुणात्मिकां दैवीं मायां जीवमोष्िनीं केनोपायेनाति- 
ऋामन्तीटयेक्षायामाह-द बी हीति। देवस्य ममेश्वरस्य लभूता चिगुणमयी त्रिगुणात्मिका माया परकृतिः "मायां तु हृति बि्या- 
न्मायिनं तुं महेश्वरम्। सा प्रकृतिमांयाविदयारूपेण द्विधा (माया चाविद्या च खयमेव भवति" इति श्रुतेः । तदुक्तं 'तमोरज सत्तवथुणा 
भ्रकृतिर्दिविधा मता । सत्तवद्यज्यविश्युदधिभ्यां मायाविये च ते मते ॥ मायानिम्बो वकीय तां खात्सर्वज्न शश्वरः । अविदयावराग. 
स्लन्यसतदवैचित्यादनेकथा ॥° इति। तथाच माया भरकृतिरविद्या मायामयी ईश्वरमयिष्ठानवेनाधिद जीवान्मोहयति। तथाच शारीरक 
भाष्यं 'अवियात्मिका हि बीजक्चक्तिरव्यक्तरन्दनिर्देदया परमेश्वराश्रया मायामयी महादषुियस्यां खरूपबोधरहिताः शेरते संसारिणो 
जीवास्तदव्यक्तमिति मोहदा चावियारूपेण संसारबीजभूतेन । साचाति्ा जीवाश्रया परमात्मविषय वेदान्तवेद्यं वस्तु न जानामी- 
त्यत्र तथेवानुभवात् । नचाविद्यायां सद्यां जीवपरमात्मविभागः। सति चैतस्िन्जीवाश्नरया प्रमात्मविषया वियेतीतरेतराश्रय इति 
वाच्यम् । जीवात्रिययोबीजाद्करवदनादिलात् ) नन्वेतदृष्ान्तेन जीवानियलमिति चेन । उत्तरोत्तरजीवाभिन्यक्तीनां पूर्वपू्रमः 

६ भीधरीस्याख्या । 

लिभिखिनिरेभिः पूवक्तेः यणमयैः कमलो भादिभि्यणविकारैः मावैः सखमवैरमोहितमिदं जगत् अतो मां नाभिजानाति । कथंभूतम् 
भ्यो म॒वेभ्युः पर एभिरसंसपृष्टम.। एतेषां नियन्तारमत एवान्ययस् । नि्विकारमिवयर्थः ॥ १३ ॥ के तदं तवां जानन्ीलत आदह-. 

देवी हीति । देवी अढोकिकी जलद्भतेद्यथैः । गुणमयी सतवादिगुणविकारात्मिका मम परमेश्ररसख शककिमौया दुर्या दुस्तरा । हि 
७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या 8 

जनिठकमंसमताख्मनम्तरसश्ुत्प्नपरदाक्तिपावालगरहीतन्तभकरणोऽसोः .अत्तिप्ते मगवत्तसवम् । नलु सर्वं वासुदेव इति बुद्धा स~ 
खहास्मा ख च दुखं इति ॥ एवं हि दुष्यमानं भ्स्युत सस्वादिभिरौभर्मोहितभिदं जगव्. गुणातीतं बासुदेवतस्वं नैवोपरभते ॥ ११ 
४.१२ 7 १३१ कथं खदु ̀  सृष्वादिभात्रस्त्थिता, मगवतस्तन्वं न विदुरिवाद--दैनीकि ‹ देवः कीडाकरसन्न अवा दैवी ऋीडा ममेय 



मीलकण्ठी-मधुमूढनी-माष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगुप्तव्याख्यायुता ¦ ३५७ 

१ ओसच्छांकरभाष्यम् । 

दैवस्य ममेश्वर विष्णोः स्वभूता, हि थसमादेषा यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्यया दुभेनातययो. 
२ आसन्द्गिरिव्याख्या 1 ~ 

त्वेन तदृल्ययः स्यादिति तत्राह--मामेबेति । प्रधानखेव ख्वातञ्नयं मायाया व्युद्स्ति-देव्रस्यति । [ अ ] खातञ्ये 
मायास्वानुपपत्ति हिश्ञब्दच्ोतितां हेतरकरोति--य स्मादिति । अुमवसिद्धा सा नाङसखाद्पलापमर्हतीलयाह-- 
एषेति । जगतस्ततत्वश्रतिपत्तिप्रतिबन्धभूता गुणाः सस्वादयः । ममेति प्रागुक्तमेव मायाय; संबर्धमनुथ विधित्सितं 

“ई नीरुकण्डन्याख्या ( चवु्धरी >) । 

गणमयी दुरत्यया दुरतिक्रमा । ये मामेव सर्वभूतश्यं मगवन्तं वासुदेवं प्रपचन्ते विषयीकुर्वन्ति त एवैतां मायां 
तरन्ति । अधिष्ठानज्ञनेनेव समूकख भ्रमखोच्छेदो रवति नतु ज्ञानान्तरेण वां इ्तिनिरोधेन वेत्यर्थः । अयमर्थः-- 
जीवि धरविभागद्यन्ये शुद्धचिन्माने कसितो मायादुर्पणधित्पतिनिम्बरूपं जीवै वशीकृत्य निम्बचेतन्यमयुरुध्य प्रचरति । 
- @ अश्ुखूद नीव्याख्या 1 - 

सभूता स्वाधीनखेन जगत्छष्टवादिनिवाहिका, माया तत्तवप्रतिभासप्रतिषन्धेनातत्तवप्रतिभासहेठ॒रावरणनिक्षेपशक्तिदधयवलय विया 
सवेभ्रपञचभ्रकृतिः । मायां ठु प्रकृतिं वियान्मायिनं तु महेश्वरम्” इति श्रुतेः । अत्रैव अक्रिया--जीवेश्वरजगद्विभागशचल्ये शदे 
चेतन्येऽध्यस्तानादिरनिया सच्वभ्राधान्येन खच्छदर्षण इव सुखाभासं चिदाभासमायह्ाति । ततश्च बिम्बध्थानीयः परमेश्वर 
उपाधिदोषानास्कन्दितः पतिनिम्बस्थानीयश्व जीव उपाधिदोषास्कन्दितः । ईश्वरा जीवभोगायाकादादिक्रमेण शरीरेन्द्रि 
यसंघातसतद्धोभ्यश्च छतः अपश्चो जायत इति कल्पना भवति । जिम्ब्रतिबिम्बमुखानुगतसुखवेशजीवालुगतं मायो पाधि 
चेतन्यं साक्षीति कल्प्यते । तेनैव च खाध्यस्ता माया तत्कार्यं च छर प्रकार्यते । अतः साक्ष्यमिप्रायेण दैवीति शिम्बेश्वर- 

५ भाष्योत्कधदीपिका । 

निमित्तलाश्रयणात् । नन्वविययाया जीवाभ्रितवे खस्य च तदाध्ितवे आत्माश्रय इति चेन्न ! अनादिवेनोत्पच्यभावात् । जीवस्य 

सखतःपतीद्या तद्रलाद विद्याया अपि परतीतिसंभवात् । नन्वेवमपि खस्कन्धारूढारोहणवत्सछश्रिताधितल विरुद मितिचेन्न ! जीवा- 
विद्ययोरमूर्तैखेन कुण्डबदरवदधरोत्तरी भावायोग्य वेनावच्छेदयावच्छेदकलाश्रयणान् । अवियावच्छेदकोपाधिकं जीवलमिति जीवो 
त्िययावच्छिदयते । सा च चेतन्याभ्निता व्रृक्षश्नितः र्येनसंयोग॒श्ाखलेनेव जीवलेनावच्छिद्यते । नन्विद्मपीतरेतराश्रय- 
अस्तमिति चेन्न । एवंविधस्थर्ऽन्योन्याश्रयस्यादोषात् । प्रमेयल्लावगाहि ग्रमाणं निरूपकप्रमेयावच्छेयं अमेयं च खविरेषणीभूत- 
रमाणवेच्छेयमिदेवमादिष्ववच्छेयावच्छेदकलस्यान्योन्याश्नयतन्नस दृ्टलात् । जीवाविदयथोरधिष्ठानं तु ब्रह्म तस्येव सर्वैभ्रपश्चवि- 
वृतोधिष्ठानलात् । तदुक्तम्--“अधिष्ठानं विवतौनामाश्चयो ब्रह्म्यक्तिवत्. । जीवाविद्यादिकानां स्यादिति स्बैमनाकुलम् ॥* इति । 
अतएव भगवताप्युक्तं देवी हयेषा गुणमयी मम मायेति । छयक्तिरेव यथा रजतरूपेणावभासते तथा पर एवात्मा अनाद्यवि्या- 
वच्छेदलन्धजी वभावमेदेनावभासते । सएव् च देदेन्द्रियादिभिरवच्छियमानो बकैः चारीर इयुपचर्यते । तादला च जीवा- 
नामविधा नतु सर्वोपाधिविदहीनख परमात्मनः । नन्वस्वतन्नोऽन्येन कारगर प्रवेदयते । परमात्मा तु सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्च 

-कृ्मादकस्मात्सं सारी संपयत इतिचेन्न । जीवस्यानादिवेन शङ्कानवसरात् । तथाचाविययात्मनो जीवेखयेवाविद्याकत्पितखादि- 

संभोग उपपद्यते नतु परमात्मनः । शुदधबुद्धमुक्तखभावसय निगष्टनिखिलाविद्यातद्वासनसेति हि यस्मदेषान्भवसिद्धा अकसा- 
द्पल्पानहौ गुणमयी सत्त्वरजस्तमोमयी । अधानसेव मायायाः सख्वातनरयनिरापाथ दैवीद्युक्तम् । देवयेयं स्वभूला देवी । कस्य 

देवस्येयं च केखपेक्षा्यां मम माया इत्युक्तम् । दुरयया दुःखेनालययोऽविकरमणं यस्याः सा । अतिक्रमणे तार्दिं क उपाय 

इत्यपेक्लायामाह--मा सिति । मामेव खात्मभूतम् ! एवकारेण मायाया त्वाडकत्तिबिवक्ष्यते । ये प्रपद्यन्ते सवात्मना प्रपन्ना 
भवन्ति ते मस्रसादा्टब्धदुद्धियोगा मायामेता इुरदययां सर्वैभूतमोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति । संप्तारबन्धनान्मुच्यन्त 

इयर्थः । अत्रेदमवधेयम्--अनादिरनिर्वांच्या भूतप्रकृतिशिन्मान्नसंबन्धिनी माया । त्यां चित्मतिबिम्ब ईश्वरः । तस्या, 

एवावरणविक्षेपशक्तिमदवियाभिधानेषु परिच्छिनानन्तप्रदेशेषु चित्प्रतिबिम्बो जीव इति केचित् । जीवेशावभासेन क्राति", 

माया चाविद्या च खयमेव भवति" इति श्ुतिषिद्धौ मूलधक्तेश्चिगुणात्मिकाया द्वौ रूपमेदौ रजस्तमोनमिभूतश्चद्धसततवप्रथाना, 

माया, तदभिभूतमक्िनसत्तवभ्रधानाऽवियेति मायानिघामेद परिकल्पयिला मा्याप्रतिबिम्ब श्श्वरोऽविद्याप्रतिबिम्बो जीवं इति 

केचिदणयन्ति । एकैव मूरभरककतिरविक्षेपप्राधान्येन मायाशब्दितेश्वरोपाधिः । आवरणप्राधान्येनाविद्याऽन्ञानशाब्दिता जीवोपाधि- 

रिति केचित् । "कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः* इति श्युतिमयुखलयानि्चायां चितप्रविनिम्ब दईैश्वर., अन्तःकरणे चित्म- 

तिनिम्नो जीव इति केचित्. । एवसुकेष्वेतेषु जीवेश्वरयोः भरतिबिम्बविरोषलपक्षेषु यद्विम्बस्थानीयं जह्म॑तन्मुक्तमप्यम् । 
2 भीधरीव्याख्या । 

भरसिद्धभेतद् । तथापि ये मामेवेलेवकरेणाव्यभिचारिण्या भक्तया प्रपन्तरे मजन्ति ते मायामेतां दु्तरामपि तरन्ति । ततो मां जान" 
| ७ अभिनवगुक्ताचार्यन्याख्या । 
निष्यः । लेन स्वादीनां नस्तः संमिन्भाजपर्मह्यानतिरिकतताया्रपि यत्द्तिरिरहभावगमनं वदे युगलं भोक्त व पार्यं भोग ` 



३५५८ सानन्दगिरिग्यास्यासंवरङिति-धीमच्छकरभाष्ययुता-शीमद्भगवद्गीता । ({ अध्यायः ७ 

 आओभश्छांकरभाष्यम् ॥ 

ऽतिक्रमणं यस्थाः सा दुरत्यया । तज्रैवं सति सवैधमौन्परित्यज्य मामेवं मायाविन खात्मभूतं 
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२ आनम्दगिरिव्याख्या ॥ 

दुरत्ययस्वं विभजते--दुःखेनेति । मामेवेत्यादि व्याचषटे- तत्रेति । तस्मिन्मायारूपे यथोक्तरीष्या दुरल्यये सतीति 

यावत् । मासे ले वकारेण मायाया वेद्यको रिनिवेशचाभावो विवक्ष्यते, सवौत्मना कमानुषानादिव्यग्रतामन्तरेणेलयथेः । 

मायातिक्रमे मोहातिक्रमो भवतीति मत्वा विरिनशि-सर्वेति । मायातस्पयुक्तमोहयोरतिक्रमेऽपि कथं 
४ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धंरी ) । 

अयस्कान्तमयुरुष्येव टोष्शलाका । इदमेव ईश्वराधीनत्वं मायायाः । ई्रख च मायद्वारा सर्वसषटस्वमपि । तथाच 
श्रुतिः (तसान्मायी सृजते विश्वमेतत्तसिशवान्यो मायया सन्निरुद्धः इति । तथाचेकैव माया जीवे्रयोरुपाधिदेषण 

% सथुदूदमीष्यासख्या । 

भिभ्रायेण सु ममेति भगवतोक्तम् । यदप्यविद्याप्रतिनिम्ब एक एव जीवस्तथाप्यविदयागतानामन्तःकरणसंस्काराणां भिजलात्त* 

दवेदेनान्तःकरणोपाधेस्तयाच्र मेदन्यपदेशो “मामेव ये प्रपयन्ते, “दुष्छृतिनो मूढा न प्रपयन्तेः, चतुर्विधा भजन्ते माम्” इद्यादिः। 

श्रुतौ च तद्यो यो देवानां ्रखयबुध्यत स एव तदभवचथ्षौणां तथा मनुष्याणाम् इयादि. । अन्तःकरणोपाधिमेदापर्यालोचने 

तु जीवलभ्रयोजकोपाेरेकलादेफलेनैवाच्र व्यपदेशः । श्ेरज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु", “कृतिं पुरषं चैव विच्यनादी 
उभावपिः, "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इद्यादिः । श्रुतौ च श्रह्मं॑वा इदमय्र आसीततदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मा 

५ माष्योर्कयदीपिका । 

अन्येतु जीव ईश्वरः शयुद्धा चिदिति वरैविष्यध्रक्रियां विहाय वस्तुत एकखेवाकाशस्य धटाकाशजलाकाशमहाकाशमे घाकारामेदा- 
चातुर्विष्यमिवेकस्यैव चैतन्यस्य कूटस्थजीवब्रहयश्वरभेदेन चादुर्विभ्यं परिकल्प्य धीवासनोपरक्ताज्ञानोपाधिरीश्वरः, अन्तःकरणो- 
पाधिजीव इति द्यन्ति । अन्येतु “बिमेदजनकेऽन्ञाने नारमान्यतिकं गते । आत्मनो ब्रह्मणो सेदमसन्तं कः करिष्यति ॥° 
इति स्मया एकयेवाज्ञानस्य जीवेश्वरविभागोपाधिलग्रतिपादनद्धिम्बय्रतिनिम्बभावेन जीवेश्वरयोर्धिभागो नोभयोरपि अरति 
निम्बभावेनोपाधिद्रयमन्तरेणो भयोः प्रतिनिम्बलायोगात् । तत्रापि प्रतिजिम्बो जीवः निम्बस्थानीय ईश्वर इति । सच भ्रति 
बिम्बभूतो जीव एवाविद्योपाधिक एकमेव तदशनाने तद॑ज्ञानकत्पितं च सर्वं जगत्तसय खप्रदशेनवयावदविथ्य सर्वो व्यवहारः । 
बद्धमुक्तव्यवस्थापि नासि जीवस्येकलात् । शकयुक्तयादिकमपि खाप्रपुरुषान्तरमु्यादिकमिव कल्पितमिति वर्णयन्ति । परैतु 
रूपामुपदितप्रतिनिम्बो न युक्तः । सुतरां नीकूपे । नज नीरूपस्य गगनस जलादौ अ्रतिनिम्बानुभवान्नीरूपसयय नं प्रतिनिम्ब 
इति नासि नियम इति चेन्न । आलोकभतिनिम्बेः गगनभ्रतिबिम्बलन्यवहारस्य भममात्रमूकलात् । ध्वनिधमाणसुदात्तादि- 
खराणां संनिधिमात्रेण व्य्ञकतया वर्णेष्वारोपोपपच्या वर्णप्रतिनिम्बोपायिकलक्पनाया निष्प्रमाणकवेन ध्वनौ वर्णभ्रति निम्ब" 
खवादोऽप्ययुक्त- । तम्माचा्चषसयेव चाश्चप एव प्रतिनिम्ब इति नियमस न क्रापि भङ्गोऽस्ति । चम्द्नखण्डादिभ्रतिनिम्बै 
चाश्चुषगुणानमेवायुभवात् । तदाघ्राणेऽपि सौरभानङुभवाच्च । सुश्वादिप्रतिनिम्बेऽपि चाश्चुपयुणानामेषोपलम्भो नतु सुखोचारि" 
तशब्दस्य । नयु गुदादिषु ्रतिष्यनिरूपख ध्वनिप्रतिबिम्बस्योपलम्भ इति चेन्न । पश्वीकरणपरक्रियायां दुन्दुभिसमुद्रदावानल 

इश्चामारंतादिष्व नीनां पएरथिव्यादिशब्दलेन अरतिध्वनेरेवाकारागुणलात्तस्यान्यशन्दप्रतिबिम्बलानुपपत्तेः । नच वणौत्मकपरति- 
राग्दस पूर्ैवणैमरतिमिम्बलमिति वाच्यम् । मूङध्यनिवदेव प्रतिश्वनेरपि वणभिव्यज्नक्रलोपपत्तेः । तस्मात्. घटाकाश्चवदन्तः- 
करणादयवच्छिश्नं चैतन्य जीवः । तद्नवच्छिन्न ह्वर इति । नचैवं “यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानमन्तयो यमयति इत्यादिश्चुया 
ईृश्वरस्यान्त्यामिभावेन विकारान्तरावस्थानवोधक्रया विरोधः 1 ब्रह्माण्डान्तर्व्तितत्तदन्तःकरणोपाधिभिस्तदन्तवर्तिचैतन्यख 
स्वात्मना जीवभावेनावच्छेदात् तदवच्छेदरदहितचैतन्यात्मकयेश्वरख ्रह्माण्डान्तःसत्त्वानापत्तेः । अतिवरिम्बपक्षे तु जकगत> 
खाभाविकाकारे सयेव प्रतिनिम्बाका्दरनदेकच द्वियणीठरय धरृत्तिरुपपदययत इति वाच्यम् । अविदाध्रयलान्तःकरणसंवदि. 
तलादयुपाधिकाल्लीवादवियाविषयलरान्तःकरणासंवङितलाघुपाथिकस्ान्तयामिणो मेदेनावस्थानसखोपपच्या श्रुतिविरो धाभावात् । 
प्तिनिम्बपक्षे ठ अन्तयामित्राह्मणसासरामजस्यं वहिस्थपाषाणादिवत् जखान्तवैर्तिपापाणादेः जले प्रतिदिम्बादर्शनादुपाध्य- 
नन्त्मतद्यैव चैतन्यस्य प्रतििम्ब इयवर्याज्गीकर्वव्यलेन बिम्बभूतसख विकारान्तरावस्थानायोगात् । एकव्र द्वि्णीश्ृलयटत्ति- 

रिखयपि न । धडस्मकमनादयः* इवि सिद्धान्ते जीवेश्वरभिन्नलेनाभ्युपगतसख जीवादिसरवैप्रपश्चविवताधिष्ठानतेन स्वैगतख 
छद्धधैतन्यस्याप्यन्तःकरणे सत््वस्यावजनीयद्ेन जीवोऽन्तर्यामी शुद्धचैतन्यं चेति एत्र तरिरुणीकरय श््तेरुपपादनीयलापत्तेः । 
नचावच्छेदपक्षे यथा खर्यज्योतिरत्मा विवखानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन् । उपाधिना क्रियते मेदरूमो देवः कषे्ेष्वेवमजो- 
यमात्मा, “अतएव चोपमा सूैकादिवत्' इति श्ुतिसत्रविसोध इति वाच्यम् । भाष्यकारैरेव “अतपएत्रेति सूत्रं व्याख्याय 
सूौदिवदात्मनः अतिबिम्बो न युज्यते इति तदाक्षेपकलेन “अम्बुत्रदग्रदणात्तु न तथालम्” इति सूर व्याख्याय “ततो बदधि- 

७ अभिनचगुसा्धार्यव्याख्या १ 
एवम्. तश्र भेदातमकं सूपं संसारिभिरनिर्वाच्यतया तान्प्रति भायास्पम् । अतो भे परमार्थव्षतरकादयविदसे तदनतिरिकतं विश्वं पदयन्तो 



नीककण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-गमिनवगुस्यास्यायुता । ३५९ 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 
इव बिस्बभ्रतिविम्बयो्िम्बप्रतिनिम्बभावानाकान्तसुभयानुस्यं शुद्धचिन्माचमन्यत्ततीयं सन्त्राप्यम् । जीवेश्वरौ च 
उपाधिपश्चपातदशायामल्प्त्वसर्वकत्वशाखत्वशापितृत्वादिभावं भजेते । तावेव तद्भवे उपाधिग्रचारदर्षिनौ उदा- 

४ सथधुसूदनीष्यार्या । 

स्मीति तस्मात्तत्स्मभवत्”, “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः”, अनेन जीवेनात्मनानुप्रि्यः, "वाणप्रशतभागद्थ शतधा कल्पि. 
तस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्दयाय कल्प्यते ॥” इत्यादिः 1 यथपि द््पणगतशैत्रभतिनिम्बः सं परं च न जाना- 
स्मचेतनांद्ास्यैव ततर अतिनिम्बितलात्तथापि चित्प्तिबिम्बशित्त्वादेव खं परं च जानाति । अतिबिम्बपश्षे बिम्बचैतम्यं एवोपा- 
धिस्थलमा्रख कल्पितलात् आमासपक्षे तस्यानिर्वचनीयलेऽपि जडविलक्षणलात् । स॒ च यावर्खनिम्बैक्यमात्मनो न 
जानाति तावल इव जलगतकम्पादिफुपाधिगतं बिकारसदकषमजुमवति । तदेतदाह--दुरखयेवि ¦ बिम्बभूतेश्रै- 

^ ५ भाष्योक्कषदीपिका । 

हासभाक्त्लमन्तभावादुभयसामजस्यादेवम्” इति सूतरेणोक्ताुपपत्यां आत्मनः प्रतिबिम्बनमयुपपन्मियज्गीकदैव शतिषु सूर्यादि. 
मतिजिम्बोपादानसय तात्यान्तरवर्णनपरताया उक्तलात् । तथाच भाष्यं “यत एव चायमात्मा चेतन्यश्चहूपो निर्विशेषो बाड. 
नसातीतः परमरतिषेषोपदेदयोऽत एव चास्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकी विरोषवत्तामभिप्रेय जलमू्यकादिवदित्युपमा दीयते 
श्लेष यथा ह्यय ज्योतिः" इत्यादि । “एक एव तु भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थितः ! एकधा बहुधा चैव दरयते जलचन्द्रवत् #" 
विचेवमादिषु । अत्र भ्रयवस्थीयते-न जलसू्यकादितुल्यलमिद्ोपपद्यते तद्रदभहणात् सूयादिभ्यो मूततभ्यः पुथग्भूतं विग्रहृ 
देशम् । मूते च जलं ख्यते । तत्र युक्तः सूयोदिग्रतिनिम्बोदयो न लात्मा सूतौ न चासमात्थग्भूता विङ्ृष्टदेशाश्वोपाधयः 
सर्वेगतलात्सवानन्यखाच । तस्मादयुक्तं उक्तोऽयं इन्त इति ! अन्न प्रतिविधीयते--युक्त एव लयं न्तो विवक्ितांशसं- 
भवात् । नहि दष्टन्तदाष्टान्तिकयो. कंचित्कचिद्विवक्षितर्मशं सुक्ला सर्वसारप्यं केनचिदृशयितं शक्यते, स्वैषारूप्ये हि 
द्टान्तदाटान्तिकमावोच्छेद् एव स्यात् । नचेदं सखमनीषया जलसूर्यकादिछन्तप्रणयरनं, ाल्ञप्रणीतस सख प्रयोजकमा्मुप- 
भ्यसखते किं पुनरत्र विवक्षितं सारूप्यमिति ! तदुच्यते ब्रद्धिहासभाक्लमिति 1 जलगतं हि सूर्यप्रतिबिम्बं ज्रौ वधते 
अलष्ीसे हसति जलचलने चरति जलमेदे भिद्यते श्येवं जखधभौयुबिधायि भवति नतु परमार्थतः सूर्जसख तथालमस्येवं 
परमार्थतोऽविकृतमेकरूपमपि सद्रह्म॒देहाद्युपाध्यन्तमोवाद्धजत श्वोपायिधरममान्दरदधिहासादीनेवसुभयोर्न्तदार्शम्तिकयोः 
सामज्ञस्ाद विरोध इति । बुहदारण्यकमष्येऽपि "स एष इदानखयेभ्यःः इति वाक्यव्याख्यानावसरे सर्वगतखयात्मनः कः 
प्रवेशो नामेति विषुदय भरतिबिम्बनं पवेश इति पक्षं विप्रङ्ृष्टदेशायभावेनेव दूषयिला देहादावात्मन उपरूभ्यमानलं भवेः । 
नहि पाषाणादाविव देहादावात्मनोऽनुपरुन्धिरस्तीति म्रवेद्यपदार्थस्यान्यथोपपादनेन प्रतिनिम्बपक्षदूषणं स्थिरीकृतम् । तैत्तिरी- 
यकभाष्येऽपि "तत्छष्ट् तदेवायुप्राधिश त" इति वाक्ये ्रवेशविचारावसरे जलसुये कादि प्रतिनिम्ब वत्मवेशः स्यादितिचेन्न । अपरि. 
च्छिन्नलाद मूर्व॑लाज परिच्छिन्नस्य मूर्वस्यान्यसान्यत्र अ्रसादखाभाविके जलादौ सूथकादिप्रतिबिम्बोदयः स्यात् । नलात्मनोऽ* 
भूर्ैलादाकारादिकारणस्यात्मनो व्यापकलात्तद्विभ्रहृष्टदेशप्रतिबिम्बाधारवस्वमावाच भरतिनिम्बवतपरवेशो न युक्तं इति भतिनिम्ब- 
श्रवेन प्रवेरनिराकरणं भाष्यकृद्धिः कृतम् । एवंच प्रतिनिम्नपक्षे श्रुतिसू्चमाष्यविरो धोऽवच्छेदपक्षे तु तदभाव इति । 
अस्मिन्पक्षे श्वुतिसू्चभाष्याजुभ्रदोऽप्यसि । तथाहि “घटसंदतमाकाश्चं नीयमाने यथा घटे । घटो नीयेत नाकारं ॒तद्वजीवो 
नभोपमः? इति जीवस्य नभोपमराब्देन चटसंदृताकाच्चतुल्यवमभिधायिन्या श्रुयावच्छिन्नचैतन्यसयेव जीवरूपलरसक्तम् । “भरो 
नानाव्यपदेच्लात्ः इति सूत्रेण जीव ईश्वरलांयो भवितुमहंति । यथपनर्विस्फुलिज्गाऽश इवांशः 1 नहि निरवयवस्य मुख्यो ऽशः 
संभवति कस्माटपुनर्निरवयवलात्स एवं न भवति (ननान्यपदेशात्ः ! य आत्मनि तिष्ठनत्मानमन्तरो यमयति इतिचैवमादिको 
मेदनिदेयो नासति मेदे संभवतीति भाष्येण च जीवचैतन्यसख घटाकाशवदन्त करणावच्छिनज्ञरूपमंरलं विवक्षितम् । यद्यपि 
"आभास एव चः इतिसूत्रेण आमास एव “एषं जीवः परस्यात्मनो जलसूयेकादिवत्मतिपत्तन्यः' इति तद्धाष्येण च भरतिनिभ्ब- 
पक्ष उक इति भरतिभाति । तथापि परमाप्तयोः सू्रकारभाध्यकारयोरेकत्र जीवस म्रतिनिम्बलखीकारोऽन्यत्र तज्निराकरणं च 
भ संभवतीति किचिद्नुरोधेन कस्मिधिव्याख्यातय्ये म्रतिबिम्बल्निराकरणसख युक्तियुक्तवे न आभास इति सन्ने भाष्यज्ृद्धिरपिं 
धरुयोपपश्यां प्रतिनिम्बलस्यासमर्थितलात् । तदेव सूत्रं तद्धाध्यं च द्धिहासभाक्लमिति सूञ्रोक्तन्यायात् । अतश्च यथा 
नैकस्िजकसू्के कम्पमाने जलसूर्यकान्तरं कम्पते एवं नैकस्मिक्लीवे क्मेफलसंबन्धिनि जीवान्तरस्य तत्संबन्ध इति तदधि 
करणभाष्ये भतिनरिम्बस्य इ्न्तवेनोष्लाच्च प्रविबिम्बसादर्यग्रतिपादनपरं व्यद्येयम् । तस्मालतिनिम्बासंभवादवच्छेदपक्षे 

वियेधामावात्साधकसय सत्वाच्च अवैच्छेदयचेतन्यख भरतिनिम्बपश्षेऽपि संमतलेनोभयसेप्रतिपन्नलेन लाघवत्तद्येव जीवलकल्य- 

नौचिद्यात् । सर्वेगतस चैतन्यस्ान्तःकरणादिनावनच्छेदोऽबस्यंभावीदयावस्यकलादवच्छेदो जीव इति । स चानेकः अन्तः- 
करणादीनां नानाभूतानां जीवोपाधिलाभ्युपगमाद् । शत्यो यो देवानां प्रल्दुभ्यत स एव तदभवत्” ! यथन क्षुद्रा विस्फु- 
लिङ्गा व्युव्रन्येबमेवासाद्रात्मनः सर्वै एत आत्मानो व्युचरन्तिः इदयादिश्चुतेः अरतिषेधादिति चेन्न । शारीरादिखधिकरणे 

७ अभिनवयुपाचाययंभ्याख्या । 

गुणानां सश्वादीनां शण॑तारं्षणां मेदौवभासस्वमानां मायामतितरन्तीति मामे षेखेषकारसयाश्चयः । मे कु यथास्थितं मेदाषभासमातरं वरिदसते 

------------------------------------------------------- ~~~ ^^ 



३९६० आनन्दगिरिव्याख्यासंवटित-श्रीमच्छांकेरभष्ययुता-श्रीमहगवदीतौ । [ अध्याय; ७ 

१ ओीमच्छांकरभाष्यम् । / ू 

सवीर्मना ये प्रपद्यन्ते ते मायामेतां सर्वभूतमोहिनीं तरन्त्यतिक्रामन्ति । संसारवन्धनान्सुच्यन्व 
१ + न भीभीम मी भी भीभीम मभ जपे स सि ० अजि नि अअ ७ ए 7 0 ण] "+ 

2 नीटकण्ठव्याख्या ८ षतुर्ध॑री ) 1 । 

सीनवोधरूपतया जीवसाक्षीशवरपाक्चीतिशब्दाभ्यां न्यवहियेते । एवंच जीव ईथराराधनावापप्रतयक्तलक्ञानेन भायायां 
४ मधुसूदनीष्याख्या ! 

कैयसैक्षात्कोरभन्तरेणाव्येवं तरितुमशक्येति इरलयया । अतएव गीवोऽन्तःकरणावच्छिक्वात्ततसंबन्धमेवक्ष्यादिदीरा 
भासयन् किचिज्ज्ञो भवति । ततश्च जानामि करोमि भुजे चेयनर्थशतभाजनं भवति । स चेद्धिम्बभूतं भगवन्तमनन्तदाक्ति 
मायानियन्तारं सर्वविद् सर्यफल्दातारमनिशमानन्द घनमूर्तिमनेकानवतारान्भक्ताचुम्रहाय विदधतमाराधयति परमगुरुमशेष- 
कर्मसमपणेन तदा निम्बसमर्पितस्य प्रतिबिम्बे अतिफलनात्सवानपि पुरुषा्थानासादयति । एतदेवाभिप्रे श्रहृदिनो्तं 
ेवात्मन. प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो दृणीते । यदयन्ननो भगवते विदधीत मानं तच्रात्मने प्रतिमुखस्य 
यथा युखश्रीः ॥ इति । दपंणम्रतिननिम्बितसख मुखस तिलकादिश्रीरपेक्षिता बेद्धिम्बभूते सुखे समर्पणीया । सा खयमेव तत्र 
प्रतिफलति नान्यः कथित्तस्ाप्तावुपायोऽस्ि यथा तथा चिम्बभूतेश्वरे समर्पितमेव तत्प्रतिनिम्बभूतो जीवो लभते नान्यः 
कथित्तस्य पुरुषार्थलमेऽस्त्युपाय इति इष्टन्तार्थः । तख यदा भगवन्तमनन्तमनवरतमाराधयतोऽन्तःकरणं ज्ञानपरतिबन्धक्- 
पापेन रहितं ज्ञानायुूलपुण्येन चोपचितं भवति, तदातिनिर्भरे मुकुरमण्डक इव॒ सुखमतिखच्छेऽन्तःकरणे स्वैकर्मेयागदाम- 

दमादिपूर्वैकगुरूपसदनवेदान्तवाक्षयश्नवणमनननिदिष्यासनैः संस्कृते तत्त्वमसीति गुरूपदिष्वेदान्तवाक्यकरणिकाहबह्यासमी- 
लयनात्माकारशचन्या निरुपराधिन्रेतन्याकाया साक्षात्कारात्मिका इत्तिरुदेति । तस्यां च प्रतिफलितं चैतन्यं सदय एव खविषया- 
श्रयामविद्यामुन्मूख्यत्ि दीप इव तमः । ततस्तस्या नाशात्तया इच्या सहाखिखस कायेभ्रप्चसख नाशः । उपादाननारादुपा- 
देयनाचस्य स्वैतच्रसिद्धल्यात् । तदेतदाह भगवान् “मामेव ये अपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति तेः इति । “आन्मेदेवोपासीत 
तदात्मानमेवावेत्”, “तमेव धीये विज्ञाय, ^तमेव विदिलाऽति्रत्युमेतिः शयादिश्ुतिष्विवेदापि ममेवेत्येबकरोऽन्यामुपरकप्रति- 
पत्त्यर्थः । मामेव सर्वोपाधिबिरहितं चिदानन्दसदात्मानमखण्डं ये भप्न्ते वेदान्तवाक्यजन्यया निविंकल्पकसाक्षात्काररूपया 
निर्वै चनानदृ्यद्धबिदाकारलधर्म विशिष्टया सर्वुृतफलभूतया निदिष्यासनपरिपाकभ्रसूतया चेतोद्त्या सर्वाज्ञानतत्काय- 
किसेषिन्या तिषयीकुबैन्ति ये ते केचिदेतां इरतिकमणीयामपि मायामखिखान्थंजन्मभुवमनायासेनैव तरन्ति अतिकामन्ति 4 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 
बद्धसुक्तलपरतिपरादकभाष्यस्य नेकसिजीवे कर्मफलसंबन्धिनि जीवान्तरस्र तत्संबन्ध इति "यामास इति सून्रथसय सच 
सात्मभूतानिव घटाकास्चस्थानीयानवियोपस्थापितनामर्पकृतकायैकरणसंघातानुरोधिनो जीवाख्यानिविज्ञानात्मनः अती इति । 
^तदनन्यं' इखयधिकरणस्थस्य जीवात्मापि पुण्यापुण्यक्रमां खखदुःखुक् पतिशारीरं प्रविभक्त इति जीवात्मनायुतत्तिप्रकया- 
बुच्येते । इति नात्मेयधिकरणस्थस्य च भाष्यस्य “मामेव ये प्रपथन्ते मायामेतां तरन्ति तेः इयादिस्म्रतेः । “एवं जीवाशितौ 
भवा भवभावनयोदहिता । ब्रह्मणः कटिताकाराष्ठक्चशोऽप्यथ कोटिश. ॥ असंख्याताः पुरा जाता जायन्ते चापि चाद्य भोः । 
उत्पतिष्यन्ति चेवाम्बुकणौ घा शव निद्धीर'त् ॥ खवासनावशवेक्षादाशाविवशतां गताः । दशषाखतिविचित्राघ खयं निगडि- 
ताशयाः ॥ भविष्यज्ञानयः केचित्केचिद्धूतभवोद्धवाः । वर्तमानभवाः केचित्फेचित्त्वतभवतां गताः ॥ ( अभवतां विदेद- 
सक्तिमिति टीकाकाराः ) । जीवन्मुक्ता भ्रमन्तीह केचित्कल्याणभाजनाः । चिरसुक्ताः स्थिताः केचिन्न परिणताः परे ॥ ८ परे 
परमात्मनि परिणतास्तद्धावं प्राप्ता विदेहमुक्ता इति व्याख्यातारः ) 1 केचिच्िरेण कलनं भविष्यन्मुक्तयः शिवाः । केचिद 
शन्ति चिद्धावाः केवली भावमात्मनः ॥* केवलीभावं कैवस्यमिवयादीतिहाससख चास्मिन्पक्षे एवाज्ञसखं नलेकजीववदे ! मन्व 
नानाजीववदेऽपि ब्रह्मव खाविद्यया संसरति खवियया मुच्यते इदय्थैन बृषटदारण्यकृभाष्यभतिपादितेन बिरोध इति सङ्कयम् ! 
तद्धा्यरतिपादितस्य ब्रह्मैव खाविद्या नानान्तःकरणमवेन परिणतया नानाजीवभावं भ्राप्य संसरति खव्रियथा सुच्यत 
इतयभिप्रायकलोपपत्तेः । नच जीवलोपाधिभूताया अबियाया एकलाजीवैक्यसिद्धिरिति वाच्यम् । रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
तदस्य सपं प्तिचक्षणायः । इनदरो मायाभिः पुरुरूप दयते" इ्यादिशरुलया अविद्याया नानाखभ्युपगमात् ! तदेकलशरुस्यादीनां 
जायभिप्रायकलोपपत्तः ! अविद्याया एकलेऽपि कार्योपाधिरयं जीव ` इतिश्चुयजुखारेणान्तःकरणानामेव जीवलोपाधिलो- 
पगमसंमवाच । अविद्याया नानालपश्षे विनिगमकाभावादनेकतन्लारन्धपटवुस्यः सर्वावियाकृतः अपन्न श्सेके तत्तदज्ञान- 
 छृतभ्रातिभासिकरजतवत्तत्तद विदाश्ृतो षियदादिभ्रपश्च. मतिपुरुषं भिन्नः, रेक्यभलययस्तु डक्तिरूप्येकषयभ्रययवदिलन्ये जीवा- 
भधितादविचानिचयद्धिन्नाः परमेश्वरश्रिता मायेव अपश्चकारणं जीवानामबिदास्तु आवरणमात्रे प्रातिभाषिकरष्नौ चोपयुज्यन्ते ! 
नाहं अरकराशः सर्वैख योगमायासमादृतः इ्यादिवचने मायापदं जीवचैतन्ये संसारघरिकाऽविधापरमिदयपरे । तथचोदाहत- 
शुखायजुसारिभ्यः अशोच्यानन्बशोचस्ं', “नचैव न भविष्यामः सवै वयमतःपरं”, "कामात्मानः खगेपराः, श्ोशेश्व्यैम- 
सक्तानां”, कपणाः फलडेतव ", कमेजं बुद्धियुक्ता हि” ध्या निशा सर्वभूतानां, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिर्ना?, 
कर्मणे हि संसिद्धिमास्थिता जनक्रदयः”, थे यथा मां मपयन्ते तांसयेव भजाम्यहं", “एवं श्ञाला इतं कर पूपैरपि सुयुद्धमिः? 
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न मां दुष्करतिनो मढाः पपदयन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आखर मावमाभिताः ॥ १५॥ 

. १ ीमच्छांकरमभाष्यम् । 

इत्यर्थः ॥ १४ ॥ यदि त्वां परपन्ना मायामेतां तरन्ति कस्माच्वामेव सवे न प्रपद्यन्त इल्युच्यते-न 
मासिति। न मां परमेश्वरं दष्छतिनः पापकारिणो मृढाः प्रपद्यन्ते नसधमा नराणां मध्येऽयम 
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२ आनन्दगिरिग्याख्या । 

पुरषा्थसिद्धिरिल्यादाङ्याद--सं सारेति ॥ १४ ॥ भगवननिष्टायाः मायातिक्रमहेतुत्वे ठदेकनिष्ठत्वमेव सर्वेषासुचित- 
मिति एच्छति-यदीतिं । पापकारित्वेनाचिवेकभूयस्तया हिंसागृतादिभूयस्त्वाद्धयसां जन्तूनां न भगवन्निष्ठतवसि- 
दिरियाह--उशख्यत इति । मोढ्यं पापकारित्वे हेतुरतएव निकषैः । संयुषितमिव तिरस्कृतं कान सरूपचतन्यमेषा- 

३ नीरखकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

नष्टायां तत्का्यखापि नादोन साक्ष्याभावात्साक्षित्वमपि परित्यञ्य निम्बप्रतिनिम्बायुस्यूतं शुद्ध तृतीयं चैतन्यं प्राभो- 
तीति तदिदसुक्तं देवी मयति । सम मायेति चकखा एव जौवे.धरसंबन्धित्वं जीव खेश्वरमजनेन मायातरणमिति च 
॥ १४ ॥ कुतस्तर्हि सर्वे त्वां प्रप्य मायां न तरन्तीव्याश्चड़वाह-न मामिति । यतो दुष्कृतिनोऽतशित्तशचुद्ध- 
मावान्मूढाः आस्मानात्मविवेकदीनाः । अतएव नराधमा मा न प्रप्न्ते । कुतो दुष्कृतिनः । यतो माययाऽपहतं 

थ सश्ुसदनीव्याख्या । 

(तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईत आत्मा दहयेषां स भवति" इति श्रुतेः । सर्वोपाधिनिदृच्या सच्चिदानन्दचनसरूपेणेव तिष्न्तीयर्थ. । 
बहुवचनप्रयोगो देहेन्द्रियादि षेघातमेदनिबन्धनात्ममेदश्रान्दयदुवादार्थः । म्रपद्यन्तीति वक्तव्ये प्रपद्यन्त इन्युक्तेऽथं मदेक- 
दारणाः सन्तो मामेव भगवन्तं बासुदेवमीदशमनन्तसीन्दय सारसर्वैखमखिलकलाकलापनिख्यममिनव [ प॑ङजशोभाधिकचरण- 
कमच्युगुरुभभमनवरतवेणवादननिरतढन्दावनक्रीडासक्तमानसहेलो दुतगोवधेनाख्यमहीधरं गोपालं निपूदितरिचपालकंसादि- 
दुष्टसंघममिनवं ]जलदसोभासर्वेखहरणचरणपरमानन्द घनमयमूर्तिमतिवैरिचमप्चमनवरतमयुचिन्तयन्तो दिवसानतिवाहयन्ति 

ते मस्रममहानन्दससुद्रमममनसतया समस्तमायागुणविकारेनभिभूयन्ते, किंतु मद्धिलसविनोदकुशला एते मडुन्मूलनसम्ा 

इति शाङ़मानेव माया तेभ्योऽपसरति बवारविखासिनीव क्रोधनेभ्यस्तपोधनेभ्यः। तस्न्मायातरणाथीं मामीदशमेव सन्ततमलुचि- 
न्तयेदिलयप्यभिम्रतं भगवत- । श्रुतयः स्यतयश्वात्रा्थै अमाणीकर्ैव्या- ॥ १४ ॥ यद्येवं तदि किमिति निखिकानर्थमूलमायो- 
ल्मूखनाय भगवन्तं भवन्तमेव सरवै न प्रतिपद्यन्ते चिरसचितदुरितरतिबन्धादि्याह भगवान्--दुष्ृतिनो दुष्कृतेन पापेन 

सह नियोगिनः । अतएव नरेषु मध्येऽधमा इह साधुभिगेदहैणीया. परत्र चानर्थसहखभाजः कतो इुष्करृतमनर्थेतुमेव सदा 
कुर्वन्ति, यतो मूढा इद मर्थसाधनमिदमनर्थसाधनमिति विवेकशयन्या- । सति प्रमाणे कुतो न विविश्चन्ति, यतौ माययाऽपहृत- 

५ भान्योर्कर्पदीपिका । 

"यत्सांख्यैः आप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येषां नादितमात्मनः, 'तद्ुदयस्तदात्मानस्तज्निष्टास- 

“परायणाः ! गच्छन्दयपुनरादृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषा.', "पण्डिताः समदनः", हैव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मन”, 

"लभन्ते ब्रह्मनिर्काणस्षयः क्षीणकल्मषाः, “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, “न मां दुष्कतिनो मूढा.” “चतुर्विधा 

भजन्ते मां, जरामरणमोक्षाय मामाभिदय यतन्ति ये, ते ब्रह्म तदिदुः छृत्लं", ^तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः” 

“मत्स्थानि स्वभूतानिः, महात्मानस्तु भां पार्थ दैवी भ्र्ृतिमाभिताः, "एवं सततयुक्ता ये भक्तास्ां पयुपासते", “अन्ये 

ेवमजानन्तः”, “यज्ज्ञाला मुनयः स्वे", "निर्मानमोहा जितसद्दोषाः”, “विमूढा नानुपद्यन्ति पदयन्ति ज्ञानचश्चष., “यतन्तो 

योगिनश्चैनं", “न्ात्मानोऽल्पलुद्धयः*, “त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम्” इद्यादिभगवद्रचनेभ्योऽपि जी वानामनेकल्रमध्यवसीयते । 

शेत्रज्ञं चापि मा बिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः, शकृति पुरुषं चेव विध्यनादी उभावपि, “ममेवारो जीवलोके जीवभूतः 

सनातनः इत्यादिव चनेष्वेकवचनं तु जालयभिपरायम् । “एवमनेन जीवेनात्मनालुप्रविर्य', “वाकग्रतभागसख शतधा कल्पितस्य 

न्व ! भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्दयाय कल्पते" इत्यादिश्ुतिष्वपि ! “एको देव. सवभूतेषु गूढः" इादिशुतिस्तु परमा 

लोकलप्रतिपादिका, नतु जीवैकलभ्रविपादिका । कवले निथणश्व' इत्यादिविशेषणेभ्यस्तथा च भाष्यं भिदस्तूपाथिनिमित्तो 

मिथ्याज्ञानकस्पितो न पारमार्थिकः" । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः" इत्यादिश्ुतिभ्य इलं प्रासङ्गिकेन ॥ १४ ॥ यदि लां 

अपन्ना एतां माया तरन्ति तर्हि कस्माच्वामेव परमेश्वरं सवे न ्रप्यन्त इयाकाह्वायामाद--ने ति । दुष्कृतिनः पापकारिणो- 
& भीधरीव्याख्या । 

न्तीति मावः ॥ १४ ॥ किमिति तट सवे त्वामेव न मजन्ति तत्राह--न मामिति । नरेषु येऽधमासेमान भपच्न्ते न भजन्ति, 

अथमत्ने हेतुः, मूढा विवेकचयुल्याः । तत्कुतः, दुष्डृतिनः पापशीडाः । भतो माययापहतं निरस्तं दाख्लाचायोपदेक्ञाभ्या जातमपि ज्ञान 

७ अभिनवगुपाषार्यव्याख्या ॥ 

मायां नातिवत्े नातिक्रामन्ति तथयुलक्तं नलं तेष्विति ॥ १४ न साभिति १ थ च मां सद्र काना ~ अ नातिवकश्ते नातिक्ामन्ति तदुक्तसुक्तं मस्वहं तेष्विति ॥ १४ ॥ न मामिति । ये च भां सलप्यधिक्ारिणि कायें नाद्भियन्ते ते दुष्कृतिनो 

१ [ 1 वं कुण्डङितो माग केषुविदादर्शेषु नोपात्त । 
भण गी० ४ ६ 
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चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुक्रतिनोऽजञेन । 
आतो जिक्लासुरथोथी ज्ञानी च भरतषेभ ॥ १६॥ 

१ ओमन्छंकरमाव्यम् । 

निङक्टास्ते च माययापहतल्ञानाः संमुषितक्ञाना आरं भावं हिंखानूतादिरक्चणमाधिताः १ १५ ॥ ये 
पुननैरोत्तमाः पुण्यकर्माणः-चतुर्विधाश्चतुःप्रकारा मजन्ते सेवन्ते मां जनाः छकूतिनः पुण्यकमाणो 
हेऽञ्ैन, आत आर्तिपरिग्रहीतस्तस्करव्याघ्ररोगादिनाभिभू(तोऽभिभवम)त आपन्नो जिज्ञारभेगव- 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

भिति ते तथा ॥ १५ ॥ केषां वर्हि तश्चिष्ठता सुकरेति तत्राह--ये पुनरिति । ते भजन्ते भगवन्तमिति शोषः । 
ये स्वां भजन्ते ते किं सर्वे मायां तरन्ति, नैव प्रा्थनवैवित्यादिव्याह--चतुर्विधा इति । आपन्नसतश्निदृत्तिमिच्छ- 
चिति रोषः । तस्वविदिति । शब्द्॒तानवानात्मतत्वसाक्षास्कारमात्रार्थी सुसुश्चुरिलर्थः ॥ १६ ॥ चतुर्विधानां तेषां 

३ नीरुकण्ठन्याख्या ( चदुर्धंरी ) । 

तिरतं ज्ञानमखण्डसंविदरुपं बह्म येषां ते अपतज्ञानाः । एतेन मायाया अवरणराक्तिरुक्ता । किंच आसुरम- 
सुराणां विरोचनादीनां माव वित्तामिप्रायं .आत्मेवेह मह्यः” इत्यादिना श्रुतं देहेन्द्रियसंघात एव सम्यक्संतर्पणीय 
इव्येवंविधमाधिताः । एतेन मायाया विक्षेपशक्तिरुक्ता । तदेवं मायया खरूपानन्दमाव्रत्य देहात्म्रमे जनिते सति 
तद्मिमानदेहादिपुष्थं दुष्टरतं कुर्वन्ति तेन च मूढाः सन्तो नराधमा मां न प्रपद्यन्ते । सर्वानर्थमूलं मायेवेत्यर्थः 
॥ १५ ॥ येतु सत्यपि देहाचध्यासे मत्तो निभ्यति मत्प्रीत्यर्थं सुकरतमेवाचरन्ति तेऽपि चतुर्विधा न केवटं सर्वे 
मदेककामा इत्यादरायेनाह- चतुर्विधा इति । आर्तः पीडितः पीडापरिहारा्थी । जिज्ञासुः सखाज्ञाननाशार्थी । 

< भधुसूदनीव्याख्या । 

ज्ञानाः शरीरेन्द्रियसंघाततादात्म्यभान्तिरूपेण परिणतयां मायया पूर्वोक्तयापहतं भरतिबद्धं ज्ञानं लिवेकसामथ्यै येषां ते तथा । 
अतएव ते ष्दम्मो दपोंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च इयादिनामरे नक्ष्यमाणमासुरं भावं हिंसानरृतादिखमभावमाश्निता मल्रति- 
पतत्ययोग्या. सन्तो न मां सर्वेश्वरं प्रपद्यन्ते न भजन्ते 1 अहो दौभाग्यं तेषामिखभिभ्रायः !॥ १५ ॥ ये लासुरभावरहिताः 
पुण्यकमांणो विवेकिन पुण्यक्म॑तारतम्येन चतुर्विधाः सन्तो भमेव भजन्ते कमेण च कामनाराहिलयेन मस्परसादान्मायां 
तरन्तीव्याह-ये सुङ्कतिनः पू्वैजन्मङ्ृतपुण्यसंचया जनाः सफङजन्मानस्त एव नान्ये ते मा भजन्ते सेवन्ते ! हे अञ्जन, ते 
च त्रयः सकामा एकोऽकाम इलेवं चतुर्विधा. । आर्तः आलयो शतरुव्याध्याद्यापदा अस्तस्तजिडत्तिमिच्छन्, यथा मखभङ्गेन 
कुपित इन्द्रे वरषेति ब्रजवादी जनः, यथा वा जरासन्धकारागारवतीं राजनिचयः, यूतसभायां वल्राकषैणे दरौपदी च, आहमस्वो 
गजेन्द्रश्च । जि्ञायुरात्मज्ञानाथी सुसुश्चः यथा सुचुकुन्दः, यथा वा मैथिलो जनकः श्युतदेवश्व, निकृत्ते मसे यथा चोद्धवः । 
अथो्थीं इह वा परत्र वा यद्धोगोपकरणं तष्टम्पुः । तत्रेह यथा सुभ्रीवो बिमीषणश्च, यथा चोपमन्युः, परतरे यथा ध्रुव" । एते 
जयोऽपि भगवद्धजनेन मायां तरन्ति । तत्र जिज्ञासु्ञानोत्प्या साक्षादेव मायां तरति, आर्तोऽ्थार्था च जिन्नायुलं आप्येति 
विशेषः ! आर्वैखाथार्थिनश्च जिज्ञाखलसंभवालिज्ञासोशवातैलज्ञानोपकरणाथारथिखसं मवादुभयो्मेष्ये जिज्ञासुरुदिष्टः । तदेते चयः 

५ मराष्योत्कर्षदीपिका । 

ऽतएव विमूढाः संमोहं प्राप्ताः अतएव नराणां खधर्मपराणां मध्येऽधमा निङ्ष्टाः यतो माययापहृतं मुषितं विवेकन्ञानं येषां ते 
आसुरं मवं रहिसान्रतादिलक्षणमाभ्िता मां परमेश्वरं न प्रतिपद्यन्ते ॥ १५ ॥ के पुनस्तां प्रतिप्यन्ते इथयपेक्षायामाह- 
चतुर्विधा इति । सुकृतिनः पुण्यकर्माणो जना नरोत्तमा मां मजन्ति। तेच पुण्यतारम्येन चदुर्विधाः। आतो रोगादिजनितपीडा. 
परिगृहीत, जिज्ञाु भगवत्तत्वं ज्ञातुमिच्छु , अथीं धनादिकामः, ज्ञानी बिष्णतत्तवतित्। चकाराज्ज्ञानिनो निष्कामलं सूचयति । 
अजनेवि संबोधयन् सुकृतकर्मेणा खच्छतामापन्नस्यैव मद्धजनभाजनवेति ध्वनयति । सुकृतं च खवणोश्रमाबिरोधि खकुखुपरेपरागतं 
तथाच म्धजनाधिकारकारकं कषत्रियस्य विहितं खङुलपरेपरागतं युद्धं कठमहेसीति चोतयन्नाह--भरत्षमेति ॥ १६ ॥ तेभ्यो 

& धीधरीव्याख्या । 

येषा ते तथा, अतएव दम्भो दपौऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव चः श्यादिना वक्ष्यमाणमायुर भवं खमावं प्राप्ताः सन्तो न मां 

भजन्ति ॥ १५ ॥ बुङृतिनस्तु मां भजन्ति ते च सुकृततारतम्येन चतुर्विधा इ्याह--चलुर्विधा इति । पूरवेजन्मसु ये कृतपुण्या 
जनास्ते मा भजन्ति । ते तु चनुविधाः--आतों रोगा्यमिभूतः । स यदि पूर्वं कृतपुण्यस्त हिं मा भजति अन्यथा श्ुदरदेवताभजनेन संस 
रति । एवसुत्तरवापि द्रष्टन्यम्। जिज्ञाछरास्मज्ानेच्छुः; अथां्थी अत्र वा प्रत्र वा मोगसाधनभूतार्थलिप्डुः, शानी च आत्मवित् ॥ १६ ॥ 

७ अभिनवगुाण्वार्यव्याख्या । 

नराधमा मूढा आ्ुरास्तामसा इति मायामदिभेषायम् ॥ १५ ॥ चतुर्विधा इत्यादि सुदु इत्यन्तम् \ ये तु मां भजन्ते ते सुकृतिनः । 



नीख्कण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप््याख्यायुता । ३६२ 

तेषां ज्ञानी निव्ययुक्त एकभक्तिरविंशिष्यते । 
प्रियो दि ज्ञानिनोऽलयथमहं स च मम पियः॥ १७॥ 

१ श्रीमच्छांकर माष्यम् 1 

स्वं क्लातमिच्छति योऽथोर्थीं धनकामो ज्ञानी विष्णोस्तत्वविश्च हे भरतषभ ॥९६॥ तेषामिति । तेषां 
यतुणी मध्ये ज्ञानी तस्ववित्त्वविच्वान्निव्ययुक्तो भवयेकभक्तिश्चान्यस्य भजनीवस्यादशेनादतः स 
पकभक्तिर्विंशिष्यते विशेषमाधिक्यमापद्यते। अतिरिच्यत इत्यर्थः । प्रियो हि यसादहमात्मा क्ानिनो- 
ऽतस्तस्याहमद्य्थं रियः । प्रसिद्धं हि लोक आत्मा प्रियो भवतीति । तस्माञज्ञानिन आत्त्वाद्वासुदेवः 
प्रियो भवतीदयर्थः । स च ज्ञानी मम वासुदेवस्यात्मैवेति ममाद्य प्रियः ॥ १७॥ न तद्या तोदयख्रयो 
प्ककककककककक व
ि 
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कनयम 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

सुद्धविनां भगवदमिुखानां तुल्यत्वमाशङ्खयाह-तेषामिति । तस्य ॒वििष्यमाणत्वे हित॒माद--गप्रियो हीति । 

निलययुक्तत्वं भगवल्यारमनि सदा समाहितचेतस्त्वम् । असारे संसारे भगवानेव सारः सोऽहमस्मी लयेकस्ि्द्वितीये 
खसादल्यन्तमभिन्ने भगवति भक्तिः खेद विरोषोऽखेलेकभक्तिः । तस्याधिक्ये हेतुं चिवृणोति--भियो हीत्यादिना । 
भगवतो ज्ञानिनश्च परस्परं प्रेमास्पदत्वे भतिद्धिः अमाणयति--परसिद्धं हीति । आत्मनो ज्ञानिनं भ्रति परियत्वेऽपि 

भगवतो वासुदेवस्य कथं तं भ्रति प्रियत्वमिलाशङ्याह-- तस्मादिति । अहं ज्ञानिनो निरपाधिकम्रमास्पदं परम- 

पुरषारथव्वेनात्मस्वेन च गृही तस्वादिय्थः । ज्ञानिनोऽपि भगवन्तं अति प्रियत्वं प्रक्टयति-स चेति ॥ १७ ॥ 

१ नीर्कण्ठव्याख्या ( चतुरधंरी ) । 

अर्थार्थी धनादर्था । ज्ञानी चेति चतुर्विधा मां भजन्ते ॥ १६ ॥ किं सर्वेऽपि समां एते सुकृतिन इति साधारण्येन 

विेषणादत आह- तेषामिति । तेषां मध्ये ज्ञानी विशिष्यते । यतो नित्ययुक्तः । आतीदयो हि कामिनः 

कामपू्तौ न मद्धजने युक्ता भवन्ति, अयत नित्यथुक्त एकमक्तिशैकभावेन भजने करोति । तथाहि आतां रोगिणः 

सूर्यं मजन्ते, जिज्ञासवः सरखतीं, अथीर्थिनः कुबेरादीनिति तेषां तत्तत्कामार्थित्वेनानेकमक्तिस्वै दस्यते । तख 
नित्ययुक्तत्वे एकभक्तित्वे च हेतुः हि यतः ज्ञानिनोऽहमत्यथं प्रियः आत्मत्वादेव । आत्मा च प्रियः निरुपाधिः 

परेमगोचरत्वात् तदेतत्मेयः पु्रासरेयो वित्तात्मेयोऽन्यश्मात्सर्वसादान्तरो यदयमात्मा इति श्रुतेश्च । सच जानी मम 

थ मधुसूदनीन्याख्या । 

सकामा व्याख्याताः । निष्कामश्वतुर्थं इदानीयुच्यते ज्ञानी च, ज्ञानं भगवत्तत्वसाक्षात्कारसेन नियुक्तो ज्ञानी तीर्णमायो 

निवृत्तसर्वैकाम । चकारो यस कयापि निष्कामप्रेमभक्तस ज्ञानिन्यन्तभौवाथैः । हे भरतर्षभ, मपि जिज्ञाखवां ज्ञानी वेति 

„ कतमोऽहं भक्त इति मारा्वि्टा इयथः । तत्र निष्कामभक्तो ज्ञानी यथा सनकादिर्येथा नारदो यथा प्रह्यदो यथा प्रधुथेथा वा 

रुकः । निष्कामः शुद्धप्रेमभक्तो यथा गोपिकादियेथा वाऽद्रूरयुधिष्ठिरादिः । कंसरिद्धुपाखादयस्ु भयद्धेषाच संततभगवचि- - 

न्तापरा अपि न भक्ताः भगवदनुरक्तेरभावात् । भगवदनुरक्विरूपायास्चु भक्तेः खरूपं साधनं मेदास्तथाऽभक्तानामपि भगवद्ध- 

क्तिरसायनेऽस्मामि. सविरोषं प्रपन्िता इतीदोपरम्यते ॥ १६ ॥ चतुर्विधानामपि सुृतिखे नियतेऽपि खुङ्ृताधिक्येन निष्का- 

मतया प्रेमाधिक्यात् - चतुर्विधानां तेषां मध्ये ज्ञानी तत््ज्ञानवाभिङतसर्वैकामो विशिष्यते स्वैतोऽतिरिच्यते । सर्वोत्कृष्ट 

इत्यर्थ. । यतो निद्ययुक्तो भगवति प्रयगभिन्ने सदा समारहितचेता विक्षेपकाभावात् । अतएवैकमक्तिरेकस्मिन्भगवयेव भक्तिर- 

नुरकतिर्य॑सख स तथा, तखानुरक्तिविषयान्तराभावाच् । हि यस्मात्. श्रियो निरूपाथिप्रेमास्पदमदयर्थमलयन्तमतिरायेन ज्ञानिनोऽहं 

परयगभिन्नः परमात्मा सच तस्माद यर्थ मम परमेश्वर भियः ! आत्मा प्रियोऽतिशयेन भवतीति श्वुतिलोकयोः अरसिद्धमेवेखर्थः 

५ माष्योत्कर्षदीपिका । 

ज्ञानिनः शरष्यमाह । तेषां चतुणां मध्ये ज्ञानी विशिष्यते आधिक्यं प्राप्रोति । यतस्त्त्ववित्त्वाजनिययुक्तः कदापि मद्भजनं न यजति । 

यत “एकमेवाद्वितीयं बह्म, ^तत्त्वतमसिः इ्यादि शुखा निर्णीते अयगभिज्े मयि भगवति वासुदेवे भक्तिढेत्तिसंततिरूपा यस्य सः । 

प्रमास्पदे वस्तुनि भक्तिमैवति तरेमास्पदश्व श्चुखा लोकप्रसिच्या चात्मा । हि यस्मादहं ज्ञानिन आत्मलादलयथं अदयन्तं प्रियः।स च ज्ञानी 

६ भीधरीग्याख्या । 

पतेषां ध्ये शनी भेष इलया तेषामिति । रेषां मध्ये शानी विदिष्टः । तत्र हेतवः-निययुक्तः । सदा मिष्टः एकसिन्मय्येव 

मक्तिर्यस सः । शानिनो देदाचमिमानाभावेन दिन्तविक्षेपाभावान्निययुक्तत्वमेकान्तमक्तित्वं च संभवति नान्यस्य । अतएव हि तस्याहम. 

लयन्तं परियः स च मम । तखदेतैमिययुकस्वादिभिश्चठमिदैठभिः स उत्तम श्यथेः ॥ १७ ॥ तद्दि किमितरे प्रयस्द्क्ताः संसरन्ति 



३६४ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । { अध्यायः ७ 

उदारा; सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् । _ 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाड॒त्तमां गतिम् ॥ १८ ॥ 

१ आमच्छांकरमान्यम् । 

वासुदेवस्य प्रियाः । न, कि तर्दि--उदारा इति । उदारा उत्कृष्टाः सरवै एवैते जयोऽपि मम भिया एते. 
त्यर्थः । नहि कथिन्मद्भक्तो मम वास्ुदेवस्याधियो भवति, ज्ञानी त्वत्यर्थं प्रियो मवतीति विशेषः । 
तत्कस्मादिव्याह । ज्ञानी स्वात्मैव नान्यो मत्त इति मे मम मतं निश्चयः । अस्थित आरोदुं पच्त्तः स 
ज्ञानी हि यस्माददसमेव भगवान्वासुदेवो नान्योऽस्मीव्येवे युक्तात्मा समाहित चित्तः सन्मामेवं परं 

80) 10 0 पी 

२ आनैन्दभिरिव्याख्या । 

ज्ञानी चेदत्य्थमीश्वरस्य भियो भवति तरिं विरोषगसामभ्यादितरेषामप्रियस्वं प्रा्षमिति शङ्कते-न तर्दति । 
तेषां भगवन्तं अति भियत्वमन्र बिवक्षितमिव्याह- नेति ! अल्य्थमिति विशोषण तर्हि किं प्रयोजनमिति एृच्छति-- 

कि तर्हीति । सर्वेषां भगवदभिमुखत्वादुत्कर्ेऽपि ज्ानिनि तदतिरेकमङ्गी छलः विरोषणमिलयाह--उदारा इति । 
किं तन्न ्रमाणमिलाशङ्खेश्वरक्ञानमिदयाह-मे भतमिति । जानी सवाल्मेवेत्यत्र हेतुमाद-आास्थित इति । 
सर्वशब्दस्य क्तानिव्यतिरिक्तविषयत्वमाह-्रयो ऽपीति । न्ानिव्यतिरिक्तानां भगवदभिमुखत्वेऽपि नानाभावाप- 
राधान्न भगवस्रीतिनिषयतेव्यानङ्याह- नहीति । कर्हि ज्ञानवति विरोषस्तत्राह--ज्ञानी त्विति । तमेव 
विदोषं अश्नपूर्वकं प्रकटयति-तत्कस्मादित्यादिना ! सर्वमात्मानं पश्यतोऽपि तस्य तव कर्थ यथोक्तो निश्चयः स्यादि 

त्याशङ्खयास्थित इलेतब्याकरोति-आरोद्ुमिति । आरोहे हेतं सूचयति-स ज्ञानीति । आरोढुं भदृत्तस्वमेव स्फुट- 
३ नीलकण्टव्याख्या ( षतुधेरी >) । 

परियो भक्तानां दुर्भत्वादिति मावः ॥ १७ ॥ उदारा इति । सर्वेऽप्येते उदारा उत्कृष्ट एव । ज्ञानी पु ममाल्मे- 
वेति मम मतं निश्चितम् ! हि यतः स युक्तात्मा अहमेव भगवान्वासुदेव इत्यभेदेन मयि समाहितचित्तो मामे- 
ब्रायुत्तमां ्रष्ठां गतिमासितो नतु मत्तोऽन्यदारोग्यादिकं कामयमानो मद्भक्तिं करोति । किंत मत्माध्य्थंमेव मां 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

॥ १७ ॥ तक्किमार्तादयस्तव न प्रियाः, न, अदयर्थभिति बिरोषणादिदाह-एते आतांदयः सकामा अपि मद्धक्ताः स्वँ 
्रयोऽप्युदारा एव उक्छृष्य एव पूर्वैजन्मार्जितानेकसुकृतरारिलात् । अन्यथा हि मां न भजेयुरेव । आर्व॑ख जिज्ञासोरथोर्थिनश्च 
मद्ियुखसय श्षुदरदेवताभक्तसखयापि बहुरयुपलम्भात् । अतो मम प्रिया एव वे । नहि ज्ञानवानज्ञो वा कश्चिदपि भक्तो ममश्रियो 
भवति, कितु यख यादसी मयि प्रीतिर्स॑मापि तत्र तादृशी श्रीतिरिति खमभावसिद्धमेवैतत् । तत्र सकामानां चयाणां काम्यमान- 
मपि प्रियमहमपि भ्रियः । ज्ञानिनस्तु पियान्तरद्यन्यस्याहमेव निरतिशयप्री तिविषयः । अतः सोऽपि मम निरविशयभ्रीतिविषय 
इति विदोषः । अन्यथा हि मम कृतज्ञता न स्यात् कृतघ्नता च स्यात्. । अतएवाद्यर्थमिति विशेषणमुपत्तं भ्राक् । तथा हि 
"यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेवं वीयेवत्तरं भवति” इत्यत्र तरबर्थस्य विवक्षितलराद्विवादिव्यतिरेकेण कृतमपि कर्म 
वी्ेवद्धवलेव, तथाद्य ज्ञानी मक्तो मम प्रिय इ्युक्तेयौ “ज्ञानव्यतिरेकेण भक्तः सोऽपि भ्रिय' इति पर्थवस्येव, अर्थमिति 
विरोषणस्य विवक्षितात् । उन्तहि धये यथा मां अपययन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् इति । अतो मामात्मतेन ज्ञन- 
बाञ्ज्ञानी आत्मेव न मत्तो भिन्नः कि लहमेव स इति मम॒ मतं निश्वयः । तुदाम्दः सकाममेददरदिच्रितयपेक्षया निष्काम- 

५ भाष्योक्कषंदीपिका) 

मम वाखुदेवसत्मैवातो ममायन्तं प्रियः ॥ १७ तर्हि किमातौदयस्तवाभ्रियाः, न, आत्मवेनाय्थमिति विदेषणादियाद-उदास 
इति । उदाराः स्वै एते च्रयोऽप्यन्येभ्य आतोदिभ्यः । आद्योदिनिवृत््य्थमितर्देवतादि भक्तेभ्य उत्कृष्टाः मम प्रिया एवेदर्थः । 
नहि कथिदातो वा जिज्ञाखुवोऽथार्थी वा मद्धक्तो मम वासुदेवस्याप्रियो भवति । परंतु धे यथा मां अपयन्ते तांखथैव भजाम्यहम्" 
इत्युक्तलात् यो यदथ मां भजति तमहमपि तत्फकदानेन भजामि । यस्तु निष्कामी ग्रेमातिश्चयेन मां भजपि तमहमपि तथेव भजा. 
म्यतो ज्ञानी ह्यर्थ प्रियो भवतीति विशेषः । तत्कुत इति तत्राह । ज्ञानी तु ममातमैव नान्यो यत इति मे मतं निश्चय. । श्रह्य वेद 
ब्रह्मैव मवति' इति श्चुतेः । तुशब्दसेभ्यो निशेषयोतनार्थ. । ज्ञानी लालमैवेयत्र हेतुमाद--आस्थित इति । हि यस्मात्स ज्ञानी 
अहमेव भगवान्वासुदेवो नान्योऽहमसीयेवं युक्तः समाहित आत्मा चित्तं यस्य सः मामेव परं ब्रह्मालुत्तमां गति निरतिशय 

६ भीधरीव्याख्या । 

नहि नदीलाह--उदारा इति । सर्वेऽप्येत उदारा महान्तः । मोक्चमाज वेल्थ: । ञानी पुनरालैवेति मे मतं निश्वयः । हि यसत् 
७ अभिनवगुप्राचायैव्याख्या । 

सेच चरवारः । स्वे चेते उदाराः । यतोऽन्ये छपणबुदधयः । आतिंनिचारणमभर्थादि च वुस्यपाणिपाद्योदरशरीरसच्वेभ्योऽधिकतरं या 
आत्मन्यूनेभ्यो मागेयन्ते ! ज्ञान्यपेश्षया तु नयूनसच्वाः । यतस्तेषां तावस्यपि भेदोऽस्ति भगवत इद्महमभिरूषिप्यामीति । मद्स्य स्फुटति. 



नीटकण्ठी-मधुसूदनी-मण्योक्कर्षदीपिका-श्रीपरी-समिनवगुप्तव्याख्यायुता । ३६५५ 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां परपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सखुदुखेभः ॥ १९॥ 

२ भीमनच्छांकरमाभ्यम् । 

बरह्म गन्तव्यमयत्तमां गति गन्तु प्रव॒त्त इत्यर्थः ॥ १८ ॥ ज्ञानी पुनरपि स्तूयते--वहूनामिति । बहनां 
जन्मनां ज्ञानार्थसंस्काराश्चरयाणामन्ते समा्ो ज्ञानवास्पराप्तपरिपाकक्लानो मां बाखदेवं पव्यगा- 
त्मानं प्रत्यश्चतः प्रपद्यते । कथं, वासुदेवः स्वैसिति । य एवे सरवौत्मानं मां पतिपद्यते सं महात्मा 
न तत्सखमोऽन्योऽस्त्यधिको वा, अतः सखुदुलभो मुष्याणां सहसखष्वित्युक्तम् ॥ १९ ॥ आत्मैव सर्वै 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

यति--मासेवेति ॥ ८ ॥ उन्तरश्छोकसखं गताथैव्वं परिहरति- ज्ञानीति । ज्ञाना्थसंस्कारो वासना तत्तजन्मलि 
पुण्यकर्मा चुष्ठानजनिता इद्धिश्चद्धिस्तदाश्रया्णां तद्वतामनन्तानां जन्म नामिति यावत् । ज्ञानवस्वं भाक्तनेष्वपि जन्मसु 

संमावितमिव्याशङ्खयाह--प्रासेति । जानवतो भगवस्रतिपच्ति भश्चद्कारा बिच्रणोति-कथसिति । यथोक्तल्लानखय 
वद्वतश्च दुरमस्वं सुचयति--य एवमिति । महत्सर्वत्छष्टमाद्मशन्दितं वै भवमसयेति महात्मा । महात्मस्वे फएङित- 

माह--अत इति । तत्र वाक्योपक्रमानुकूल्यं कथयति--मसुष्याणामिति ॥ १९॥ किमिति तर्हिं सर्वेषा 
्रयरभूते मगचति यथोक्तक्तानं नोदेतीद्याश्चङ्कय न माभियनत्रोक्त हदि निधाय क्तानानुदये हेववन्तरमाह--आत्मेवेति । 

३ नीलकण्ठव्याख्या { चतुधरी >) । 

भजत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ किंच वासुदेवः सर्वमिति ज्ञानवान् यो बहूनां जन्मनामन्ते चरमजन्मनि मां प्रपद्यते 
¢ मधुसूदनीन्याख्या । 

खमे दादर्दिलविरोषदयोतनार्थः । हि यस्मात्स ज्ञानी युक्तात्मा सदा मयि समादितचित्तः सन् मां भगवन्तमनन्तमानन्दघनमा- 
त्मानमेषानुत्तमा सर्वेत्छ्यं गतिं गन्तव्यं परमं फठमास्थितोऽद्गीकृतवान् , नतु सद्धिं किमपि फर स मन्यत इत्यर्थः ॥ १८॥ 
यस्मदिवं तस्मात्-बह्ूनां जन्मनां किचिक्किचित्पुण्यो परचयहेत् नामन्ते चरमे जन्मनि सर्वैुकृतविपाकषूपे वासुदेवः सर्वमिति 
स्ञानवान्सन्मां निरुपाधिप्रमास्पदं म्पयते सर्वदा समस्तप्रमविषयदेन भजतं । सकलमिदमहं च वासुदेव इति दध्या सर्वपरेम्णां 

मय्येव पयैवसायिल्वात्. । अतः स एव ज्ञानपू्वैकमद्धक्तिमान्महात्मालयन्तश्चुद्धान्तःकरणल्ाजीवन्सुक्तः सर्वोक्ृष्टो न तत्समोऽ. 
न्योऽस्ति, अधिक स्तु नास्येव, अतः सुदुेभो मरुष्याणा सदृखषु दु खेनापि रब्धुमराक्य., अतः स निरतिशयमत्पीतिविषय 
इति युक्तमेवेदयर्थ- ॥ १९ ॥ तदेवमातादिभक्त्रयपिक्षया ज्ञानिनो भक्तस्योत्कषैः "तेषां ज्ञानी निखययुक्त एकमक्ति्विंशिष्यते" 
इत्यत्र प्रतिज्ञातो व्याख्यातः । अश्रुना तु सकामवे भेददरिले च समेऽपि देवतान्तरभक्तापेक्षयातादीनां चयाणां खभक्तानाु- 

त्कर्ष उदारा- सर्वं एवैत इद्यत्र प्रतिज्ञातो भगवता व्याख्यायते यावदध्यायसमाप्ति । समानेऽप्यायासे सक्रामते मेददरशित्वे च 
मद्धन्ता भूमिकाक्रमेण सर्वे्छ्टं मोक्षाख्यं फलं रभन्ते । शक्षुद्रदेवताभक्तास्तु श्ुद्रमेव पुनः पुन" संसरणरूपं फलम् । अतः 
अर्विऽप्यातों जिज्ञासवोऽथथिनश्च मामेव प्रपन्ना. सन्तोऽनायासेन सरवोर्ृषटं मोक्षाख्यं फठं लमन्तामिदयभिग्रायः परमकारुणि- 

५ माष्योत्कषेद्धीपिका । 

गन्तव्यं गन्तु श्रहृत्त इयथः ।॥ १८ ॥ ज्ञानी अतिदुकुम इति पुनरपि तं सौति । बहनां जन्मनां ज्ञानार्थं पुण्यसंस्काराश्रयाणामन्ते 
सर्वैपुण्यसंस्कारपरिपाकरूपे चरमजन्मनि छन्धपरिपाकज्ञानो मां वासुदेवं प्रय गात्मानं प्रपद्यते । कथं प्रपद्यत इयत आह । वासदेव 
सर्वैमिति । यदिदं सर्वं चराचरात्मकं भान््या माति तस्स्वं किमपि वाखदेवातिरिक्तं न भवति "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं यृत्ति- 
कदेव सदय", (तदनन्यल मारम्भणशब्दादिभ्य.* इद्यादिश्रुतिसूत्रेभ्यः सवाधिष्ठानं मा ज्ञाला मामेव परमात्मानं निरतिशयनिरूपाधि 
प्रेमबिषयत्वेन भजति स महात्मा न तत्समोऽभ्यधिको वान्योऽस्तीदयर्थं । अत. सुदुरुभ. अतिरायेन दुलभः । तदुक्तं “मदुष्याणां 
सहकचेषु कथिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कथिन्मा वेत्ति तत्त्वतः" इति ॥ १९॥ च्चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो. 
सन” इति चतुधात्वं सुकृतिनासुक्खा तेषा मध्ये ज्ञानिन उत्कषे निरूप्येतरेषामपि तेषां खभक्तानां परंपरया मोक्षभाक्लाइदारा. सर्व 
एवते इत्युक्तम् । तन्न वाुदेवः सर्वमिति आत्मैव सर्वमिव साक्षात्परपरया वाञपरतिपत्तौ कारणमाह । यथाकथंचिदपि खाभिसुा- 

३ श्रीधरीव्याख्या । 

स क्ञानी युक्तात्मा मदेकचिन्तः सन् न वित उत्तमा यसया्तरामनुत्तमा सर्वोत्तमां गतिं मामेवासित्र आभितवान् । मब्यतिरिक्तमन्यत्फलं 
न मन्यत इत्यथः ॥ १८ ॥ एवंभूतो मद्धक्तोऽतिदुरुम श्वयाद-- बहूनामिति । बहू नां जन्मना व्रंचित्किचि्पुण्योपचयेनान्ते 
चरमे जन्मनि शानवान्सन्सवेमिदं चराचर वासुदेव एवेति सवौत्मदृष्टया मा परपद्यते मजति अतः स महात्माऽपरिच््छिन्नदृष्टिः सुदु- 
कंसः ॥ १९ ॥ तदेवं कामिनोऽपि सन्तः कामप्राप्तयेः परमेश्वर मामेव भजन्ति ते कामान्भाप्य दनैरुच्यन्त इत्युक्तम् । ये त्वत्यन्तं 

७ अभिनवगुष्ठाचार्यव्याख्या । 
मासत्वाव्. । ज्ञानी वु भामेवाभदतयावलम्बत इत्ति ततोऽहमभिज्ञ॒ एवं । तस्य हमेव प्रियो नदु फम् । अतषएुष स वासुदेव 



३६६. आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-शीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [अध्यायः ७ 

कायेस्तेस्तेहतज्ञानाः भपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रक्रुलया नियताः; खया ॥ २०॥ 
यो यो थां थां तुं भक्तः अद्धयार्चतुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां अद्धा तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥ 

१ भीजच्छांकर माष्यम् ॥ „९९. ू ॥ 

वासुदेव इ्येवमप्रतिपत्तो कारणसुच्यते-- कामैरिति । कामेस्तेस्तेः पुज्रपश्ुखगीदिविषयैहैःतश्चाना 
अपहतविवैकविज्ञानाः पपद्यन्ते ऽन्यदेवताः भराग्युवर्ति वास्ुदेवादात्मनो ऽन्या देवनास्तं तं नियमं उेव- 
ताराघने प्रसिद्धो योयो नियमस्तं तमास्थायाश्चिद्य परृत्या खभावेन जन्मान्तराजितसंस्कारवि- 
शेषेण नियता नियमिताः खयात्मीयया ॥ २० ॥ तेषां च कामिर्ना--यो यः कामी यां यां देवतातय 

(की 0 09008110 0990४99, 978] # 0) । 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

कामेन ना विधेरपहतविवेकवित्तानस्य देवतान्तरनिष्ठत्वमेव भलयरभूतपरदेवताप्रतिपस्यभावे कारणमिलाद-- कामे. 
रिति । देवतान्तरमिषत्वे हेतुमाह -तं लमिति । विद्धो नियमो जपोपवासप्रदक्चिणानमस्कारादिः । नियम चिज्े- 
षाश्रयणे कारणमाह--प्रृत्ये ति ॥ २० ॥ तत्तदेवताभ्रसादाव्छामिनामयपि सर्वेश्वरे सर्वात्मके वासुदेवे कमेण भक्ति- 
भविष्यतीव्याश्ङ्खयाह--तेषां चेति । ख भावतो जन्मान्तरीयसंस्कारवशादिव्य्थैः । भगवदिहितया स्थिरया श्रद्धया 
संस्काराधीनया देवताविशेषमाराधयतोऽपि भगवदयु्रहादेव फरप्रासिरिव्ाह- यो योयां यायिति॥ २१॥ 

३ नीलक्ण्डव्याख्या ( चतुरी )। 

सम्यग्दनेनापरोक्षीकरोति स॒ महात्मा ब्रह्मभूतः सुदुंम इति योजना ॥ १९ ॥ अन्ये तु तैस्तैः कामैः पुजरपश्वा- 
दिविषयेतन्ञानाः हतं दृरीकृतं ज्ञानं विवेको यथेषां ते । अन्यदेवताः अहमेतसखा आराधनेनेदं फटमवाभवानीति 
मेदबुद्या पन्ते इन्द्रादीन् तं तं नियमं चतुदंद्युपवाखादिकमाखाय खया प्रकृत्या वक्ष्यमाणविधया दैव्या आसुयौ 
वा नियता निगृहीताः ॥ २० ॥ किंच यो यो भक्तः साच्िको राजससतामसो वा यां यां तन॑ तादृशीमेव देवा- 

 मधुसूदनीष्याख्या । 

कस्य भगवतः । तत्र परमपुरुषार्थफर्मपि भगवद्धजनसुपेक्ष्य शुद्रफञे श्षद्रदेवताभजने पूवैवासनाविरोष एवासाधारणो हेतु- 
रिदाह--मोहनस्तम्भनाकर्षेणवक्ीकरणमारणोचाटनादिविषयैर्भगवत्सेवया खब्धुमशक्यत्वेनाभिमतैसेसेः शरैः काभैरभिरपै- 
हेतमपहतं भगवतो वासुदेवाद्िमुखीकृलखय तत्तत्फलदात्रलाभिमतक्षुदरदेवताभियुषयं नीतं ज्ञानमन्त.करणं येषां तेऽन्यदेवता 
भगवतो वासुदेवादन्या श्ुद्रदेवतास्तं तं नियमं जपोपवासप्रदक्षिणानमस्कारादिरूपं तत्तदेवताराधने प्रसिद्धं नियसमास्थायाभ्रिद्य 
पद्यन्ते भजन्ते तत्तछुदफलपाप्तीच्छया श्ु्रदेवतामध्येऽपि केचित्काचिदेव भजन्ते खया भक्टलया नियता असाधारणय। 
पूवौभयासवासनया वशीकृताः सन्तः ॥२०॥ तत्तहेवताधसादात्तेषामपि सवैश्वरे भगवति वासुदेवे भक्ति्भविष्यतीति न शाङ्नी- 
यम्. । यतः--तेषां मघ्ये यो य. कामी यां यां तं देवतामूतिं श्रद्धया जन्मान्तरवासनाबलग्रादु भूतया भक्तया सयुक्तः सन्नः 

५ भआष्योत्कषंदीपिका । 
नमुदारतासूचनाय । कामेसेसतैः पुजपञचस्गादिविषयैरिति भाष्ये । आदिपदात्कीतिंशान्रुजयमोहनसतम्मनापकर्षणवसषीकरणमारणो- 
चारनादयो गृह्यन्ते । तैस्तैः कामैः हृतमपहतं विवेकज्ञानं येषां ते हतं भगवतो वाघुदेवाद्विमुखीकृल तत्ततफल्दातृलाभिमतक्चुद 
देवताभिसेख्यं नीतं ज्ञानमन्त करणं येषामिति बी । असिन्पक्षे उक्तार्थस्यान्यदेवताः प्रपद्यन्त इदयनेन लाभात् । हृतज्ञाना इत्य 
वैयभ्येमन्यदेवतापरतिपत्तौ विवेकशन्यसय हेतोरलाभश्च बोध्य । अन्यदेवता वासुदेवान्मत्त प्रयगभिन्नादन्या देवता अन्यदेवता 
इति तेषा प्रतीतेरनुवादः। तं त॑ नियमं जपोपवासादिरूपं तत्तदैवताराधने भसिद्धमास्थाय अश्रिदय इन्द्रादीन्भपदयन्ते । तत्तनियम- 
विरेषाश्रयणे हेतुमाह । श्रहृ्या खया खकीयया प्रकृति. खभाव. सच जन्मान्तरार्जितनिकदुष्कृत न्यः संस्कारस्तया नियताः 
नियमिताः ॥ २० ॥ ननु तत्तत्कामहैतज्ञानानामपि तेषा तत्तदेवतानुमरहा्करमेण विवेके रुन्धे लयि वासुदेवे भक्तिर्भविष्यतीति 
चेततत्राह--य इति । य. कामी यां यां देवतात श्रद्धया संयुक्तो भक्तः सन्न्चितुं पूजयितुमिच्छति तख तख क्रमिनः श्रद्ध 

& भओीधरीन्याख्या । 
राज्तस्तरामत्ताश्च कामाभिभूताः शचदरदेवताः सेवन्ते ते संसरन्तीलयाद--कामैरिति चतुभिः। ये ठु तैततेः पुत्रकीतिश्चजयादिविषयेः 
कामेरपहृतविवेकाः सन्तः अन्याः द्राः भूतमरेतयक्षादिदेवता मजन्ति । किं कृत्वा तन्तदेवताराषने यो यो नियम उपवासादिटक्षणस्त 
तं नियर स्वीकृत्य त्रापि स्वकीयया अक्त्वा पूौभ्यासवासनया नियताः सन्तो देवताविरेषं भजम्ति ॥२०॥ यो थो यां यामिति । 

5८.०७ ७ सभिनवयगुसा्वा्य॑ग्याख्या । 
एव सवंभिव्येवं इटप्रतिपस्तिपयि्रीङतहृदयः+ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ कानैसैस्तेरेद्यादिना --------- र इतददनः ॥ १९ ॥ १०॥ १८॥ १९॥ काभेसेततेरितादिना जयीखन्तम् । ये शुनः स्वेन स्वनः । ये पनः स्वेन स्थेना- 
~ `~ 

~~~ ~ = ~ 

१ मधुसूदन. 



नीककण्ठी-मधुसूदनी-माष्योक्कर्षदीपिका-श्रीरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ३६७ 

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विददितान्हि तान् ॥ २२॥ 

१ भ्रीमच्छांकरभाव्यम् । 

घ्रद्धया संथ॒क्तो भक्तश्च सन्न्चितुं प्रूजयितुपिच्छति तस्य तस्य कामिनोऽचलां सिरं अद्धा तामेव 
विदधासि खिरीकसेसि यथेव पूं प्रदत्तः स्वभावतो यो यां देवतातनुं शरद्धयाचितुमिच्छ- 
तीति ॥२९॥ ख तथेति । ख तया मद्विहितया अद्धया युक्तः संस्तया देवतातन्वा राधनमाराधनमीदते 

चेते खमते च ततस्तस्या आराधिताया देवतातन्वाः कामानीप्सितान्मयेव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्म. 
फलविभागज्ञतया विहितानिर्मितांस्तान्, हि यस्मात्ते भगवता विहिताः कामास्तस्मात्तानवकयं खुमत 

इयर्थः । हितानिति पदच्छेदे हितत्वे कामानासुपचरितं कद्प्यम्, नहि कामा हिताः कस्यचित् ॥२२॥ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

हते निबैदैयतीलर्थः । आराधितदेवता्रसादास्फरप्रप्तो किमीश्वरेणेलयाशङ्खयं तसय सर्वज्ञस्य कर्मफरबिभागामि क्तस्य 

तत्तदेवताधिष्ठातृवात्तसैव फरुदातृत्वमिल्याद--सवैज्ञेनेति । “एको बहूनां यो विद्घाति कामान्" इत्यादिश्ुति- 

शिल हि तानिति पदद्वयं व्याचष्ट--यस्मादिति । हित्ानिलेकं पदमिति पश्चं भलाह--दहितानिति । सुख्यत्व- 

संभवे किमिलोपचारिकत्वमिल्याशङ्खयाह- नहीति ॥ २२ ॥ भक्चापूर्वकारिणि कामानां हितत्वामवे देतुमाह-- 

ई नीरुकण्डव्याख्या ( चदुधरी ) 1 

दिरूपां यक्षरक्षोरूपां भूतप्रेतरूपां बा भूं श्रद्धया तादृदयेवार्चितुमिच्छति तख तख भक्तख तामेव भद्ध सािकीं 

राजसीं तामसीं वाहं सर्वेश्वरोऽचरां विदधामि ॥ २१॥ ततश्च सतया श्रद्धया युक्तः सन् तखा मूर्तेराराधनं 

साधनं व्षीकरणमीहते इच्छति । ततश्च कामान्विषर्यठंमते । मथेव विहितानाक्ञापितान् । हितानीष्सितान् । 

% मधुसूदनीव्याख्या । 

चितं अर्ययिुमिच्छति प्रवर्तते । बोरादिकस्यार्चयते्णिजभावपक्षे रूपमिदम् \ त्य तखं कामिनस्तामेव देवतातनुं प्रविं श्रद्धां 

पूर्वैवासनावरातपरापा भक्तिमचलं स्थिरा विदधामि करोम्य हमन्तर्यामी नतु मद्विषया श्रद्धां तशय तस्य करोमीदयर्थ. । तामेव 

्रद्धामिति व्याख्याने यच्छन्दानन्वयः स्पष्टलस्मासरतिशब्दमध्याहृलय व्याख्यातम् ॥ २१ ॥ स कामी तया मद्िहितया 

स्थिरया श्रद्धया युक्तस्तस्या देवतातन्वा राधनं पूजनमीहते निर्वेतैयति । उपसर्मरहितोऽपि राधयतिः पूजार्थः । सोपसगेत्वे 

क्याकारः श्रूयेत । रभते च ततस्तस्या देवतातन्वा, सक्राशात्कछामानीप्सितासतान्पू्ैसकल्पितान् । हि असिद्धम् । मयेव सर्वज्ञेन 

सर्वैकर्मफक्दायिना तत्तदैवतान्तयामिणा विहितां तत्तत्फल्विपाकसमये निर्मितान् , हितान्मनःप्रियानियेकपदं वा । अदहि- 

तेऽपि हिततया प्रतीयमानानिदर्थः ॥ २२ ॥ यद्यपि स्वा अपि देवताः सवौत्मनो ममेव तनवस्तदाराधनमपि वस्तुतो 

५ भष्योक्कपेदीपिका । 

यया भक्तः सजर्धितुमिच्छति तामेवाचलां स्थिरां विदधामि करोमि । यां यां तजुमिति यच्छन्दान्वयस्तु यो यां देवतातनुमचितुमि- 

च्छतीलादिवदद्धिराचायैरु्तरश्ोकस्थ तस्या इत्यनेन दितः । रतेन यां देवतात अति द्धा विदधामि तामेव श्रद्धामिति 

व्याख्याने यच्छब्दान्वयः स्पष्टसस्मालमतिश्चव्दमध्याहय व्याख्यातमिति भ्द्युक्तम् । तामेव श्रद्धामिति भाष्यकृब्याङ्याने प्रति- 

शान्दाध्याहारे विनैव उक्तरीलया यच्छब्दान्वयस्य स्पषटलेनैवंवद तामज्ञताया अविस्फुटलात् ५९ ।॥ यो यां देवतातज्ं अचितुमिच्छति 

स तया मद्विहितयाऽचल्या श्रद्धया युक्तः तस्या देवतातन्वा राधनं आराधनमर्चैन मीदते चेष्टते करोति \ ततस्तस्या आराधितायाः 

देवतातन्वा. सकादादवर्यं कामानीभ्षितान् रमते च । हि यस्मान्मया कर्मफर्विभागह्ञेन भगवता विहिता निर्मिताः । अतस्तान् हि 

स्ुटमेतदिति ठु तत्तदैवताखातचयभतिपादकशान्ने कोके चासास्फुटलादाचर्थन व्याख्यातम् । हितानिति पदच्छेदे तु वस्तुतोऽदहि- 

६ भीधरीव्याख्या । 

तेषां मध्ये यो यो भक्तः यां या तनुं देवतारूपं मदीयामेव मूतं ्रद्धयाचिदुमिच्छति प्रवतैते तस्य तस्य भक्तस्य ॒तन्तन्मूतिविषयां 

तामेव अद्धामचलां दृढामहमन्तयीमी विदधामि करोमि ॥ २१ ॥ ततश्च-स तयेति । स भक्तस्तया दृढया श्रद्धया तस्यास्लनोरारा- 

थनमीदते करोति । ततश्च ये संकरिताः कामास््रान्कामान् ततो देवताविकेषाछ्छमते कितु मयेव तत्तदेवतान्तयौमिणा विहिताज्निर्भ॑तान् 

हि स्फुटमेव तत्तदेवतानामपि मदथीनत्वान्मममूतित्वाचेलथैः ॥ २२ ॥ तदेव यच्यपि सवौ भपि देवता ममेव भूतेयः अतसदाराधन- 

७ अभिनवगुप्ताचायेन्याख्या । 

तमादि्ासनास्वभायेन विबित्रेण परिच्छिन्नमनससते कामनापहृतचेतसस्तर्ससुचितामेव भमभेवावान्तरतलुं देवताविरोषञ पासते । अतौ 

१ मधुसूद ब» ४ श्रीधर, 
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अन्तवन्तु फलं तेषां तद्धवलयल्पमेधसाम् । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ २३॥ 

१ भ्रीमनच्छांकर भाष्यम् । 

यस्मादन्तवत्साधनव्यापाय अविवेकिनः कामिनश्च तेऽतः-अन्तवद्धिनाशितु फर तेषां तद्वत्यसपसे- 
धसखामद्पप्रज्ञानां । देवास्देवयजो यान्ति देवान्यजन्तीति देवयजस्ते देवान्यास्ति मद्धक्ता यास्ति मामपि। 
पव समनेऽप्यायासे मानैव न प्रपच्न्तेऽनन्तफलायादो खलु कष्टं घतैन्त इत्यनुक्रोशं वशयति 

२ आनन्दशिरिव्याख्या । 

यस्मादिति । किच ये कामिनसते न विवेकिनस्ततश्चाविवेकपूर्बैकरवात्कामानां ङतो हितरवाशङ्धेयाह--भविषेकिन 

इति । कामानामनन्तफरूत्वेन हितस्वमाशङ्खयाह-अतं इति । तेषामविवेकपूर्वकत्वमततःशब्दार्थः । तुशब्दोऽवधा- 

रणाः । कामफरुख विनारिस्वे किमिति कामनिष्ठत्वं जन्तूनामिल्याश्ङ् प्रज्ञामान्यादिलयाह-असत्पेति । किं तर्हि 
साधनमनन्तफरयेलयाचङ्ख भगवद्धक्तिरिव्यह-मद्धकता इति । अश्चरार्थमुक्सवा शोकस्य तातपयो्थमाह-- 
पवसिति । देवताध्राक्षौ चेति दोषः । मामवेव्यादौ देवताविशेषं प्रपद्यन्तेऽन्तवत्फरयेत्ति वक्तव्यम् । उक्तवेपरीये 
कारणमनिवेकातिरिक्तं नसीलयभिमरेयाह--अहयो खदिव्रिति ॥ २३ ॥ भगवद्गजनसखोत्तसफरूत्वेऽपि प्राणिनां प्रायेण 

३ नीटकण्डव्याख्या ( चतुरी) । 

एतेन सवासां देवतानां खाज्ञावशवर्तित्वं दर्धितम् ॥ २२ ॥ अस्पमेघसां (अथ यत्रा्यदवर्यलयन्यच्छरणोत्यन्य- 
न्मनुतेऽन्यद्रिजानाति तद्म” इति श्रुतेः दवेतमद्पं तत्रेव मेधा येषां ते । बाह्याथौमिकापिणामिव्यर्थः । तेषां तत्कछ- 
मन्तवत् सर्वय बराह्यार्थयान्तवच्वादेव । तुशब्दोऽभमेदेनेश्वरभक्तेभ्यो विभेदार्थः । यतो देवयजो देवान्यजन्ते इति देव- 
यजस्ते देवानन्तयुक्तानेव यान्ति । एवं यक्षरक्षोमक्ता यक्षादीनेव यान्ति । भूतप्रेतमक्ताश्च भूतादीनेवेत्यपि द्रष्टव्यम् । 
मद्धक्तास्तु मामेवानन्तं यान्ति । अतस्तेऽनन्तफरभाज इत्यर्थः ॥ २३ ॥ एवं तर्हि कुतस्त्वामेव सर्वे न प्रतिपचन्त 

४ मधुस्दनीव्याख्या । 

मदाराधनमेव, सर्वत्रापि च फलदातान्तयाम्यहमेव, तथापि साक्षान्मद्धक्तानां च तेषां च वस्तुविवेकाविवेकछतं फल्तैषम्यं 
भवतीयाद-- अल्पमेधसां मन्दभ्र्त्वेन वस्वुनिवेकासमथनां तेषां तत्तदैवतामक्तानां तन्मया विहितमपि तत्तदेवता- 
राधनजं फल अन्तवदेव विनार्येव नठु मद्धक्तानां विवेकिनामिवानन्तं फलं तेषामिदर्थः । कुत एवं, यतो देवानिन्द्रा- 

दीनन्तवत एव देवजयो भदन्यदेवताराधनपरा यान्ति प्राप्नुवन्ति । मद्भक्तास्तु चयः सक्रामा- अथ्ममल्रसादादमीध्य- 
न्कामान्प्रा्ुवन्ति । अपिश्चब्दम्रथोगत्ततो मदुपासनापरिपाकान्मामनन्तमानन्दवनमीश्वरमपि यान्ति प्रारुवन्ति । अत 
समानेऽपि सकामत्वे मद्भुक्तानामन्यदेवताभक्ताना च महदन्तरं, तस्मात्साधुक्तमुदाराः सवै एवत इति ॥ २३ ॥५ 

४५ भाष्योक्कषदीपिका 1 

तानां कामानां हितलमौपचारिकं कल्पनीयम् ॥ २२ ॥ समनेऽप्यायासेऽन्तवत्फलसाधने तत्तदेवताराधने ग्रवर्तन्ते नतु मामेव भग- 
वन्तं सवांत्मानं तत्त्कर्मफल्यरं वाषुदेवमनन्तफल्य प्रतिपद्यन्त इत्यहो तेषामस्पबुद्धितेदयकरोशं दर्शयन्नाद--अन्तवदिति। 
तेषां तत्तदेवताराधनपराणामल्पमेधसां अथ यत्रान्यत्परययन्यच्छृणोल्यन्यद्धिजानाति तदल्पम् इति श्रुतेरत्प दते मेधा बुद्धिर्थपा ते 
मेदबुद्धय इयर्थ. । अल्पेऽन्तवत्फडे बुद्धिभ॑षामिति वा, अल्पे परिच्छिन्ने देवतान्तरे बुद्धिर्येषामिति वा, अनत्पानन्तफलाय वासुदेव 
एव भजनीयो नतु अन्तवत्फलाय देवतान्तरमिति विवेक्तुमक्षमलात्ख्पा बुद्धिर्येषामिति वा, फलमन्तवद्धिनाि तु एव भवति तन्मया 
दत्तमपि । तदेवाह ! यतो देवयज इन्द्रा्र्चकरा देवानन्तवतो यान्ति गच्छन्ति । मद्धक्तास्खार्तदयश्रयोऽपि तत्तदीप्सितं ख्ब्ण्वा 
कमेण भां वासुदेवं सचिद्ानन्दधनमनन्तं परमात्मान मोक्चाभिधेयमपि यान्ति गच्छन्ति ॥ २३ ॥ तर्हिं सथेऽपि देवतान्तरभजनं 

& ओीधरीष्याख्या । 

मपि वस्तुतो मदाराधनमेव तत्ततफरदातापि चाहमेव तथापि साक्षान्मद्ध क्तानां च तेषां फलवैषम्यं मवतीत्याह--अन्तवचिति । 
अल्पमेधसां परिच्छिन्नृष्टीना मया दत्तमपि तत्फलमन्तवद्धिनाहि मवति । तदेवाह । देवान्यजन्तीति देवयजः ते देगानन्तवतो यान्ति । 
मद्भक्तास्तु मामनाबन्तं त परमानन्दं ्राञ्ुबन्ति ॥ २३ ॥ नु च समाने प्रयासे महति च फर्विशेषे सति सर्वेऽपि किमिति देवान्तर 

७ अभिनवयुपाचार्यव्याख्या 1 

मत्त एव कामफलमुपाददते किंतु तस्यान्तोऽस्ि ! निजयैव वासनया परिभितीञ्चतस्वात् । अतणएवेन्द्रादिमावनाताद्येण यागादि कर्ष 
न्तस्तभाविधमेव फलमुपाददते । भत्पाप्षिपरास्तु मामेव ॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ २३ ॥ नु स्ैगते मगवस्वे किमिति देवसान्तरोपास- 
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अन्यक्त व्यक्िमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममान्ययमसुत्तमम् ॥ २४ ॥ 
नाहं भकारः सवेस्य योगमायासखमाच्रतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

भगवान् ॥ २३ ॥ किंनिमित्तं मामेव न भ्रपद्यन्त इत्युखयते-अव्यक्तमि ति । अव्यक्तमप्रकारं व्यक्तिमा- 
पन्नं परकायं गतसिदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धमीश्वरमपि सन्तमबुद्धयोऽविवेकिनः परं भाव परमा- 
त्मखरूपमजानन्तो ऽविवेकिनो ममाव्यय व्ययरदहितमनन्तमे निरतिरायं मदीय भावमजानन्तो मन्यन्त 

दतयर्थः ॥ २४ ॥ तदीयमन्ञानं किंनिसिन्तमित्युय्यते- नाहमिति । नाहं प्रकाशः स्वस्य लोकस्य केषां 
ककव काठक तक

ि 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

तन्निष्ठत्वामावे भश्चपूर्वकं निमित्तं निवेदयति--करिनिमित्तसित्यादिना । अप्रकाशं शरीरमहणापू्वमिति रोषः । 

दानीं लीरानिग्रहपरिग्रहावस्थायामित्यथंः । रकार तर्हिं कादाचिष्कत्वं भगवति प्राक्त, नेवयाह--निव्येवि। 

कर्थं तर्हि भगवन्तमागन्तुकप्रकाशं मन्यन्ते तत्नाबुद्धय दव्युत्तरम् । तद्धिश्रणोति--पर सिति । परमदुत्तममिति विरोध. 

ग्वं सोपाधिकनिरुपाधिकभावार्थेम् ॥ २४ ॥ अविवेकरूपमह्ञानं भगवन्निष्टापतिबन्धकयुक्तं तस्मिन्नपि निमित्तं 

्रश्नपूवेकमनायच्तानसुपन्यखति--तदीयमन्ञानमित्यादिना । नरिभिरीणमयैरिलयनोपाधिकरूपस्याप्रतिपत्तौ कारण- 
३ नी टकण्ठव्याख्या ( चतुर्धंरी )। 

इत्याशङ्खवाज्ञानादित्याह--अव्यक्तमिंति । अन्य्तं सर्वोपाधिदत्यस्वेनास्ष्टमपि वामुदेवश्रीरेण व्यक्तिमापन्नमस- 

दादिवच्छरीरामिमानिनं मामलुद्धयो मन्यन्ते । यतो मम प्रं सावं परत्वसुक्छृष्टत्वमजानन्तः । उ्कृषटत्वमेव वि रिनष्टि । 

अन्यथ न व्येतील्यन्ययमविनाशिनम् । अनुत्तमं यसादन्यदुत्करट च नासि । निरतिशयमखण्डेश्वयेरूपमिव्यर्थः ॥ २४ ॥ 

ुतस््द्विषयमक्ञाने ठोकसेत्यत आह--नाहमिति । हे योग योगिन् । अद्भदच्प्रत्ययान्तोऽयं योगशब्दः । 
@ मथधुसूदनीव्यार्या । 

एवं भगवद्धजनसख सर्वोत्तमफललेऽपि कथं प्रायेण आणिनो भगवद्धिसुखा इत्यत्र हेतुमाह भगवान्-- अव्यक्त देहग्रहणास्राक् 
कार्यश्चमवेन स्थितमिदानी वख्ेवे व्यक्ति भोतिकदेहावच्छेदेन कायेक्षमता प्राप्तं किचिजीवमेव मन्यन्ते मामीश्वरमप्यबु- 

दयो निवेकशयन्याः । अव्यक्तं स्वैकारणमपि मां व्यक्ति कार्यरूपतां मत्यकूमोयनेकावतारर्पेण पराप्मिति वा । कर्थं ते जीवास्लां 

न विचिन्वन्ति । तव्राबुदधय इत्युक्त हेतं विष्ृणोति--परं सवैकारणरूपमव्ययं निलय मम भावं खरूपं सोपाधिकमजानन्तस्तथा 

निरुपाधिकमप्यनुत्तमं॑स्त्कृटमनविश्षयाद्वितीयपरमानन्दघनमनन्तं मम ॒खरूपमजानन्तो जीवालुकारिकार्यद्शरंनालीवभेव 

.दंचिन्मां मन्यन्ते, ततो मामीश्वरवेनाभिमतं विहाय प्रसिद्धं देवतान्तरमेव भजन्ते । ततश्वान्तवदेव फलं ्ाञुवन्तीलर्थः । 

अमे च वक्ष्यते “अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तजुमाभितम्” इति ॥ २४ ॥ ननु जन्मकार्ऽपि सर्वयोगिष्येयं भरीवैकुण्डस्थ- 

नैश्वरमेव रूपमाविभौवितवति सरति च श्रीवत्सकौस्तुभवनमासाकिरीटङुण्डलादिदिव्योपकरणस्चाढिनि कम्बुकमल्कोमोदकी- 
ध माष्योत्कर्पदीपिका । 

विहाय लामेव कुतो न रतिपद्न्त इ्या्क मदप्रतिपत्तो मत्परमेश्वरभावाज्ञानमेव निमित्तमिलयाह । अव्यक्तमप्रकारां रीखाति- 

मररहणातपूर्व इदानीं तद्भहणावस्थायां व्यक्तिमापर्ं प्रकाशमागतं मां मन्यन्ते अबुद्धयो बिवेकहीनाः। अबुद्धय इयेतदुक्तं विष्णो ति । 

ममाब्ययं व्ययरहितमलुत्तमं निरविशयं परं भावं परमात्मखरूपं सोपाधिनिरपाध्यात्मकमजानन्तोऽविवेकिनो निदयसिद्धमीश्वरमपि 

सन्तं मां पूर्वमसन्तमधुनैवोत्पन्नं मन्यन्ते इयर्थः ॥ २४ ॥ खाज्ञाने निमित्तमाह--नेति। अदं परमेश्वरः सरवैख लोकख परमे- 

६ अीधरीष्याख्या । 

हित्वा त्वामेव न भजन्ति तवाद-- अव्यक्तमिति । अव्यक्तं भपच्चातीतं मां व्यक्ति मवुष्यमत्यकरूमौदिभावं प्राप्तमस्पनुद्धयो मन्यन्ते । 

तज हेतुः । मम पर भावं खरूपमजानन्तः। करथभूतम् । अन्ययं निव्यम्। न वित उत्तमो यसात्तं भावं । अतो जगद्रक्षार्थं ङीरयाविष्टकरत. 

नानाविश्युदधोजितस्वमूतिं मां परमेश्वर खकसैनिमितभोतिकदेदं देवतान्तरसमं पदयन्तो मन्दमतयो मां नातीवाद्वियन्ते परद्युत क्षिप्रं 

देवतान्तरमेव भजन्ति ते "्ोक्तपरकारेणान्तवत्फार प्रशरुबन्तीलथैः ॥ २४ ॥ तेषा स्वाकाने देदुमाह-- नाहमिति । सर्वेसख रोक 
७ अभिनवराप्ताच्वार्थव्याख्या । 

कानां मितं फरम् । उच्यते--अब्यक्तभिति । ते खस्वस्यलुद्धित्वान्मरस्वरूपं पारमा्थकमविद्यमानव्यक्तिकं न भ्रयसिजानते अपितु निज 

कामनाससुचिताकारविश्चिष्टक्ञानस्वभावां व्यक्तिमेबापश्चं विदन्ति नान्यथा । अतएव म नाश्याकारे वा कश्चिद्रहः भित सिद्धान्तोऽयमश्र 

यः कामनापरिषहारेण य्तिचिदेवतास्पमाकन्बते तस्य तच्छुद्धख॒क्तभावेन पयवस्यति निपयेया् विपर्यय इति ॥ २४ ,॥ माडइभिति । 

अ० मर ४७७ 



३७० भानन्दगिरिव्याख्यासंवलिति-धीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवदरीता। [अध्यायः ७ 

वेदाहं सम्रतीतानि वतमानानि चाज्ञन । 
भविष्याणि च भूतानिभां तु वेद न कञ्चन ॥ २६॥ 

१ भरीसच्छोकर माष्यम् । 

चिदेव मद्भक्तानां भकाशोऽहमित्यभिप्रायः । योगमायाखमाच्ृतः योगो गणानां युक्तिधेटनं सेव माया 
योगमाया तया योगमायया समाचरत संच्छन्न हत्यर्थः । अतपव मूढो खोकोऽयं नाभिजानाति मामज- 
मव्ययम् ॥ २५॥ यया योगमायया समातं भां लोको नाभिजानाति नासौ योगमाया मदीया स 

# 8 +) # 8 ^ 0 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
सुत्तमच्र शु सोपाधिकस्यापीति विरोषं गृहीत्वा व्यच््े--नाहसिति । तर्हिं भगवद्क्तिरनुषयुक्तेयारङ्याह-- 
केषांचिदिति । सर्वैस रोक न प्रकारोऽहमिलत्र हेत॒माह--योगेति । अनाचनिर्वाच्याज्ानाच्छन्नत्वादेव मद्धिषये 
खोक्रसख मोल्यं ततश्च मदीथसरूपनिवेका भावान्मन्रिष्ठत्वराहिवयमिदयाह--अतपवेति ॥२५॥ मायया भगवानाव्रतश्चन्त- 
स्यापि रोकरसैव क्तानप्रतिबन्धः स्यादिल्यारङ्खयाह-ययेति । नदीयं माया मायाविनो विज्लानं प्रतिबध्नाति माया- 

३ नीरूकण्ठव्याख्या ( तु्धंरी > । 

अहं तत्पदार्थः सर्वख योगिनस्त्व॑पदार्थमात्रामिक्ञख न प्रकाशोऽसि । तत्र हेतुः मायासमाबृत इति । भाष्ये तु योगो 
दुक्तिथणानां घटनं सव योगमाया वित्तसमाधिवां योगो मगवतसत्कृता मायेति । मगवत्संकल्यवदवर्तिनी माये 
लर्थ. । उत्तराधेः सशर्थः ॥ २५ ॥ नवु त्वदभिन्नं छोकं तन्माया मोहयति चेत्त्वां कुतो न मो््यतीत्यत आह- 
वेदाहमिति । सत्यम्। सत्यपि छोकख मम चाभेदे ओपाधिकमेदख सत्वादुपाधिधमीमिमानित्वाह्योको मूढः, तद्- 

८ मधुसुद्नीन्याख्या 1 

चक्रवरधारिचतुुजे श्रीमदेनतेथवाहने निखिलखुररोकसंपादितराजरजेश्वराभिषेकादिमहावैभवे सर्वघुराुरजेतरि विविधदिन्य- 
रीलाविलसर्ीरे सवोवताररिरोमणौ साक्षदैङुण्डनायके निखिलकोकटुःखनिसराराय युवमवतीे बिरिधिभ्रप्ासंभविनिरति- 
रायसेन्दयंसारसर्वखमूतं बाल्टीखविमोहितविधातरि तरणिकिरणोल्वरुदिव्यपीताम्बरे निरुपमरयामखन्दरे करदीकृतपारि. 
जातार्थपराजितवुरन्द्रे बाणयुद्धविजितशदाडरोखरे समसराखुरविजयिनरकम्रतिमहादैतेयभकरभाणपर्मन्तस्खदहारिणि 
श्रीदामादिपरमरइमहावेभवकारिणि षोडदासहखदिव्यरूपधारिण्यपरिमेयगुणगरिमणि महामहिमनि नारदमाकंण्डयादिमहासुनि- 
ग्रणस्तुते खयि कथमविवेकिनोऽपि मनुष्यबुदधिजौबडुद्धिवैदयजनाशङ्कामपनिनीषुराह भगवान्--अदहं सर्वख लोकस न प्रकाद्ः 
खेन रूपेण अकटो न भवामि, कितु केषां चिन्मद्धक्तानामेवं भकटो भवामीदयभिग्रायः ¦! कथं सर्वं लोकसय न त्रकट इत्यत्र 
हेुमाह--योगमायासमाइत योगो मम संकल्पसद्वशवर्विनी साया योगमाया तयाऽयमभक्तो जनो मां खरूपेण न जानालिति- 
संक्पानुविधायिन्या मायया सम्यगाढ़तः। स्यपि ज्ञानकारणे ज्ञानविषयलायोग्यः कृतः । अतो यदुक्तं परं भावमजनन्तं इति 
तत्र मम संकल्प एवं कारणमित्युक्तं भवति । अतो मम मायया मूढ आदृतज्ञानः स्यं चतुर्विधभक्तविलक्षणो लोकः सदपि 
ज्ञानकारणे मामजमव्ययमनाद्नन्तं परमेश्वरं नाभिजानाति, कितु विपरीतदष्या मनुष्यमेव कंचिन्मन्यत इयर्थः । विद्मा 
वस्तुखरूपमद्रेणोयनिद्यमानं च किचिद्रोयतीति रीकिकमायायामपि भरसिद्धमेतत् ॥ २५ ॥ अतो मायया खाधीनया सर्वव्या- 
मोहकल्ात्खयं चाप्रतिबद्धन्ञानलात्--भहमप्रतिबद्धसर्वविज्ञानो मायया सवाटोकान्मोहयन्नपि समतीतानि विरविन्ाजि 
वतेमानानि च भविष्याणि च । एवं कालत्रयवतीनि भूतानि स्थावरजङ्गमानि सर्वाणि वेद जानामि । हे अजन, अतोऽहं सर्वन्चः 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 
श्वरेण रूपेण भकटो न भवामि । किंतु केषांचित्खभक्तानां अकारोऽहमियमिभाथः । तत्र हेदमाद--योगेति । योगो गुणानां 
युकतिधेटनं सैव माया तया । यद्वा योगो मगवतधित्तसमाधिखत्छृता माया । भगवत्संकल्पयरावर्तिनीति यावत् । उभयथाप्यनाय- 
निवोच्यमन्ञानं तया योगमायया समादृतः संच्छन्ञः। आच्छादित इति यावत् । हे योग योगिन् अदोादयच्प्रययान्तोऽयं योगशब्दः। 
अहं तत्पदार्थः सवै योभिनस्लंपदार्थमाघ्नाभिज्ञख न भकारोऽसिं । तत्र हेतः मायया समद्रत इदयैन्येषां पक्षस्व॒ अग- 
तिकगद्याश्नयणालिकयाऽसुच्या अस्तः अतोऽनायनिवौच्या्ञानेन मूढो मों गतोऽयं लोको मद्विुखः मामजमन्ययं नाभिजानाति 
॥ ५ ॥ मायया लमादतश्चेत्तवापि लोकव ज्ञानप्रतिबन्धः स्ादियारद्खयाह-- वेदेति । भहमभतिबद्दज्ञानशक्तिः समतीतानि 

६ भीधरीन्याख्या । 

नाहं रकाः प्रकटो न भवामि किंतु मद्धक्तानामेव । यतो योगमायया समाघ्रतः । योगो युक्तिः मदीयः कोऽप्यचिन्ड्रशविलछासः स एवं माया अधमानवटनाचातुर्यं अनया संच्छन्नः अतयव मत्खरूपज्ञाने मूढः सन्रयं कोकः अजमन्ययं च मा न जानाति ॥ २५ ॥ सव त्तमं मत्लरूपमजानन्त इत्युक्तम् , तदेव खस्य सर्वोत्तमत्वमनाव्रतश्ान शक्तित्वेन दद्ययक्नन्येषामश्ानभेवाद-- वेदेति । समतीतानि (~~~ 
9 चीककण्डः, 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्यौक्कर्षदीपिका-शध्ीधरी-अभिनवगुप्यास्यायुता । ३७१ 

इच्छाद्वेषसखत्थेन दन्द्रमोहेन भारत । 
सवेभूलानि संमोहं सगे थान्ति परंतप ॥ २७॥ 

१ भीमच्छांकरभा्यस् । 

मसैश्वरस्य भायाविनो ज्ञानं प्रतिबधाति यथान्यस्यापि मायाविनो मायाऽक्ञानं तदत् , यत पएवमतः- 
वेदाहमिति । अहं तु वेद् जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि भुतानि व्त॑मानानि चाञ्चैन, भषि- 
ध्याणि च भूतानि वेदाहम् । मां तु वेद न कश्चन मद्भक्तं मच्छरणमेकं मुक्त्वा । मतच्तस्ववेदना भावादेव 
न मां भजते ॥ २६ ॥ केन पुनर्म त्तरववेदनप्रतिबन्धेन प्रतिबद्धानि सन्ति जायमानानि सवैभूतानि 
मां न विदन्तीव्यपेक्षायामिदमादट--इच्छेति । इच्छादेषसमुत्थेन इच्छा च देषशयेच्छाद्धेषो ताभ्यां समु- 

२ आनन्दमिरिन्याख्या । 

त्वाछ्छोकिक मायावत्, अथवा नेश्वरो मायाप्रतिबद्धक्तानो मायाविष्वाह्ोकिकमायाविवदिलर्थः । भगवतो समायाप्रति- 
बद्धन्ञानप्वा भविन सर्व्॑तव्वमप्रतिबद्धं सिद्धमिलयाह--यत इति । खोकस्य मायाप्रति बदु विज्ञनव्वादेव भगवदाभि. 
भुस्यद्यन्यत्वमिलयाह--मां त्विति । कारुत्रयपरिच्छिन्नसमस्तवस्तुपरिक्ताने प्रतिबन्धो नेश्वरस्यासीति दयोतना्थस्तु- 
शब्दः । मां स्विति रोकस्य भगवत्तस्ववित्तानप्रतिबन्धं धोतयति । तर्हि तद्धक्तिर्विफरेलयाशङ्याह--मद्धक्तसिति । 
तर्हिं सर्वोऽपि ववद्धक्तिदवारा स्वां ज्ञाखति, नेदयाह-मत्तच्वेति । चिचेकवतो मद्धजनं नतु विवेकदयुन्यस्य सर्वस्यापी- 
लः ॥ २६ ॥ भगवत्तस्वविक्लानप्रतिबन्धकं मूखाक्तानातिरिक्तं प्रश्रह्वारेणोदाहरति--केनेव्यादिना । पुनभ्शब्दासति- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरधंरी > । 

मावान्राहं सर्वज्ञ इति विशेषः । अक्षरार्थः रयष्टः ॥२६॥ केन पुनर्िमित्तेनातीतादीनि भूतानि न जानन्तीत्याशङ्खयाह-- 
इच्छेति । इच्छा रागः द्वेषलाभ्यां समुत्थितो दरन्द्रमोहः शोभनाशोमनसल्यासत्यनित्यानित्याटमानात्मसु विपर्ययः 

€ मधुसुदनीव्याख्या । 

परमेश्वर इत्र नासि संशय श्रथः । मां त॒ ! तुशब्दो ज्ञानप्रविबन्धबयोतनार्थः । मां सर्वदरशनमपि मायाविनमिव मन्माया. 
मोहितः कश्चन कोऽपि मदनुग्रहभाजनं मद्धण्तं विना न वेद मन्मायामोहितलात् । अतो मत्तत्ववेदनाभावदेव प्रायेण 
श्राणिनो मां न भजन्त इदयभिप्रायः ॥ २६ ॥ योगमाया भगवत्तत्त्वविज्ञानप्रतिबन्ये हेतुमुक्लां देहेन्दियसंघाताभिमानातिशय- 
पूर्वक भोगाभिनिवेशं हेलन्तरमाह---इच्छदविषाभ्यामयुकूलग्रतिदूकविषयभ्या समुत्थितेन शीतोष्णसुखदुःखादिदरन्द्निमित्तेनं 

५ भाष्योत्करष॑द्ीपिका । 

समतिक्रान्तानि वर्तमानानि भविष्याणि च भूतानि चराचरात्मकानि सवौणि वेद जानामि । मपि योगादयभ्यासेन खच्छान्तःकरणः 
सन् ज्ञतुं शक्तोऽसि! अं तु निख्चद्धः स्ोपाधिधमांभिमानमलदयूल्यो जानामीति किमु वक्तव्यमिति सुचयन्पंबोधयति अर्जुनेति । 

ˆ मां तु परमात्मानं मद्धक्तं मच्छरणमेकं लक्खा न कश्चन वेद जानाति, तथाच यया मायया समाष्रतं मां लोको नाभिजानाति नासौ 
मदीया सती ममेश्वरसख् मायाविनो ज्ञानं प्रतिबध्ाति मायालात् खकिकमायावत् । यद्रा नादं मायया प्रविबद्धज्ञानः मायाबिलात् 
लोकिकमायाबिवदिति भावः ॥ २६ ॥ भगवत्तत्त्वापरिज्ञे मूलाज्ञानं निमित्तसुव्ला तत्र भतिबन्धकान्तरमाह । इच्छद्विषाभ्यां राग. 
देषाभ्यामनुकूलम्रतिकूलविषयाभ्यासुस्थितेन श्ीतोष्णदुखदुःखनिमित्तेन मोहेन वित्तव्याकुरुतापादकेन सवीणि भूतानि सै उत्पत्ति. 
काले खि संमोदमतिमूढतां यान्ति गच्छन्ति । इच्छद्विषवशीकृतवचित्तस बह्यपदारथष्वपि यथा भूतार्थविषयं ज्ञानं नोत्पयते ताभ्यामा- 
विष्टबुदधेः संमूढस्य प्रयगात्मनि बहुप्रतिबन्धे सति तन्नोत्पद्यत इति किसु वक्तव्यमिति भारत परंत्पेति संबोधनद्रयेनोत्तमवंशोट्धव- 
ल्रात् खतः शात्रुतापनवेनोक्कृष्टशक्तिमत्वाच्च उक्तप्रतिबन्धेन संमोहं गन्तुमयोग्योऽसीति सूचयति । य॑न्तु केन पुननिमित्तनातीतादीमि 
भूतानि म जानन्तीयाचङ्याह-- इच्छेति । इच्छद्िषसमुत्थेन दन्दरमोहेन शोभनारोभनसलासद्यनियानिदयात्मानात्मसु विपर्यय- 

६ भीधरीन्याख्या । 

विनष्टानि धतैमानानि मावीनि च त्रिकालवतीनि भूतानि स्थावरजगमानि सवौण्यहं वेद जानामि, मायाश्यत्वाम्मम तसयाः साश्र. 
मरम्यामोहकत्वाभावादिति भ्रसिद्धम् । मां तु न कोऽपि वेत्ति मन्मायामोहितस्वात् । भसिद्धं हि रोके मायायाः साभयाधीनलमन्यमोदकलं 
च ॥ २६ ॥ तदेवं मायाविषयलेन जीवानां परमेश्वराशनयुक्तम्› तखयवाशानस्य टढत्वे कारणमाद--दृच्छद्रेषसमुष्थेनेति । 

७ अभिनवगुप्ताचायेन्याख्या । 
सर्वषां नाहं गोषरतां भामोमि ॥ २५ ॥ २६ ॥ नलु च क्मौण्येव कियमाणानि भरखयकाङे मोक्ष अविद्धति अन्यथा किमिति मदहापभरक्व 
उपजायत इसाशङ्कायाभिद् मारभ्यते--ृच्छेत्मादि । इच्छादवेषको धमोहादिभिस्तावन्मो हास्मकणएव स परं स्फीती मावसुपरनीयते 1 भेन अत्ति. 

१ गीङकण्ड., 



३५७२ जनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता | [अध्यायः , 

१ भीमच्छंकरभान्यम् । 

चिष्ठतीतीचछषद्धेषसमुत्थस्तनेच्छदेषसमुस्थेन । केनेति विरोषपिक्षायामिदमाद--दन्दरमोहेनेति 

उन्दनिमिन्तो मोहो ढन्दमोदस्तावेवेच्छाद्धेषो शीतोध्णवरपरस्परविख्दौ सुख दुःखतद्धेतुविषयो यथा 
काटं सर्वैमूतैः संबध्यमानो इन्द्शब्देनामिधीयेते । तत्न यदेच्छदेषो सुखदुःखतद्धतुसं प्रास्य 
ङब्धात्मकौ भवतस्तदा तौ ख्वैभुतानां पक्ञायाः खवश्ापादनद्वारेण परमाथोत्मतच्वविपयन्ञानोत्प 
िप्रतिबन्धकारणं मोहं जनयतः । नदीच्छाद्धेषदोषवशीकतचित्तस्य यथाभूता विषयश्षानमुत्पते 
बहिरपि किमु वक्तव्यं ताभ्यामाबिष्टबुदधेः संमूढस्य प्रल्यगात्मरनि बडुपतिवन्धे ज्ञानं नोत्पद्यत इति 
अतत्तनेच्छादवेषससुत्थेन _बन्द्मोहेन भारत भरतान्वयज, खवेभूतानि संमोहितानि सन्ति संमोहं 
संमूढतां खगे जन्मन्युत्पत्तिकरार इ्येतद्यान्ति गच्छन्ति ह परंतप, मोदवशन्येव सवैभूतानि जाय 
मानानि जायन्त इत्यभिभ्रायः । यत पएवमतस्तेन इउन्द्मोहेन परतिवद्धधक्ञानानि सवेभूतानि संमो 
हितानि मामात्मभूतं न जानन्त्यतपवात्मभावेन मां न भजन्ते ॥ २७॥ कै पुनरनेन उन्द्मोहन 

# पि 90०00) 0 1 + 0 0 ॥ क तनन # ८ क 024 # कि । + 219 | 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

बर्धकान्तरविवक्षा गम्यते । अपरोक्षमवान्तरप्रतिबन्धकमिदमा गृह्यते । बिरोषमाकाष्कुपूर्वकं निक्षिपति--केनेति 
विशेषापेक्षायासिति । दन्द्रल्ब्देन गृदीतयोरपीच्छद्वेपयोग्रंहणं दन्द्रशब्दार्थोपरक्षणार्थमिलभिप्रेयाह--ताते 
वेति । तथोरप्यायमेकन्रानुपपत्ति गहीत्वा बिरिनशि-यथाकाख्मिति । नच तथोरनधिकरणं किंचिदपि भूतं 
संसारमण्डले संभवतील्याह--सर्वैभरतैरिति । तथापि कथ॑तयोर्मोहहेवत्वमिलयाशङ्खाह-- तत्रेति । तयोराश्रयः 
सक्षम्यर्थः । उक्तमेवार्थं कैसुतिकन्यायेन प्रपञ्चयति- नहीति । पूर्वभागाचुवादपूवेकयुत्तरभागैन फङितमाद्- 
अत इति । अल्गास्मन्यहंकारादिप्रतिबन्धभ्रभावतो क्ञानोतपत्तरसंभवोऽतःशब्दा्थैः । ऊुरग्रसूयभिमानेन सरूप. 
शक्त्या च युक्तसेव यथोक्तपतिबन्धप्रतिनिधानसामभ्यैमिति धयोतनार्थं भारत परंतपेति संबोधनद्धयम् । तस्वक्लान. 
प्रतिबन्धे प्रकृत भवान्तरकारणसुपसंहरति--मोषेति । जायमानशरूतानां मोहपरतश्नस्वे फरिवमाई--यत इति । 
भगवत्तस्ववेदनाभावे तन्नष््ववेधुर्यफरुतीसयाह--अतपरतेति ॥ २७ ॥ यदि सर्वाणि भूतानि जस्मप्रतिप्यमानानि 
मूढानि सन्ति, भगवत्तत्वपरि्ञानद्यन्यानि भगवस्चजनपराद्युखानि तरिं शाश्नालुसेधेन भगवद्धजनसुच्यमानमधि, 
काये मावादनथेकमापच्ेतेति श्ङ्कते--करे पुनरिति । अनेकेषु जन्मसु सुङृतवश्षादपाङ्तदुरितानां दन्दरभयुकमोह. 

३ नीरकण्ठडष्याख्यां ( चवुर्धरी ) । 

अंशोमने शोमनबुद्धिः शोभने वा अशोमनबुद्धिरियेवसूपसेन । हे भारत भरतान्वय, सर्वभूतानि सर्गे सुः्टिविषय 
भोहमविवेकं यान्ति हे परंतप । अय मावः--यो हि सृटेरपादानं खरूपे च त्वतो जानाति स व्र्मवित् सर्वत्वादती. 
तादीज्ञानाति, सृष्टो च सर्वेषां मोहोऽसि अशोभने ख्यादौ शोमनाध्यासात्, असय प्रपथे सत्यत्वाध्यंसात्, सये 
चात्मनोऽसद्गत्वेऽसत्यत्वाभ्यासात्, अनित्ये खगीदौ नित्यत्वाध्यासात्, अनात्मनि देदादावातमाध्यासात्। अतो विपर्ययेण 

४ जधुसूदनीध्याख्या । 

मोहेन अदं खी अहं दु खीयादिविपरथर्येण सर्वाण्यपि भूतानि संमोहं विवेकायोग्यलं स॑ स्थुरदेददोत्रत्तौ सलं यान्ति । 
हे भारत हे परेत्पेति संबोधनद्वयस्यं॒॑कुल्मदि्ना खरूपरात्त्या च लौं दन्दरमोहाख्यः शघ्ुनमिभवितुमकमिदि भावः । 
नहीच्छद्विषरहितं किंचिदपि भूतमसि, नच ताभ्यामाबिष्टस्य वहिर्विंषयमपि ज्ञानं संभवति पुनरात्मविषरयम् । अतो 
शगदवेषव्याकुलन्तःकरणलात्सवाण्यपि भूतानि मां परमेश्वरमात्मभूर्तं न जानन्ति अतो न भजन्ते भजनीयमपि ॥ २५ ॥ 

५ मष्योत्कर्पदीपिका । 
सेन सर्वभूतानि सगे खष्िनिषये संमोहमविवेकं यान्ति। अयं भावः--यो हि खे रूपमानन्दखख्पं च तत्वतो जानाति स ह्यवि 
संबज्ञलादतीतादीज्ञानाति । खष्टौ च सर्वेषां मोदोऽस्ि अशोभने' र्यादौ सोभनाष्यासादसये प्रप सललाध्यासाद् सले चात्म- 
नोऽसङ्गलेऽसव्यलाध्यासात् अनिले खर्गादौ नियलराध्यासादनात्मनि देहादावात्मलाध्यासात् । अतो तिपर्येण सिजञानं प्रति. 
बद्धम् । तेन च सार्वश्यं न जायतेऽसदादीनामिति तचिन्यम् 1 मां घु वेद न कश्नेत्युक्त्या दरदं केन प्रतिबन्धेनेदि धश. 
नेवेतच्छोकावतरणस्योचिखेन तदलुसारिव्याख्यानसैव न्याग्यलात् । उत्तरश्छोके भजन्ते भां दढबता इति बाक्यसेषविरोधाण ! 

& भीधरीष्याल्या । 
खज्यत इति सैः सर्गे स्थूलूदेदय्पन्तो सत्यां तदनुगरुर श्च्छा तत्प्रतिदरुरे च दवेषः ताभ्यां समुत्थः सयुद्धतो यः शीतोष्णदुखदुः- 
खादिद्व्निमित्तो मोद्यो विवेकः तेन सर्वभूतानि संमोहं च भदमेव घुखी' दुःखी चेति गाढतरमभिनयिकं माभ्रुवन्ति, अतस्वानि 

७ अभिनवगुपाषवार्यव्याख्या 1 
जटरान्तबेतिं समभ्रमेक जगन्निजकारयकारणमाननाक्षममेव भ्रुपतामवलम्बते अभो वासनाुभावास्मतिभिनं सत्रिखमयस्तौयुक्तवन् नद 



नीरकण्ठी-मधुचूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-श्रीधरी-जमिनवगुपतव्याख्यायुता । ३७१ 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम् । 
१० द ष निखेक्ता १९ ॐ ते इन्द मोरटा भजन्ते मां दठ्रताः ॥ २८ ॥ 
जरामरणसमोक्चाय मामाचरिल यतन्ति ये, 
क ( कप $ ते ब्रह्म तद्विदुः कत्लमध्यात्मं कमं चाखिलम् ॥ २९ ॥ 

१ भीमच्छंकर भाष्यम् 

निभाः सन्तस्त्वां विदित्वा यथाशाखमात्मभाषेन भजन्त इध्ययेक्षितम्थं दशयितुमुच्यते-येषा- 
मिति । येषां तु पुनरन्तगतं समास्स्रायं क्षीणं पापं जनानां पुण्यकर्सणां पुण्यं क येपां सत्वदयद्धि- 
कारणं बिद्यते ते पुण्यकमांणस्तेषां पुण्यकर्मणां ते उन्दमोहनिभुक्ता यथोक्तेन इन्दमोहेन निभुक्ता 
भजन्ते मां परमात्मानं उढवताः । एवमेव परमार्थतस्वं नान्यथेलयेवे [ सवैपरित्यागवरतेन ] निशित. 
विक्षाना खढत्रता उच्यन्ते ॥ २८ ॥ ते किमथे मजन्त इव्युच्यते-जरेति । जरामरणमोश्चाय जय- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

विरहिणां ब्रह्यचयोदिनियमवतां मगवद्धजनाधिकारिव्वान्न श्ाख्लबिरोधोऽसीति परिहरति--- उच्यत शति । तुश. 

ब्दद्योल्म्थेमाह--पुनरिति 1 उक्ता्थेमात्रसि्य्थं समाप्तप्रायमिद्यु्छम् । प्रकृतोपयोगं शुण्यसख कर्मणो दरौयितुं 
विरिनष- सर्वेति । उमयविधद्युदेदरन््निमित्तमोहनिदृत्तिफर्माह- ते उन्द्धेति । मोहनिदत्ते्मगवक्रिष्ठापय- 
ह्तत्वमाह-भजन्त इति । तेषां नानापरिभ्रहवतां भगवद्धजनध्रतिहतिमश्वङ्खयाह--द्डेतति ॥ २८ ॥ यथोक्तानाम- 

धिकारिणां भगवद्धजनफरं प्रश्नद्वारा दद्ीयति--ते किमर्थमिति । जरामरणादिरुश्चणो यो वन्धसतद्िष्ेषार्थं मगव- 
३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुरी ) । । 

घला प्रतिबद्धं तेन च सार्वस्ये न जायतेऽसदादीनामिति ॥ २७ ॥ केषां तर्हिं सार्वद्यं भवतीत्याशङ्बाह-- 
येषां त्विति द्वाभ्याम् । येषां पुनजनानां पुण्यकर्मणां पापं अन्तगतं अन्त नादौ प्रातम् । ितीया धिता- इति 
समासः। ते दरन्द्रमोह उक्तरश्चणसेन निरुक्ताः सन्तः प्रथम दढता; शमदमादिदाब्थमाजो भूत्वा मां मजन्ते ॥२८॥ 
ततश्च जरामरणयोः प्रवाहादात्मनो मोक्षाय मामाश्रित्य मयि समाहितचेतसो भूत्वा ये यतन्ति यतन्ते ज्ञानङाभाय 

% भधुसूदनीव्याख्या । 

दि सर्वभूतानि संमोहं यान्ति कथं तर्हिं “चतुर्विधा भजन्ते मामित्युक्तम् । सलयम् । स॒कृतातिशयेन तेषां क्षीणपापलीदि- 

लाह येषां लितरलोकविलक्षणानां जनानां सफलजन्मनां पुण्यकर्मणामनेकजन्मसु पुण्याचरणशीकानां तैसे पुण्यैः करम 

भिज्ञोनप्रतिबन्धकं पापमन्तगतमन्तमवसानं प्रा्ठं॑ते पापाभावेन तच्निमित्तन दन्द्रमोहेन रागदवेषादिनिषन्धनविपयासेन खत 

एव निरुक्ताः पुनराक्ययोग्यत्न ल्यक्ताः दृढव्रता अचाल्यसंकल्पाः सर्वथा भगवानेव भजनीयः स चैवंरूप एवेति रमाणज- 

तिताप्रामाण्यशङ्कश्ू्यविज्ञानाः सन्तो मां परमात्मानं भजन्तेऽनन्यश्चरणाः सन्तः सेवन्ते । एताद्शा एव चदुर्विधा भजन्ते 

मामिदत्र स॒हृतिशब्देनोक्ताः । अतः सर्वभूतानि संमोहं यान्तीत्युत्सगेः । तेषां मध्ये ये सुकृतिने संमोददयन्या मां भजन्त 

इत्यपवाद इति न विरोधः । अयमेवोत्सर्यः प्रागपि प्रतिपादितश्चिभिगुणमये मोवैरियत्र । तस्मात्सत्वशोधकपुण्यकर्मसंचयाय 
सर्वदा यतनीयमिति भावः ॥ २८ ॥ अथेदानीमरनख प्रश्रसुत्थापयिद्ध सूत्रभूतो शछोकाबुच्येवे ! अनयोरेव इत्तिस्थानीय 

उत्तरोऽध्यायो भविष्यति-ये संसारदुःखानिर्विण्णा जरामरणमोक्षाय जरामरणादिनिनिधदुःसहसंसारदडुःखनिरासाय तदेकदेतुं 

५ साष्योत्कर्पदीपिका ! 

निष्णुतत््वक्ञानाज्ज्ञातव्यान्तरानवरेषेऽपि शश्वरवत्रैकाङिकाखिलन्ञानस्यालभाजेति दिक् ॥ २५ ॥ के पुनश्लां विदिला यथाशान्न- 

मात्मभावेन भजन्त इत्यपेक्षायामाह । येषां ठु पुन्नानां पुण्यकर्मणां पुण्यं कम पापक्षयद्वारा सत्त्वशुद्धिकरं येषा ते पुण्यकमीणस्तेषां 

पापमन्तं समाप्नि गतं आप्तम्, ते यथोक्तदन्दरमोहेन विनिशक्ता बजिता अतएव दृढव्रताः एवमेवात्मतत्त्वं नान्ययेयेवं सर्वैपरि- 
त्यागेन निख्ितविज्ञाना मां परमात्मानं भजन्ते ॥ २८ ॥ किमर्थं भजन्तीयत आह--जरामरणमोक्षाय मां परमेश्वरं सयुणमाभिय 

३ श्रीधरीव्याख्या । 

भस्शानामावान्न भां जानन्तीति भावः ॥ २७ ॥ कुतसदिं केचन स्वा भजन्तो दृश्यन्ते तत्राह--येषामिति । येषां चु पुण्याच- 
रणशीखानां सर्वं प्रतिबन्धकं पापमन्तगतं नष्टंते दन्द्निमित्तन मोहेन नियुक्ताः दढता एकान्तिनः सन्तो मां भजन्ते ॥ २८ ॥ 

एवं च मां मजन्त्ते सर्व विकेयं विज्ञाय कृताथ मवन्तीलयाद--जरामरणेति । जरामरणयोनिराप्ता थ मामाभिलय ये अयतन्तै ते 

७ अभिनवगुष्ाचार्यन्याख्या । 
१०. 

ताषता विधुक्तर्पतामोहासुभगसभाक्तौ पनर्विचित्रव्यापारसंसारददनात् । ये द विनएताभसाः पुण्यायुण्यपरिक्षयक्षेमीङ्तारमानस्ते 



३५७४ आनन्दगिरिव्यास्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुत्ता-श्रीमद्धगवद्रीती । [ अध्यायः ७ 

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकाेऽपि च मां ते विद्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्धीतासूपनिषल्यु अ्रह्वि्यायां योगशास श्रीकृष्णाजनसंवादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

१ भरीमन्छांकरभष्यम् । 

भेरणयोमोश्चार्थं मां पस्मेश्वरमाधिद्य मस्समादितचित्ताः सन्तो यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यद्य परं 
तद्विदुः छत्रं समस्तमध्यासे प्रत्यगात्मविषयं वृस्तु तद्विदुः क्म चाखिषटं समस्तं विदुः ॥ २९. ॥ 
साधीति । साधिभूताधिदैवमधिभूतं चाधिदैवं चाधिभूताधिदैवे सहाधिभरूताधिदैवेन वतेते 

२ आनम्द्गिरिव्यारूया । 

दइजनमिल्थः । संप्रति सगुणस्य चभरपञ्चस्य मध्यमानुप्रहाथे ध्येयत्वमाह--मामा्िदयेति 1 जरादिसंसारनिचरश्यथं 

निगीणं निष्प्रपञ्चं मासुत्तमाधिकारिणो जानन्तीष्युक्तं मामेव ये प्रपचन्तेः इव्यादाविव्याह--जरेति । मभ्यमाधि. 
कारिणः प्रयाह-मासेति । परसेश्वराश्चय्णं नाम विपयविमुखत्वेन भगवदेकनिष्ठत्वमित्याह--मत्समादहितेति 1 

भ्रयतनं भगवजरिष्ठासिश्य्थं बहिरङ्गणां यक्लादीनामन्तरङ्णां च श्चरवणादीनामनुष्टानम् । प्रागुक्त जगदुपादानं परं 

शर्म । कथं जह्य विदुरिलपेश्षायां समस्ताध्यास्मवस्तुत्वेन सकरूकमैस्वेन च तद्विदुरिव्याह--छृत्छमिति ॥ २९ ॥ 

न केवरं भगवन्निष्ठानां सवीध्याह्मिककमीत्मकबह्यविस्वमेवं कित्वधिभूतादिसहितं तद्वेदित्वमपि सिध्यतीयाह- 

साधिभूतेति । अध्या्मं कमाधिभूतमधिदेवमधियज्ञश्वेति पश्चकमेतद्रद्य ये निदुसतेपां यथोक्तक्ानवतां समाहित 
३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधंरी > । 

वेदान्तश्रवणादो ते तत् सर्ववेदान्तपरसिद्धं त्से तरह विदुः । विाडाुपासका हङ्त्छबह्यविद्ः । सू्नकारणयोरति- 
ष्करुख चाक्ञानात् श्रीगोपारुबारोपासकास्तु तवदलश्षयकरत्लव्र्विदोऽतसऽध्यात्मादिकं काल्छर्येन जानन्ति । सर्वविदो 
भवन्तीत्यर्थः । अनेन “यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ञातव्यमव रिष्यते" इलयकविज्ञानात्सर्वविज्ञानप्रतिज्ा या पूवं कृता 
तखा उपसंहार दर्चितः । अध्यात्मे आत्मनि शरीरे सितं प्रत्यगात्मविषय वस्तु चुद्धं त्वैपदार्थमितयर्थः । कर्म च 
तत्तैपदार्थज्ञानयोः साधनं श्रवणादिकं सर्वं विदुः ॥ २९ ॥ एवं तत्यदार्थविवेकं सवोसुक्तिेठं समाप्य तसाष्युपा- 
यभूतान्युपासनानि कममुक्तिफकानि विस्तरेण वक्तुकामः संक्षेपेण सूत्रयति--साधिभूतेति । अधिभूत च अधिदैवं 

४ मधुसुदनीत्याख्यां । 

मां सगुणं भगवन्तमाश्रिदेतरसर्ववैमुख्येन शरणं गल। यतन्ति यतन्ते मदपिंतानिं फलाभिसन्धिदयुल्यानि विहितानि कर्माणि 
कुर्वन्ति ते करमेण छुद्धाम्तःकरणाः सन्तस्तन्गत्कारणं मायाधिष्ठानं शुद्धं परं बह्म निरयणं तत्पदलक्ष्यं भां विदुः । तथात्मानं 
ररीरमधिकदय प्रकादामानं कत््सुपाभ्यपरिच्छिनं चंपदलक्ष्यं विदुः । कर्मच तदुभयवेदनसाधनं गुरूपसदनश्रवण मनन 

दयखिलं निरवशेषं फलव्यभिचारि विदुजनन्तीयर्थ. ॥ २९ ॥ नचैवंभूतानां मद्धक्तानां गृत्युकचऽपि' विवश्चकरणतया मद्वि. 
५ भाष्योस्कपंदीपिका । 

ये पापरहिताः पुण्यकमौणो न्द्मोदनिनिभक्ताः टढव्रताः सन्तो यतन्ति यतन्ते ते यत्परं रह्म तद्विदुः । तथा छृतेमध्यात्मं परय 
गत्मविषयं वस्तु कर्म च वक्ष्यमाणम् । यत्तु कर्म च तदुभयवेदन साधनं शुरूपसदनश्रवणमननाद्यखिर निरवरोषं फलान्यभिचा- 
रीति केचिते। तज्ञ! भूतमाबोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः” इति मूकतद्धाप्यस्य यागदानदयोमात्मकं वेदिकं कर्मैयादिखोक्तेश्च विरो- 
ध्य स्प्टलादखिटं पपच ब्रह्मानन्यं सर्व विदुः ! तथा चेवज्ञानिनो जरामरणादिलक्षणात्स॑सागन्युच्यन्त इति ॥ २९ 1 ननु मरण- 
का तेषां खद्विसरणख संभनात्कथं संसारान्मोक्ष इ्यारद्याद--सेति 1 अधिभूतं चाधिदैवं चाधिभूताधिदैवमिति समादार- 

& ओीधरीन्याख्या । 

तत्परं जह्य निदु: कंतज्लमध्यात्मं च विदुः येन तसराप्तव्यं तं देदादिन्यतिरित्तं शुद्धमात्मानं च जानम्तीलर्थ; । तत्साधनभूतमखिरं 
सरदस्यं कमै च॑ जानन्ति ॥ २९ ॥ न चै्वेभूतानां योगदशङ्कापीलयाद--साधिभूताधिदेवमिति । अथिभूतादिश्चभ्दानामर्थ 

७ अभिनवगृप्ताषार्यल्याख्या । 
चिपादिततमहामोहवितानीः सर्वमेव भगवद्रदिमखंचितं जरामरणमयततमिचं, ते मद्य विदन्ति । आध्यारिमकाभिमौविकाधिदैविकाधियक्भि" 
कानि च ममेव स्पान्तराणि 1 भयाणकाङे च निलयं मगवद्धावितान्तःकरणस्वान्मां नन्ति । यतो येषां जन्म पूर्वमेव भगवन्तं तेऽन्त- 

१ मधुसुदन ; नीककण्ठः, 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपतव्याख्यायुता । ३७५ 

 ओमच्छांकरभाष्यमू । 

साधिभूताधिदैवं च मां ये विदुः साधियज्ञं च सहाधियज्ञेन साधियज्ञं ये विदुः प्रयाणकालेऽपि 
भ्ररणकलेऽपि च ते मां विदुयैक्तचेतसः समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥ 

इति श्रीमत्परमदहंसपरिवाजकाचार्यपूज्यपादश्चीमदाचा्यैश्रीश्चेकरभगवतः छतो 
भ्रीमगवद्वीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सक्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

कक कक एक ठकि पि ॥ ̀) ^ + षा छ.क कक 8 कि नी किषिकेकनेनिकन्ि्पिक्किििकिकिि कन्किनिहग 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

चेतसामापदवस्थायामपि भगव्तत्वल्लानमप्रतिहतं तिष्टतीदयाह---प्रयाणेति । अपिचेति निपाताभ्यां तस्यामवस्थायां 

करणम्रामस्य व्य्रवया ज्ञाना संभवेऽपि मयि समाहितवचित्तानायुक्तन्तानवतां भगवनत्तच्वत्ञानमयन्ञरभ्यमिति चोलते । 

तदनेन सक्चमेनोत्तममधिकारिणं भ्रति ज्ञेयं निरूपयता तदर्थमेव सर्वात्मकत्वादिकसुपदिश्चता भ्रकृतिद्वयद्रारेण स्वै- 

कारणत्वादिति च वदृता तत्पदवाच्यं तद्धक्ष्यं चोपक्षिक्तम् ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिनाजकाचार्यश्री मच्छुद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दक्तान ° सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुधेरी >) । 

च ताभ्यां सहितं साधिभूताधिदैवम् । तथाऽधियज्ञेन सहितं साधियक्लं च मां ये विदुरुपासते ते युक्तचेतसः । यतो 

-नित्ये समाहितविन्तासतो मां प्रयाणकाकेऽपि सर्वजनन्यामोहके विदुरेवे । भावनादाव्यन्मरणकाेऽपि तख ज्ञान 

प्रमोषो न भवत्यतो भगवति नैरन्तर्येण दृढा मावना कर्तव्येति मावः । जधिभूतादिपदाथं तु मगवनेव व्याख्या 
सतीति नोक्तबन्तो वयम् ॥ ३० ॥ 

इति श्रीमदद्वाक्यप्रमाणम° नीरकण्टकृतो भारतभावदीपे मगवद्वीतार्थप्रकारे सप्तमोऽध्यायः; ॥ ७ ॥ 

% सधुसृदनीव्यास्या । 

सरणं शङ्कनीयम्, यतः साधिभूताधिदैवमधिभूताधिदैवाभ्यां सहितं, तथा साधियज्ञं चाधियन्ञेन च सितं मां ये बिदु्वि- 
म्तयन्ति ते युक्तचेतसः सर्वदा मयि समाहितचेतसः सन्तस्तत्संस्कारपारवात्मयाणके आणोत्रमणकाङे करणग्रामस्यालन्त- 

ॐ, 

व्यमतायामपि, चकारादयनननेव मत्कपया मां सर्वात्मानं विदुर्जानन्ति तेषां श्तिकारेऽपि मदाकारेव चित्तृत्तिः पूरवोपचित- 
संस्कारपारवाद्धवति । तथाच ते मद्धक्तियोगात्छृताथा एवेति भावः । अधिभूताधिदेवाधियज्ञ्न्दानुत्तरेऽध्यायेऽजुन प्रश्नपूर्वकं 
व्याहयासखति भगवानिति सवैमनाबिलम् । तद्नोत्तमाधिकारिणं प्रति जञेयं मध्यमाधिकारिणं प्रति च ध्येयं लक्षणया भुख्यया 
च इत्त्या तत्पदभतिपायं ब्रह्य निरूपितम् ॥ ३० ॥ 

इवि श्रीमत्परमदहंसपरिनाजकाचायश्नीविशवश्वरसरखतीपाददिष्यमधुम्दनसरसखतीविरविततायां 

श्रीभगवद्रीतागूढार्थदीपिकायां ज्ञानविज्ञनयोगोनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
४ भाष्योत्कषैदीपिका । 

दन्सेन सदहवसैत इति तम्, अधियन्ेन सह वर्तेत इति तं च मां ये विदुः याणका मरणकाटेऽपि च मां ते युक्तचेतसो 
विदुरतस्तेषां मोक्षप्राप्तौ न कोऽपि संदेह इति । साधिभूतादिपदार्थस्तु मूरएव स्फुटीभविष्यति । तदनेन सप्तमाभ्ययेनोत्तमाधि- 
कारिणं प्रति ज्ञेयं निरूपयता तज्ज्ञानाथं मध्यमाधिकारिणं प्रति तत्पदवाच्यं प्रतिपादयता तत्पदवाच्यं तदक्षयं च प्रदरदितम् ॥ २०॥ 

इदि श्वीपरमदंसपरित्राजकाचायभीवारुखामिश्रीपादशिष्यदत्तवंशावतंसरामङुमारसलुधनपतिविडुषा विरवितायां 
श्रीगीताभाष्योत्कषैदीपिकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

& ओीधरीष्याख्या । 

भगवानेवानन्तराध्याये व्याख्यास्यति । अधिभूतेनाधिदेवेन च सदाधियहहेन च सहितं ये मां भजन्ति ते युक्तचेतसः मय्यासक्तमनसः 
प्रयाणक्राेऽपि मरणसमयेऽपि मां विदुजनन्ति नतु तदापि व्याङ्ीभूय मां विसरन्ति । अतो मद्धक्तनां न योगर््सरङ्कयथैः 

॥ ३० ॥ कृष्णमक्तैरयलेन बहमशानमवाप्यते । इति विक्ञानयोगाष्ये सप्तमे सं्रकारित्तम् ॥ १ ॥ 

इति भीधरखामीबिरचितायां सुबोधिन्यां टीकाया सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

७ अभिनवगुपावार्थनव्यार्या । 

काटे परमेश्वरं संस्मरेयुः । किः जन्मासेषनयेतति ये मन्यन्ते तेषां तूष्णी माव एव क्षो भन इति शिवम् ॥ २०॥२८॥ २९ ॥ ३०॥ अत्र 

सं्रदश्लोश--रछटं मगवतो भक्तिराहिता कल्यमञ्जरी । साधकेच्छाससुधितां येनाश्चां परिपूसयेत् ॥ 

इति श्रीमन्महामहिश्चराचार्याभिनवगुक्तयिरध्िते थीम्धगवद्यीताथसंग्रहे सत्तमोऽभ्यायः ५ ७॥ 



अष्टमोऽध्यायः । 
| म आ 

अन उवाच | 
कि तद्रह्य किमध्यात्मं किं कभ पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किसनच्यते ॥ १॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । ॥ 

ते रह्म तद्विदुः ङर्खमिद्यादिना भगवताञ्जैनस्य पश्चवीजान्युपदिष्टान्यतस्तत्वश्चाथमञचैन उवाच 
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२ आनन्दशिरिव्याख्या । 

सक्तमाध्यायान्ते ¶्येषां त्वन्तगतं पापस्रः इद्यादिना येषां बह्यादीनामनुसंधानसुक्तं यच्च भरयाणकाङे भगवतः सरणं 
दितं तदिदं जिज्ञासमानः सन्ए्च्छतीति प्रश्रससुदायमवतारयति- ते ब्रह्मेति । ् रश्चवबीजानि तद्िषथभूतानि बह्मा 
दीनि वस्तूनीति यावत् । बुसुल्सितव्रिपयभ्रतिरुम्मानन्तरं तेषां प्रश्नद्वारा निणैया्थमाद--अत इति । यदुक्तं ते बह्म 
तद्टिटुरिति, ति सोपाधिकं निर्पाधिकं वा व्रहमशब्दस्योभयन्रापि संभवादिति मस्वाह--किं तदिति । यश्चोक्त 
इत्खमध्यातममिति तन्नात्मानं देहमधिजृल तसिन्नधिष्ठाने तिष्ठतीव्यभ्यात्मशब्देन शरोत्रादिकरणम्रामो वा भ्रत्यग्भूत - 
ग्रह्मव वा विवक्षितमिल्याह--किमध्यात्ममिति । “चिक्ञानं यक्तं तनुते । कमौणि लञुवेऽपि च्व इति श्वतौ कर्मणो 
द्विध्यनिर्धारणात्क्मे चाखिरूमिलत्र कीटक गृहीतमिति प्रच्छति--किसिति । श्चराश्चराभ्यां कार्यकारणाभ्यामती. 
तस्य भगवतो न रंचिदधे्यमसीति सूचयति--पुरुषोत्तमेति । साधिभूताधिदेवमित्यत्राधिभूतशब्देन परथिव्यादिषु 
भूतेषु वर्मा किंचिदेव गह्यते किंवा समस्तमेव क्यमिति निर्दिधारयिषया प्रच्छति--अधिभूतसिति । अधि. 
देवमिति च दैवतनिषयमयुध्याने वा देवतेष्वादिलयमण्डलादषु वतमानं चेतन्यं वा निषृश्चितमिति भश्नान्तरं 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चतुर्ध॑री >) । 

पूवंसिन्नष्याये मायोपहितं ब जगत्कारणसुक्तं तचोत्तमानामलुपाधित्रहमपरतिपत्ताबुपटक्षणं मध्यमानासुपाखं चेति 
मत्वा परतिपत्तव्यं ब्रहम तद्विषय एकः उपासनाविषयाश्च षट् एवं सप्त प्रश्वविषयासे जह्य तद्विदुरित्ध्यायान्ते सा- 
शोकेन भगवता सूत्रितास्दु्तिरूपोऽयमध्याय आरभ्यते । तज सुत्ितानां ब्रहमाविशब्दानामथं बुसतघुर्युन उवाच । 

% मधुसूदनीन्याख्या । 

चतुधुं भगवत्मियेष्वपि मतोऽधिकं यः प्रमोरुदारपदतः परः समचकार तं मामयम् । 
परोपनिषदरधदरमख्वाक्यदीपैसमो निवारय परमं भजे तमिह कािराजं गुरुम् ॥ 

पूवाभ्यायन्ते ते ब्रह्म तद्विदु" छत्लमध्यात्मं कम॑ चाखिलम्” इद्यादिना सार्थश्छोकेन सप्त पदाथा ज्ञेयेन भगवता 
सुत्रितातेषां वृत्तिस्थानीयोऽयमष्टमोऽभ्याय आरभ्यते । तत्र सूचितानि सप्त वस्तूनि निरोषतो बुभुत्समानः श्ोकाभ्यामदधनं 
उवाच--तव् जेयलेनोक्तं रह्म कि सोपाधिकं निरुपाधिकं वा, एवमात्मानं देहमधिष्य तस्मिज्नधिषठने तिष्टतीदयध्यात्म कि 
भोत्रादिकरणग्ामो वा अखक्चेतन्यं वा, तथा क्म चाखिरुमिखत्र कि कर्म यज्ञरूपमन्यदवा, “चिज्ञानं यं तुते । कर्माणि 
तचुतेऽपि च" इति श्चुतौ दवैविष्यश्नवणात्.। तव मम च समलत्कथं लं भां प्रच्छसीति राङ्कामपवुदन्सर्वपुरषेभ्य उत्तमसख 
स्ैज्ञस तव न किचिदङ्ञेयमिति संबोधनेन सूचयति हे पुरुषोत्तमेति , अधिभूतं च फं प्रोक्तं पृथिव्यादिभूतमधिकृलय 
य्विचित्कायेमधिभूतपदेन विवक्षितं कि वा समस्तमेव का्यजातम् । चकारः सैषा भ्रभ्नानां सुचयार्थः। अधिदैवं किमुच्यते 

४५ भाष्मोत्करषंदीपिका । 
सप्तमाध्यायान्ते ते ब्रह्म तद्विदुरियादिसाधैनानख भरश्चवीजानि भगवतोक्तानि अतस्तस्रश्नार्थमजेन उवच--किसिद्या- 

दिना। ते ब्रह्म तद्विदुः इतरमिति यदुक्तं तत्कि सगुणमुत नियुणं । ब्रह्मशब्दस्योभयन्रापि संभवात् । यचोक्तं छृत्न्रमध्यात्ममिति 
तव्रात्मानं देहमधिहृलय तसिननधिष्ठने तिष्टतीलध्यात्मरान्देन कि लरगादीन्द्रियसमुदायो विवक्षित उत प्रयगात्मेव । “विज्ञानं यख 
तुते । कमणि ततुतेऽपि चः इति श्रुतौ कमदरविष्यभवणातकं चाखिलमिलन्रापि करकं विवक्षितं करं लोकिकयुत वैदिकं यक्ञादि- 
रूपं । पुर्षोत्तमख न किंचिदन्ञातमिति सुचयन्नाह--पुरषोत्तमेति। जधिभूतं च किं परोक्तं भूतेष्वाकाशादिषु वतमानं किंचिदेव 

& भीधरीष्यास्या । 
बरहमकमा पिभूतादि विदुः इष्णेकचेतप्तः । इ्युततं बरहमकमादि स्पष्टमष्टम उच्यते ॥ १ ॥ 

पवीध्यायन्ते भगवतोपक्षि्ताना ब्रहमध्यात्मादिसप्टानां पदाथानां तनं जिक्ञाखरजेन उवाच--किं तद्रद्येति दाञ्याम् १ 
| ७ अभमिनवगुक्ताचार्यव्याख्या ! 

भञ्ुन उवाच ! फ तदिति । अभिग्रहः क्रथं कोऽतरति । देडे तिष्ठतीति गोषः ॥ १॥ २ ॥ ते जहम तद्विढुरियादिना यद्धगवतोपक्षिषं 
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नीटकण्दी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदीपिका-धीधरी-जभिनवगुप््यासू्ायुता । ३७७ 

अधियज्ञः कथं कोऽन्र देहेऽस्मिन्भधुदखदनं । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 

श्रीभगवायुवाच । अक्षरं जह्य परमं खमायोऽष्यात्मसच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगेः कमैसंितः ॥ ३॥ 

१ भीमन्छांकर माष्यम् । 

॥ १॥ २॥ एषां पश्चानां यथाक्रमं निर्णयाय ओभमगवादुवाच--अश्षरमिति । अश्चरं न श्चरतीति पर 

२ अनन्द्गिरिव्याख्यां ॥ 

प्रलोति--अधिदेवयिति ॥ $ ॥ साधियत्तं चेलयत्राधियत्तशब्देन यकतमधिकृतो षिल्लानास्मा वा परदेवता वेति 
प्र्ान्तरं भ्करोति--अधियन् इवि । ख च कथं ॐेन प्रकारेण अद्यल्वेन चिन्तनीयः किं तादात्म्येन किं वाल्य- 
न्तासेदेनेलयाह--कथमिति । सर्वथापि स किमसिन्देहे वयते ततो बहिर्वा, देष चेस्स कोऽन्र उुष्यादिस्तग्तिरिक्ो 
येति जिज्ञासया बूते--को ऽति । अधियज्ञः कथं कोऽत्रेति न परश्नमेदकः[द्ः] कथमिति तु प्रकारमेदविवक्षयेति 
दश्व्यम् । यत्त॒ समाहितवित्तानासुक्त यश्रयाणकालेऽपि भगवदनुसंधानं सिध्यतीति वद्युक्तमुत्कमणदक्ायां करण. 
मआमवैयग्याचित्तसमाधानानुपपत्तिरियभिप्रे्याह--प्रयाणेति ॥ २॥ व्याख्यातभ्रश्रसक्तकस्य अतिच्च्तन भागवत 
"मवतारयति-- एषामिति । कमेण कृतानां प्रश्नानां ऋमेणेव प्रतिवचने प्रष्टरमीषटप्रतिपत्तिसौक्यं सिध्यतीति शुभ्य- 
मानो बिरिनषटि-यथाक्ममिति । तत्र प्रभ्त्रयं नर्णेतुं भगवद्रचनय॒दादरति--अश्चरमिति । #ं तद्भयेति 
भ्रश्य प्रतिवचनम्र--अश्चरं अद्य परममिति । तत्राक्षरशब्दस्य निरुपाधिके परसि्नाव्मन्यविनारिव्वव्याक्षिमस्व- 

३ नीलकण्डञ्याख्या ( बलु्धरी ) । 

किं तच्कृत्ल जहति प्रथमः प्रकरः । रेष; स्पष्टार्थः छोकः ॥ १ ॥ अधियज्ञः कथं कोऽ । क इति सस्यधश्चः । कथं 
जेय इति पदापकर्षेण तत्तदुपासनाप्रकारपरश्चश्चेति द्वयं मिरित्वा एकएव प्रश्चः । शेषं स्पष्टम् ॥ २ ॥ करमेणेषा प्॑क्षा- 
नासुत्तरमाह--अक्षरमिदयादिभिक्जिभिः। तज किं तद्रह्ेल्ययोत्तरमश्चरं परमं बरह्यति । यत्परममश्चरं तद्वति योजना । 

% अश्ुसूदनीष्यारस्या ! 

देवताविंषयमयुध्यानं वा सर्वदेवतेष्वादियमण्डखादिष्वुस्युतं चैतन्यं वा ॥ १ ॥ अधियज्ञो यज्ञमधिगतो देवतात्मा परहा 
वा। संच कथं कैन प्रकारेण चिन्तनीयः । किं तादात्म्येन किं बाद्यन्ताभेदेन । सर्वथापि स किमस्िन्देहे वर्व॑ते ततो 
बहिवां । देहे चेत् स कोऽत्र बुध्यादिसव्यतिरिक्तो षा । भधियन्नः कर्थं कोञ्ेति न भश्नद्यं किंतु सप्रकार एकएव अश्न 
इवि दव्यम् । परमकारुणिकलादनायासेनापि सर्वोपद्रवनिवारकख भगवतोऽनायासेन मत्संदेहोपप्वनिवारणमीषत्करमुचित- 
मेवेति सुचयन्संबोधयति है मधुसूदनेति । अयाणके च सर्वेकरणग्रामनैयभ्याचित्तसमाधानायुपपत्तेः कथं केन अकारेण 
नियतात्मभिः समादितचित्तेरचेयोऽसीद्युक्तराङ्कासूचनार्थश्चकारः । एतत्सर्वं स्वैज्ञलात्परमकारणिकल्चाश्च शरणागत ॒मां भवि 
कथयेदयभिभरायः ॥ २ ॥ एवं सप्तानां अश्नानां क्रमेणोत्तरं निभिः शोकैः श्रीभगवानुवाच प्रश्नकमेण हि निर्णये भष्ट- 

५ माष्योस्क्ददीपिका । 
ग्यते उत सर्वमेव कार्य । अधिदेव किमुच्यते करं देवताबिषयमनुध्यानसुतादिदयमण्डकलादिषु व्वमानं चैतन्यम् ॥ १ ॥ अधियज्घः 
कथं कोऽनन यज्ञमधिगतो विज्ञानात्मा परमात्मा वा; स्च च कर्थं केन प्रकारेण चिन्तनीयः किं तादात्म्येनोतामेदेन। सर्वथापि स किम. , 
स्मन्देहे षतेते उतासाद्धिः, देहे चेत्स कोऽ बहिश्वेत्य फं कु्यादिरुत तच्यतिरिक्त इति प्रकारादिजिज्ञासयोक्ते कर्थं कोत्रेऽतवि । मधु. 
सूदनेति संबोधयन् मधुसूद्नस् तव मस्संशयसूदनमतिञुकरमिति ्रोतयति । यचूकतं श्रयाणकाङेऽपि च मां ते बिदुयुक्तचेतसः* इति 
तत्र श्च्छति-- प्रयाणेति । प्ाणोत्कमणदशायां करणग्रामवैयभ्याचित्तसमाधानाुपपततेनियतात्मभिः प्रयाणकाले कथं हवेयोऽसीति 
माष्यदीकानुसारी सप्तमप्रक्ना्थः । भाष्यह्ृद्धिस्ु खगमा प्रदर्शितः ॥ २॥ कमेण कृतानां अशनानां तथैवं प्रतिवचने ्रश्चकतौरिष्टं 
खखेन प्रशरोत्तरदानं सिध्यवीष्यश्चयवानजैनछृतम्रश्नानां कमेण निर्णयाय श्रीभगवानुवाच । तत्र ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्लमिश्यत्र निुणं 
महम विवक्षितमिति प्रथमगश्नस्यो्तरमाह--अक्षरं ह्मे ति । यदुक्तं कं तद्रदयेति तदक्षरं न क्षरतीयक्षरं विनाश्रदितं अश्रुते 

द भीधरीन्याख्या । 
स्पष्टोऽथैः ॥ १ ॥ किच--मधियज्ञ इति । अत्र देहे यो यज्ञो वतैते तसिन्कोऽधियक्षः । भयित प्रयोजकः फलदाता च क शत्यथैः ¦ 
स्वरूपं पृष्ठा अर्विष्ठानप्रकार पृच्छति । कथं केन प्रकारेणासावसिन्देष्े सितो यज्गमधितिष्ठतीलथेः । वकण सर्वकसैणासुपरक्चणा- 
्वैम् । अन्तकारे च मियतलित्तेः पुरुषैः कथं केनोपायेन हेयोऽसि ॥ २ ॥ प्रक्रमेणोत्तर शीमगवानुवाच---बक्षरमिति तिभिः । ̀ 

७ अभिनवगृप्तालार्यव्यार्या । । 

तदपर-सनवक्रपू्वकं निव॑णयति भीमगवान्--अशषरभिति । गरहस्वादंहकत्माश्न परं मह्न । अत एषाभ्यातमन्ष्दुवाण्यसर् । यतः स्वो निषत्तिः 
भण गशी° ४८ 



३५८ लानन्दगिरिव्मास्यासबलित-श्रीमच्छांकरभाण्ययुतान्भरीमद्वगवदरीता । [अध्यायः ८ 

१ भओभण्छांकरमान्यम् । | | ति 

आत्मा, वतस्य का अष्छरस्य भरशासने गार्मि" इति श्रुतेः । ओंकारस्य चोमियेकाक्षरं ब्रह्मेति परेण 
विोषणाचद्भदणम् । परममिति च निरतिश्चये अह्यण्यक्चर उपपन्नतरं विशेषणम् । तस्यैव परस्वं 
बरह्मणः प्रतिदेहं प्रयगात्ममभावः खभावः। खभावोऽध्यात्मसुच्यते, आत्मानं देहमधिङ्त्य अरत्यगारम- 
तया परवृत्तं परमार्थब्रह्मावसानं षस्त खभावो ऽध्यात्ममुच्यतेऽध्यात्मशाब्देनाभिधीयते। भूतभावोद्धव- 4. --------------------------- 

२ अनन्दगिरिव्याख्या । 

संबन्धाव्मदृत्ति व्युत्पादयति--अश्चरमित्यादिना । कथं पुनरक्षरशब्दस्म यथोक्ते परमात्मनि बृद्धप्रयोगमन्तरेण 

घयुस्यस्या भ्रृत्तिराश्रीयते ब्युत्पत्तर्थान्तरेऽपि संभवादिव्याशङ्कय द्यावाथिव्यादिविषयनिरङ्कशम्रासनख परस्ादर्- 
भ्यसिद्गसंमवात्तथाविधमरशासनकरैत्वेन श्वतमक्षरं बहोवेत्याह--एतस्येति । रूटिर्योगमप्टरतीति न्यायादोकारे 
वणससुदायास्मन्यक्षरकब्दस्य रूढ्या भ्दृत्तिराश्रयितुसु चितेत्याशङ्याह-र्ओकारस्येति । भतिवचनोपक्रमे भक्रान्त- 
नौकाराख्यमक्षरसेवोप्तरन्र विरोषिदं भविष्यतीद्याशङ्कय परमविशेषणविरोधानच्न तस्य भक्रमः संभवतीलयाह-परम- 
मिति चेति । किम्यात्ममिति प्रश्रस्योत्तरं श्वभावोऽध्याव्ममियादि । तव्याचष्टे-- तस्यैवेति । स्वकीयो मावः स्वभावः 
श्रौत्रादिकरणमामः स चात्मनि देहिऽहंमलयवेधो बसैत दत्यञयं प्रतिभासं व्यावल्यं ख भावपदं गरह्णति-सखो भाव इति। 
एर्व विग्रहपरिभहे श्व भावोऽध्यात्मसुच्यत इलयस्यायमर्थो निष्पन्नो भंवतीलयनुवादषूर्वकं कथयति-स्वभाव इति |, 
तयैव परस्येल्यादिनोक्तं न निस्पतैव्यमिति विशिनशि--परमार्थति । परमेव हि बह्म देष्ादौ प्रवि्य परयगात्मभाष- 
मचुभवति "तत्प्रा तदेवानुप्रानिकषव' इति शुतेरिथः। किं कर्मेति प्रभस्योत्तरमुपादत्ते--भरूतेति। भूतान्येव भावासेषा- 

३ नीलकण्ठल्यार्या ( घतुधरी >) । 

अक्चरशब्दख वर्णेषु रूढत्वात् “अओमिलयेतदक्षरम्ः इवयादिश्रुतो, “ओमित्येकाक्षरं ब्रहम" इति स्मृतो च द्चनेनाजापि 
प्रणवख्षरशब्देन हणे प्रसक्ते परममिति विरोषणं प्रणवख परब्रह्मत्वासंभवात् । अतश्च "एतद्वै तदक्षरं गाग 

ब्राह्मणा अमिवदन्त्यस्थूरुमनण्वहखमदीधैम् इति श्रुतिप्रसिद्धमखण्डेकरसं यस्तु अक्षरशब्दितं तद्रदचेति प्राचः । यद्रा 
अक्षरशब्देन जीवः कूटस्थोऽक्षर उच्यते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः इति 'गीतीञुः क्षरं प्रधानममरताश्वरं हरः क्षरात्मा- 
नावीरते देव एकः, -इति श्रुतो च कूटस्थपदेनाशतपदेन च विशेषितस्याक्षरपदख जीववाचित्वद्धनात् । -अगृतो- 
्षरमित्यपेश्षिते उत्वामावश्छान्दसः । तथाचाक्षरं जीवाख्यं प्रमं जह्य । परममिति विरेषणेन सोपाधिकख पूव 
घ्यायोक्तख ज्यानरत्तिः ! नहि जीवख सोपाधिकंख ब्रह्मभावः संभवति । व्यावर्तकोपाधो मायादु्षणे जाग्रति तयो- 

% मधुसुदनीन्याख्या । 

रभीष्टसिद्धिरनायासेन स्ादित्यभिभायवान्मगघानत्र शोके प्र्त्र्यं कमेण निध्ररितवानू । एवं द्वितीयण्छोकेष्पि पश्यं, 
तृतीयश्छोकं वेकमिति विभागः । निर्पाधिकमेव ब्रह्मात्र विवक्षितं ब्रह्मच्न्देन नतु सोपाधिकमिति प्रथमग्रक्नखोत्तरमाह- 
अस्रं न क्षरतीदयविनाशि अश्रुते वा सर्वमिति सर्वव्यापकं [ अक्षरल्ात् ] “एतद्वै तदक्षरं गार्गि जाह्मणा अभिवदन्दयस्थूल- 
मनणुः इत्यायुपक्रम्य “एतख वा अक्षरस्य प्रशासने गामं सूर्याचन्द्रमसौ विधतो तिष्ठतः, नान्यदतोऽस्ति गरष श्यादिमभ्ये 
परौमृस्य “एतसिन्नु खल्वक्षरे गाग्योकाश्च ओतश्च भरोतश्व' इत्युपसहतं श्रुल्या । सवपाधिद्धन्य स्वय प्रशषापित अष्या- 
इताक्रशन्तख इत्स प्रपच्चस्य धारथित अरसिश्च शरीरेन्दियसंघाते विज्ञात निरुपाधिकं नैतन्यं तदिह ह्येति विव. 
क्षितम् । एतदेव विवृणोति-परममिति । परमं खप्रकाश्चपरमानन्दरूपं॑अरशासनसख ङत्जडवगधारणस च लिङ्स 

५ भष्योत्कषद्धीपिका । 
व्याप्नोति सर्वमिति न्दुतपत्तया वाक्षरं सर्वत्र व्यापकम् । व्याक्षरशब्देनोंकाररतिपत्तिध्रमं वारयति--परमसिति। परल निरति. , 
शयं परमात्मन एव ृ थित्यायाकाञचान्तस्य विकारजातख वारणात् । तथाच सूत्रं 'अक्षरमम्बरान्तपृतेः" इति, 'कसिश्न॒ खल्वाकाा 
ओतश्च प्रोतश्चेति सहोवाचेतदरैतदक्षरं गर्ग ब्राह्मणा अभिवदन्यस्थूख्मनणुः श्यादि शरूयते । तत्र संशयः किमक्षरश्ब्देन बण उच्यते ` 
किंवा परमेश्वर इति । तत्राक्षरसमान्नाय इसादावक्षरशाब्दस्य वणे ् रसिद्धलाव् असिब्यतिकमस चायुक्तलादोकार एवेदं सवैमिदयादौ च 
्चुखन्तरे बणेसापयुपाखतेन सवोत्मलावधारणाद् वणे एवाक्षरयब्दवाच्य इयेवं आप्त उच्यते । परएव आत्माक्षरशब्दवाच्यः कसा- 
दुम्बरान्तशतेः एृथिव्यदिराकरादान्तसय निकरारजातस धारणात। तत्र दि शयव्यादेः समस्ख विकारजातस्य काठन्रयप्रनिभक्तस्याका, 

६ ओीघरीन्याख्या । | 
नृ क्रति न-चरतीलक्षरम् । ननु जीवोऽम्यक्षरस्ततराद--परमं यदक्षर जगतां मूढकरारणं तद्रह्म “एतद तदक्षर गामि जाक्षणाः अभि. 
नदन्ति इति तेः । सस्थेव॒नङ्षण एवां खतो जीवरूपेण भवनं सभातः स एवात्मानं देदमभिक्कल भोक्तृत्वेन वतैमानोऽध्यात्म* 
वन कनो ७ सभिनवयुपताबरायंज्याख्या ॥ 

भरमा चेतन्याख्यो मावः तस्य ख जैतन्यसभावस द्षणौऽपरिग्छिन्ननाद्मलश्षगतया कोडीडतविशशकतेरेश्रये ठक्षणात्सवावद्याङ्गहि मांवा" 



नीठकष्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-शरीधरी-ममिनर्वगुव्यास्यायुवा । ) 

१ भीमच्छांकर भाष्यम् ६ 

करो भूतानां भावो भूतभावस्तस्योद्धवो भूतभथाबोद्धवस्तं कयोतीवि- भूतभाव्रौद्धवकरो भूतवरतु- 
त्पत्तिकर इत्यर्थः । विसर्गा विंखजनं देवतोदेश्येन चरूपुरोडाशदेडव्यस्य परित्यागः ख एष विसे 

२ आनेन्द्गिरिष्यार्या ! 

यद्वः सञुखत्तिलां करोतीति व्युत्पत्ति सिद्धवत्कृत्य विधान्तरेण व्युष्पादयति--भूतानामिति ।. भावः सद्धावो 
वस्तुभावोऽतएव भूतवस्तूत्पत्तिकर इति वक्ष्यति । वेदिकं कर्माश्रोक्तविदोषणं कमैदाव्दितमिति विसभेशब्दार्भं दरीयन्वि- 
श्दयति--विसगे इत्यादिना । कथ पुनथथोक्तख यज्ञस सर्वेषु भूतेषु खष्टिसितिप्ररुयहेतुत्वेन तदुद्धवकरस्वमिय- 

३ नीरकण्टव्याख्यां ( चतुधसी ) । 

रभेदायोगात्। “किं तद्र" इति प्रश्ने परममिति विरेषणाभावेऽपि 'ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्लम्। इत्र प्र्रोस्थापके सूत्रे परम- 
त्ववाचिना कृत्ख्रपदेन जह्मणो विेषितत्वादुत्तरेऽपि ब्रह्मण एव परममिति विशेषणं भुज्यत एव । प्रशचेऽपि तच्छ- 
न्देन कृत्सत्वखेव अहात् । ततश्च किं तत्छ्लं बह्वति प्रश्रे यदक्षरं जीवाख्यं तवेवपितोपाधिसंबन्धे सत् कृतं बह्यति 
तच्छमसीति महावाक्यार्थः प्रतीचो ब्रह्मभावः प्रतिपादितो भवतीति हृधम् । तथा खोऽनागन्तुको भावः खरूपं 
खभावः शुद्धस्त्वपदार्थः सोऽष्यात्मसुच्यते । भाष्ये तु तेव प्र ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगात्मभावः खो भावः खमा- 
ब्रोऽध्यात्मसुच्यते अध्यात्मराब्देनामिधीयत इति । विसो देवतोदेशेन द्रव्यत्यागात्मको यागः स कर्मसंितः । तभेत्र 
“विरिन्टि--भरुतेति । भूतानां मावः साचिकादिः खमावः उद्धवश्च तयोः करणात् भूतभावोद्भवकरः । तथाद्धि 

४ भधुसुदनीन्याख्या १ 

तत्रैवोपपत्तेः “अक्षरमम्बरान्तधरुवेः इवि न्यायात् । न जिहाक्षरशब्दस् वणेमात्ररूढलच्छरृतिलिङ्गाधिकरणन्यायमूरकेन 
“रूढिर्योगमपहरति इति न्यायेन रथकारशन्देन जातिविरोषवत््रणवास्यमक्षरमेव भ्राह्यं तत्रोक्तलिङ्गासंभवत्, “ओमियकाक्षरं 
ब्रहम इति च परेण विशेषणात्, “आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलबसपू" इति न्यायात् “वषोसु रथकार आदधीत" इयत्र 
तु जातिविशेषे नास्यसंभव इति विशेषः । अनन्यथासिद्धेन ठु लिद्धिन श्ुेबोधः (आकाशस्तछ्िङ्गात्' इईलादौ विषृतः- 1 

एतावां सजिह विरोषः । अनन्यथासिद्धेन लिङ्गेन श्ुतेबौमे यत्र योगः संभवति तत्न स एव गृह्यते सुख्यलात्, यथा “आन्यैः 
सवते, धृः स्तुवते" इत्यादौ । यथा चाभरैवाक्षरल्ब्दे । यत्र ठु योगोऽपि न संभवति तत्र गोणी इत्तियथाऽऽकाराप्राणादिशब्देषु । 
आकाक्चशन्दस्यापि जह्यणि आसमन्तात्काशत इति योगः संभवतीति चेतघ एव गह्यतामिति पश्चपादीकृतः । तथाच पार्- 
मर्ष सन्नं श्रिद्धेशवः इति । इतमन्र विस्तरेण । तदेवं कतं तद्रह्मेवि निर्णीतम् । अघुना किमध्यात्ममिति निर्णीयते--यदक्षरं 
्ह्मत्युकतं तयैव खभावः खो भावः खरूपं प्रखक्यैतम्यं नतु खस्य भाव इति षष्ठीसमासः, लक्षणाप्रसश्ात् । षष्टीतसपुरुषवा- 
घेन कर्मैधारयपरिग्हस्य श्ुतपदाथान्वयेन निषादस्थपदयधिकरणसिद्धलरात. । तस्मान्न ब्रह्मणः संबन्धि कंठ ब्रह्मसरूपमे $ 
धात्मानं देदमधिङृल् भोक्तृतया वतैमानमध्यात्ममुच्यतेऽध्यात्मरब्देनाभिधीयते न करणभराम इदर्थः । ग्ागदानशोमात्मकुं 

वेदिकं कर्मैवातन कर्मशच्देन विवक्षितमिति वृतीय्रश्ोत्तरमाह । भूतानां भवनधरमेकाणां स्वेषां स्थावरजङ्गमानां भावसुत्पत्ति- 
सुद्धवं बृद्धि च करोति यो बिसर्म्यागस्तत्तच्छाख्रविहितो यागदानदोमात्मकः स इद कर्मसं्ितः, कर्मशब्देनोक्त इति यावत् । 

तन्न॒ देवतोदेशेन द्रव्ययागो थाग उत्तिषटदधोमो वषट्कारपरमोगान्तः, स एव उपविष्ददोमः . खाहाकारभयोगान्त असिचनप 

न्तो होमः 1 परखलरापत्तिपर्मन्तः खलद्यागो दानं, सर्वत्र च द्यागांयोऽचुगतः तख च भूतमावोद्धवकरलम् “अग्नो पास्ताहुतिः 
, ५ साष्योत्करषदीपिका । \ 

बाएव तदोतं च भतं चेव्ाकाराप्रति्ठलसुक्ला कस्मि खल्वाकाश ओतश्च प्रोतशेदखनेन भरभ्रनेदमक्षगूमवतारितं । तथाचोपसंहतमे- 
तसिन्खल्वक्षरे गाग्यौ कार ओतश्च प्रोतश्चेति । नचेयमम्बरान्तशतिवरहयणोऽन्यत्र संभवति । यदप्योंकार एवेदं सवेमिति तदपि ब्रहम 
अतिपत्तिसाधनलात्सवु्ययै दरटव्यम्। तस्मान्न क्षैर्यश्रुते वेति नियलव्यापिल्लाभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्मेति परममिति वि्ेषणादश्षर्- 
ब्देन जीवप्रधानप्रविपत्ति्रमोऽपि वारितः ॥ तृतीयभश्नखोत्तरमाद--भूतमावोद्धवकरः भूतानां भावो भूतभावः तखोद्धवो 
भूतभावोद्धवसं करोतीति मूतभावोद्धवकरो भूतवस्तूतपत्तिकर इति । भाष्ये भूतान्येव भावासेषाञुद्धवः समुत्पत्तिसतां करो- 
तीति व्यरतपत्तिः षिद्धवत्छख विधान्तरेण व्युत्पादयति--भूतानाभिति । भावः सद्धावो वस्वुभाव इति तदैकाकाराः । 
एवंच भूतानां भवनधर्मक्राणां भाव उत्पर्तिः उद्धवो शरद्धिश्च तयोः . करः भूतभावोद्भवकर इलयादिव्युत्पत्तिसिदधनतकारोऽपि 
ब्रोष्यः 1. निस्रञेनं बिसः देवतोदेशेन चस्पुरोडाश्ददद्व्यख्य परियागः सएव विसमलक्षणो यन्ञादिरूपो वेद्विदितः कर्म; 

| ६ भीधरीव्याख्या । 

श्देनोच्यत शत्यथैः । भूतानां जरायुजादीनां माव उत्पत्तिः उद्धवश्च , उलछृष्टतेन भवनयुद्धवः “भादिखास्नायते दृष्टं ततः 
७ अभिनवगु्ताचा्यव्याख्या । 

वभासनास्छ बदल भावान्तरावमासनास्मा यो विसर्गः कमेण ूलानां बादिशरमातृणां भावानां जडानाञुद्धवकारी जद्ाजङेचित्यनिमे- 

9, वर्यति पाठ, 9 करब परम 



३८० धानन्दगिरिव्याख्यासंवणित्शीमच्छांकरमाष्ययुताःशीमद्भगवद्रीत । [ अध्यायः ८ 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्ाधिदैवतम् । 
अधियनज्ञोऽहमेवाच्न देहे देहथ्यृतां वर ॥ ४ ॥ 

१ भीभन्छांकर मान्यम् 1 

खश्षणो यशः क्म संहितः कर्मराव्ित श्ययेवत्। पतस्मादधि बीजभुषाहुष्यादिकरमेण स्थावरजङ्गमानि भुता- 
न्युद्धवन्ति ॥३॥ अधिभूतयिति । अधिभूतं प्राणिज्ञातमधिङृत्य भवतीति। कोऽसौ क्षरः श्चरतीतिश्चयो 
विनाशी भावो यत्किचिजनिमदस्त्वितय्थः। पुरुषः पूणैमनेन सर्वमिति पुरि शयनाद्वा पुरषः, आदि. 
स्यान्वभैतो हिरण्यगभेः स्वैधराणिकरणानामयग्राहकः सो ऽधिदैवतम् । अधियश्चः सर्वयज्ञामिमानिनीं 

> अआनन्द्गिरिव्याख्या । 
शङ्ख “भग्नौ भआखाहुतिः' इल्यादिस्षटतिमयुस्ड्रयाह--पतस्माद्धीति ॥ ३ ॥ संप्रति प्रभत्रयस्योचतरमाह--अधिभूत- 
मिति । अधिभूतं च कि प्रोक्तमियश्य अतिवचनं अधिभूतं क्षरो भाव इति । तत्राधिभूतपदमनूथ वाच्यमर्थं 
कथयति-अधिभूत॑मित्यादिना । तख निरदैशमन्तरेण निरातुमराक्यव्वास्मन्नद्वारा वतननिर्दिरति--कोऽसाः 
विति! कार्यमात्रमच्र संगृहीतमिति वक्तुसुक्तमेव व्यनक्ति-यत्किचिदिति । अधिदैवं किमिति प्रभे पुरुषश्चेलया- 
दिभरतिवचनं तच्र युरुषदाब्दमनृद्य ञुख्यमर्थं तस्योपन्यस्यति--पुरष इति । तसैव संभाविवमथौन्तरमाद--पुरि 
शयनद्धेति । वैराजं देहमासाच्यादिलयमण्डङादिषु दैवतेषु योऽन्वरवस्थितो शिङ्गात्मा व्यषिकरणानुपराहकोऽत्र पुरष्- 
शब्दाः स॒ चाधिदेवतमिति र्फुटयति--भादियये ति । अधियन्चः कथमिलादिपश्चं परिहरन्रधियलदाब्दा्थ- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( ष्वतुर्धरी )। 
द्धिः कमोनुसारिणी" इति कमालुसारित्वं भावख सर्येते । तथा उद्भवोऽपि कमेत एव स्थते “अग्नौ प्रासाहुतिः 
सम्यगादित्यसुपतिष्ठवे । आदित्याजायते बृष्िवृष्टरन्नं ततः प्रजाः, इति ॥ ३ ॥ श्वरे भावो जनिमद्रस्तु कर्मफल- 
भूतं तत्साधनभूतं च तदधिभूतमि्युच्यते । अधिदेवतं पुरुषः स्वी पूष वसतीति सर्वकरणानुआष्टकः सकठ्देव- 

% मधुसूदनीभ्याख्या । 
सम्यगादिससुपतिष्ठते । भादिान्नायते बृषटेरं ततः प्रजा” इति स्ख्तेः । ̂  वा एते आहुती इते उत्करामतःः इत्यादि. 
तेश्च ॥ ३ ॥ संप्रयभ्रिमभश्नत्रयस्ोत्तरमाह--क्षरतीति श्चरो विनाशी भावो यक्छिधिन्ननिमद्रस्वु भूतं ्राणिजातमधिक्ख 
भवतीलयधिभूतमुच्यते । पुरषो हिरण्यगर्भः सम्टिलिङ्गात्मा व्यधिसर्वकरणालुभ्ाहकः । *"आतमैवेदमम आसीत्पुरुषविधः” 
इत्युपक्रम्य स यतूर्वोऽसात्यवेसमात्सवान्पाप्मन शओौषत्तसमात्पुरुषः* इत्यादि श्रुत्या अतिपादितः। चकाराद् “व वै शरीरी अथमः 
स वै पुरुष उच्यते । आदिकत स भूतानां बरहमभे समवतैत' इतयादिस्पृया च प्रतिपादितः । अधिदैवतं दैवतान्यादिदया- 
दीन्यधिय च्करादिकरणान्यनुग्ह्ातीति तथोच्यते । अधियज्ञः सर्वयज्ञायिष्ठाता सर्वेयज्ञफलदायकश्च । सवैयन्ञाभिमानिनी 
विष्ण्वाख्या देवता 1 “यज्ञो वे विष्णुः" इति श्यतेः । सच विष्णुरधियज्ञोऽदं वासदेव एव न मद्धिन्नः कश्चित् । अतएव परनद्यणः 
सक्गाश्ादयन्तामेदेनेव अतिपत्तवय इति कथमिति व्याख्यातम् । सचात्रासिन्मनुभ्यदेहे यज्गङ्पेण वरते बुज्यादिन्यतिरिक्तो 

५ भाष्योत्कषेदीपिका । 
संक्ितः कर्मशब्देन मयोक्त इयर्थः । अभरो ्साहुतिः सम्यगादियञुपतिष्ठते । आदिव्यानायते ब्रटिटेरणं ततः 
अजाः ४ इति स्छतिभूतानां चराचराणासुद्धवमेतस्मात्कमैणो दरधयति ॥ ३ ॥ अधिभूतं च किं प्रोक्तमिति चवुर्थश्रश्रयो- 
तरमाह--अधिभरूतमिति । भूतं पराणिजातमधिष्लय मवतीययिभूतमू । क्षरो भावः क्षरतीति क्षरो बिना आवो यत्किच्रि्चनिमदवस्लिखर्थः । अधिदैवं किमुच्यत इति पश्चमपश्रसोत्तरमाह । युरषश्वाधिदैवतं पूर्णमनेन सवैभिति पुरुषः, सवासु पू शयनाद्वा पुरुषः आदियान्तरैतो हिरण्यग्ः सर्बप्राणिकरणानुभ्राहकः सोऽधिदैवतं दैवतान्यादिदयादीन्यधि- 
छख चशरादिकरणग्राममलुखहातीयभिदेवतसुच्यवे । भधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिन्मधुसूदनेति षष्टपरभ्रसयो्रमाह- 
अधियज्च इति । यज्ञो हि देहेनोर्पायोऽतो देहसमवायी । अतो देहसस्याधिकरणं भवति, असििन्देहेऽधियज्ञः सर्वयज्ञाभि- मानिनी देवता विष्ण्वार्या । शयजञो वै विष्णुः" इति श्चुतेः। सोऽधियन्ञो विष्णरहमेव कथमिलयवान्तरभ्रकारअश्नोऽप्यनेनैव परिहृतः । 

& भीधरीव्याख्या । 
प्रजाः” श्युक्तकरमेण दृदधिः तनो भूतभावोद्धवौ करोति यः निसगैः देवतोदेश्ेन द्भ्यल्यागरूपो यत्नः । सवेकर्मणायुपकक्षणमेतत् । स र्शम्दवाच्यः ॥ ३ ॥ किंच--भधिभूतमिति । क्षरो बिनश्वरो भागो देशादिपदारथो भूतं ् ाणिमा्रमभिह्ल भववीलयविभूतसु- 
स्यते । पुरुषो वैराजः सूयैमण्डलमध्यवतीं स्वांशभूतसर्वदेवतानामयिपतिरभिदैवतुच्यते । भधिदैवतमथिषठाच्ी देवता “घ वै दारीरी 
भथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकतौ स भूतानां जह्याम समवैत इति अतेः । भव्रासिन्देदेऽन्तयमितेने सितोऽदमेवाधियक्ञो 

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । 
सकः । तथा भूलभायस्य विगङितिसकरभितथमपश्स्य सद्यत्वसयोद्धवं करोतीति ॥ ३ ॥ अधिभूतमिति । क्षरति श्ववि परिणामाद्र धर्मेति क्षरः टादिः यदा्धयाम उष्यते । पुरुष आत्मा स चाधिदैवतं यत्र स्ेदेवतानां धरिनिदितत्वात् । अवषवारोषयश्चमोक्तसेन 

॥ | 



नीरुकष्ठी-मधुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-धीधरी-अमिनवगुक्तव्याख्यायुता । २८१ 

अन्तकारे च मामेव स्मरन्छुक्त्वा कलेवरम् । 
यः प्रयाति स मद्रावं याति नास्त्यच्न संदायः॥ ५॥ 

१ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

देयता विष्ण्वाख्या यज्ञो वे विष्णुः, इति श्रुतेः । स हि विष्णुरहमेधावास्सिन्देहे यो यज्ञ प्तस्यादमधियल्ो 
धल्लो हि दैहनिवेव्यैत्त्रेन देदसमवायीति देहाधिकरणो भवति देष्टशरुवां वर ॥ ४॥ अन्तकाल इति । 
अन्तकाटे च मरणकाले मामेव परमेश्वरं विष्णु सरन्मुकत्वा परित्यज्य कलेवरं शरीरं यः प्रयाति 
1 र जनन्वमिरिव्याख्या 
माह-अधियज्ञ शति । कथयुक्तायं देवतायामधियज्षशब्दः श्यादित्याशङ्खय छतिमनुखरब्राह-यक्लो वा इलि ̂  
परैव देवताऽधियज्ञशब्देनोच्यते । सा च बद्मणः सकाशादव्यन्ताभेदेन प्रतिपत्तव्येव्याह-स हि विष्णुरिति । 
शाल्नीयव्यवह्ारभूमिरत्रव्युक्ता । देहसामानाधिकरण्याद्रान्नेयसख व्याख्यामम्--अस्मिक्निति ! किमधियक्लो बहिरन्लवौ 
हादिति संदेहो मा मृदियाह--देद इति । ननु यज्ञस्य देहाधिकरणलत्वाभावात्कथ तथाविधयन्ताभिमानिदेवल्तारवं 
भगवता विवक्ष्यते तन्राह--यज्ञो हीति । एतेन तस इुश्यादिष्यतिरिक्तत्वसु्तमवभेयम् । नहि परा देवता दर्ित- 
रीत्याधियज्ञदाबिद्ता बु्यादिष्वन्तमौवमनुभावयितुमरम् । देहाम्विभ्रतीति देहश्चतः सर्वै भराणिनस्तेषामेव वरः मेष्ठः। 
शुक्तं हि भगवता साक्षादेव अतिक्षणं संवादं विदधानस्याङ्ैनसख सवेभ्यः श्रेष्वम् ॥ ४ ॥ यत्त प्रयाणकाठे चेत्यादि 
श्लोदितं तत्राह--अन्तकाङे चेति । मासेवेखवधारणेनाध्यातमादिविशिष्टत्वेन सरणं व्यावर्त । विरिष्टसरणे हि 

ड गीलकण्टव्याख्या ( चतुधरी >) 1 

तात्मा हिरण्यगभः । अधियज्ञो यज्ञाभिमानी विष्णुरन्तयांमी सोऽहमेव देद्यसि । अघ्रासिन्देहे देहभ्रतां बर ॥ ® ॥ 
अनने षटप्रशरोत्तरेषु प्रथमे जीवख ब्रह्मभाव उक्तः । तं जानतां प्रयाणमेव नासि । न तख प्राणा उत्कामन्त्यजैवं 
समवठीयन्ते ब्रह्मव सन्त्रह्माप्येतिः इति श्रुतेः । द्वितीये श्ुद्स्स्वपदार्थं उक्तस्तज्ज्ञानखापि वस्तुतत्वविषयत्वान्न तत्र 
भावनपिक्षास्तीति न भावनाफरभूतकले तत््रत्ययोऽपेक्षते । वृतीयचतुर्थयोस्तु कर्म॑तत्साधघनभूतं च जन्ये वस्तूक्तम् । 

तापि न भावनपिक्षासि । अन्तकाठे प्रबहेनेव कर्मणा चित्तखावरोधात्तस्साधनफकभूतसखेव सरणावस्यभावेन तत्र 
भावनाया वैय्यीत् परिशेषादन्त्ययोरेव का्यकारणव्रह्मणोः सोपाधिकनिरुपाधिकयोरन्यतरख भावना सुट्डा चेदन्त- 
करे तत्प्रत्ययोऽवदयंभावीति तयोरन्यतरं रूपं परमात्मा सरन् यः कठेवरं सुक्त्वार्विरादिमार्मेण प्रयाति स॒ जद्य- 
लोकथाशिद्रारा कमेण मद्भावं मोक्षं यातीत्याह-अन्तकाटठे चेति । सष्टा योजना । नास्त्यत्र संशय इति । 

, # भदुसृदनीव्याख्या । 

बिष्णुूपलरात् । एतेन स किमस्िन्देहे ततो बहि, देहै चेत्कोऽत्र बुच्यादिस्द्यतिरि्तो वेति संदेहो निरस्तः । मनुष्यदेहे 
च यज्ञस्यावस्थानं यज्ञ मुष्यदेहनिर्ब्यलात् “पुरुषो वै यज्ञः पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तयुते" इद्यादिश्चुतेः । हे देह- 
शतां वर सर्वप्राणिनां श्रेष्ठेति संबोधयन् परिक्षणं मत्संभाषणत्कृतङृलयस्खमेतद्रोधयोग्योऽसीति प्रोत्साहयद्यजैनं भगवान् । 
अयुनख सर्वप्राणिन्रेष्ठलरं भगवदनु्रहातिशयभाजनलातप्रसिद्धमेव ॥ > ॥ इदानीं प्रयाणकाले च कर्थं ज्ञेयोऽसीति सप्तम 
म्रश्नखोत्तरमाह--मामेव भगवन्तं वासुदेवमधियज्ञं सगुणं नियणं वा परममक्षरं बह्म न लध्यात्मादिकं सरन्सदा चिन्तयं स्त- 

४ भाष्योस्कपंदीपिष्छा । 

अधियज्ञो बुच्यादिव्यतिरिकिः परमात्माभिनोऽसिमिन्देे प्रतिपत्तव्य इति 1 देदान्बिभ्रतीति देदश्तस्तेषां सर्वेषां भाणिनां वरः 
ष्टस्य संबोधनं ह देदश्तां वरेति । उर्कच भगवता प्रतिक्षणं संवादं संबिदधानसयाञ्जनख सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः श्रैष्वसिति 
भाष्यदीकाकाराः ! एवंभूतं माँ देदृशरतां बवरस्वं प्रविपत्तुमहंसीति सूचनाथं वा संबोधनम् ॥ ४ ॥ प्रयाणकाङे चेदयादिसत. 
मग्रश्रस्योत्तरमाह--अन्तक्ाङ शति । अन्तके च प्रयाणकाठे । भाणोत्कमणकाडे इति यावत् । मामेव परमेश्वरं विष्णुं 

६ श्रीधरीव्याख्या । 

यक्षापिष्ठाची देव॑ता यक्शादिकमैभरवतैकसतत्फकदाता च कथमिलस्योत्तरमनेनैवोक्त द्रष्टव्यम् । अन्द्यामिणोऽसङ्गत्वादिभिरणेजी ववै लक्ष 

ण्येन देशान्तर्वतित्वसखय प्रसिद्धत्वात् । तथाच श्वुतिः---“्वा सुपणौ सयुजा सखाया समानं ब्रं परिप्रजाते । तयोरन्यः पिप्परं स्वाद्र- 
स्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति इति । देहश्रता मध्ये श्रेष्ठ इति संबोधयन् त्वमप्येव॑भूतमन्तयमिणं प्रराधीनस्वभ्रदृत्तिनिवृ्यन्वयन्यति. 
रेकाभ्यां नोद्धमदेसीति सूचयति ॥ ४ ॥ अयाणकाले च कथ हेयोऽपीत्यनेन पृष्टमन्तकाठश्चानो पायं तत्फढं च दशेयति--अन्तका 

७ अभिनवगुक्टा्चायंव्याख्या । 

यज्षानवदहयकार्याणि कर्माण्यधिद्ल्य यः स्थितः पुरुषोत्तमः सोऽहमेव । अहमेव च देहे स्थित इत्ति प्रश्वद्रयमेन यतेन निर्णीनम् ४ ध 
अथ योऽक्दिष्टः भश्नः कथं भयाणकाडे जेयोऽसीति तं निर्णेयदि । अन्तकारेऽपीति असंस्चयभियन्तम् । न केवरं स्वस्यावस्थायां यावद्ुन्व+ 



३८२ नब्दगिरिव्यास्यासंवरित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रमद्वगवदरीता । [ अध्यायः ८ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् ! 

गच्छति ख मद्भावं वैष्णवं तशवं याति । नास्ति न विद्यतेऽस्य संदायो याति वा न वेति ॥ ५॥ 
२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

चित्तवि्षेपान्न भ्रधानस्ररणमपि खात् । नच मरणकाछे कार्यैकरणपारवदयाद्धगवदनुस्रणासिद्धिः । सर्वेदैव नेरन्त- 
येणाद्रधिया भगवति समर्पिवचेतसस्तव्काङेऽपि कार्थकरणजातमगणयतो भगवदयुसंधानपिदधेः । शरीरे तसिन्न~ 
हंमसाभिमानाभावादिति यावत् । भयातीलत्न श्रकृतशरीरमपादानस् । शर्म वेद न्हेव भवति इलयादिश्चतिमा- 
शिलयाह-नास्तरीति । व्यासेध्यं संशयसेषाभिनयति-याति वेति ॥ ५ ॥ अन्तकाङे भगवन्तमनुध्यायतो भगव- 

३ नीटखकण्ठव्याख्या ( चतुरी >) । 

सोपाधिकव्रह्मोपासि प्रकरल श्रातं चैका च हृदयख नाब्यसासां मूधीनममिनिःघतेका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वगन्या उत्तमणे मवन्ति' इति तदुपासकख गतिपूर्वकखामृतत्वख श्रवणात् । यस्तु श्ुद्धत्वेपदार्थसूपमष्यात्मवस्तु- 
मान वेद असो ब्रह्मात्मेक्यज्ञानासावात् (न तख प्राणा उत्कामन्तिः इत्येतद्वाक्यविषयो न भवति किंतु शतं चेकाचे- 

त्येतखेव विषयः ! ननु तखानुपासकत्वात्कथमेतदिति चेन्न । “नहि केस्याणकृत्कथिदुगेतिं तात गच्छति? इति न्यायेन 
तखोभयश्रषटत्वासंमवात् । कठवद्वीषु निष्करप्रत्यगात्मविदं केवकयोगिनं प्रकृत्य शतं चेैकाचेत्याश्नानाच । वेदान्त- 
विज्ञानसुनिध्रिता्थीः संन्यासयोगाचतयः शुद्ध स्वाः । ते जह्मलोके तु परान्तकाछे पराशतात्यरिसुच्यून्ति सवे" इति. 
अतेर्निशिता्थनां शोधितत्वेपदाथानामेव कमञुक्तिरवगम्यते । नचात्र सुनिधितारथा इत्यनेन अहमात्मेक्यनिश्चयवन्तो 
अहीतुं शक्याः । तेषां गत्यमावख ग्रोक्तत्वात् । नाप्युपासकाः असंमबात् । उपासना हि नाम अतारससहुद्धिः । 
यथा शाक्मामे विष्णुबुद्धिरेवं सुत्रविराडन्तयामिष्वात्मबुद्धिरिति न तद्वन्तः सुनिधिताथां इति वक्तं शक्यम् । तसा- 
दश्यात्मविदां ज्ात्मेक्यानवममादनुपासकत्वेनान्त्यप्रल्ययामविऽप्यार्चरादिगतिप्रापिर स्तीति सर्वमनवद्यम् ॥ ५ ॥ न 

४ मघुसूदनीष्याख्या । 

त्स॑स्कारपारवात्समस्तकरणम्रामवैयम्यवयन्तकारेऽपि स्मरन्कलेवरं सुक्ला शरीरेऽदंममाभिमानं क्ल प्राणवियोगकङे यः 
अयाति, सश्ुणध्यानपक्षेऽश्निञ्यौतिरहः श्छ" इ्यादिवश्ष्यमाणेन देवयानमेण पितृयानमागत्मकषेण याति स उपासको मद्भावं 
मद्रपतां नियणव्रह्मभावं हिरण्यगभेलोकमोगान्ते याति आप्नोति । निर्भुणव्रह्मसरणपक्षे तु कठेवरं लक्खा प्रयातीति खोकटध्यः 
भिभरायं न तस्य प्राणा उत्कामन्यत्रैव समवरीयन्ते' इति श्रुतेसस प्राणोत्कमणाभवेन गदयभावात्स मद्धां साक्षादेव याति 1 
श्रहैव सन्बह्याप्येतिः इति श्रुतेः । नास्त्यन्न देहव्यतिरिक्त आत्मनि मद्धावभापतौ वा संशयः 1 आत्मा देहाब्यतिरिक्तो न वा, 
देहव्यतिरेकेऽपि इश्वराद्धिनो न वेति संदे्ो न विद्यते ! “छियन्ते स्वैसंरायाः" इति श्रुतेः । अत्र च कलेवरं मुक्ता प्रयातीति 
देहाद्धिन्नलं, मद्धावं यातीति चेश्वरादभिन्नखं जीवस्योक्तमिति द्रव्यम् ॥ ५ ॥ अन्तके भगवन्तमनुष्यायतो भगवस्पराभि- 

५ माष्योत्कषेदीपिका । 

स्मरन् । चक्रारात्सदा भगवद्धावभावित इति ज्ञेयम् । मामेवैति विरोषणेनाध्यात्मादि विशिष्टवेन स्मरणं व्यवद॑ते । विरिष्टस्म- 
रणे हि चित्तविक्षेपान्न प्रधानस्मरणमपि स्यात् । कलेवरं शरीरं मुक्खा दयक्त्वा यः भयाति गच्छति स मद्धावं वैष्णवं तत्तवं याति 
सगुण्रह्मचिन्तकश्चितकमेण, निरोणन्रह्मविचेत्सदयः । अस्मिन्पक्षे कटेवरं सुक्लेति जोकदृध्यभिप्रायम् । न तख आणा उक्ताम- 
स्यत्रैव समवटीयन्तेः इति श्तेः । अघ्नासिन्नथ संशयः मद्धावं याति नवेवि नासि न विदयते “स एतान्त्रह्म गमयद्येष देव- 
पथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नावतैन्तेः, श्रह्मविदप्रोति प्ररम्?, व्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" इलयादिश्ुतेः । 
अत्र केचिन्ास्यत्र देहव्यतिरिक्त आत्मनि मद्धावप्राप्ौ वा संशयः \ आत्मा देहाब्यतिरिक्तो न वा, देहव्यतिरेकेऽपि ईश्वरद्धिन्नो 
ने वेति संदेहो न वियते । छिन्ते सर्वसंराया" इति श्रुतेः । अत्र च कडेवरं मुक्ला प्रयातीति देहाद्धिनलं मद्धावं यातीति 
चेश्वरादभिभ्लं जीवसयोक्तमिति द्रष्टव्यमिति । तन्नेदं वक्तव्यम्-श्रयाणकाङे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिरि्ति अश्चपरतिव्ने 
देदाब्यतिरिक्तो न वेति संशयनिराकरणवणेनमकाण्डे ताण्डवम् 1 देहाब्यतिरिक्त आस्मेयर्थस्यासङृद्युत्पादिततेन संरायाप्रसक्तयाऽ- 
असक्तप्रतिषेधश्च युक्तिभिर्निरूपितेऽथऽपि पुनरुत्पन्रख संशयस्यार्थिकार्थैन निदृत्त्यसंभवश्व “छिन्ते सर्वसंशयाः” इति श्ुतिरपिं 
परावरनिद इति पदसत्वे उदां योग्येति दिक् ॥ ५॥ अन्तकारे माँ स्मरन् मामेवैतीति नायं नियमः किंतु यं यं वापि 

६ भीधरीष्याख्या । 

इति । मामेबोक्तरक्षणमन्तयौमिरूपं परमेश्ररं सरन्देदं खक्तवा यः प्रकषेणाचिरादिमगैण याति स मद्भावं मदूपतां याति । भत्र॒॒च 
७ असिनवगुप्ताश्वायव्याख्या । | 

काङेऽपीति मामेवेति व्यवच्न्नसकलोपाचिकं क्थंचास्वस्थावस्थायां विनिदरत्तसकरेन्द्िथचेषटस्य मगवान्स्पूतिपथयुपेयादिस्युपायमष्युप^ 
दिश्शति । स्बावस्थासु व्यावहारिकीष्वपि यस्य भगवत्त्वं न हदयाद्पयाति सस्य भगवंसेव सकरकर्मन्यासिनः सततमगवन्मयस्यावश्यं 
स्वयमेव भगवत्तत्वं स्मृतिविषयतां यातीति खदा तद्भाव माचिततवं चात्र हेतु, । असएवाह येनैव वस्तुना सदा भावितान्तभ्करणमभावस्तदेवं 
पामान मोमो 

ानसकाि 9 

# सथुसूदनः, 



नीरुकण्ठी-मघुसदनी-भाष्योत्कषंदी पिका-भीवरी-भमिनबगुपन्याख्यायुता । ३८२ 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामजस्मर युध्य च । 

[- 1) 

मय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंरायः ॥ ७ ॥ 
१ ओमच्छांकरभाष्यम् । 

न मद्धिषय पवायं नियमः किं तर्दि-यं यभिति। यं यं वापि यं यं भावं देवताविरोषं सरंशिन्तर्य- 
स्त्यज्ञति परित्यज्त्यन्ते प्राणवियोगकाे कलेवरं तं तमेव स्मतं भावमेवेति नान्यम् । कोन्तेय,-खदा 
स्वैदा तद्धावभावितस्तसिन्भावस्तद्धावः स भावितः स्मयेमाणतयाभ्यस्तो येन स तद्धावभावितः 
सन् ॥ ६ ॥ यस्मदेवमन्त्या भावना देदान्तरथ्रा्ौ कारणं, तस्मात्सर्वेषु कारेषु मामनुस्मर यथादाखं 

२ जआमन्दगिरिव्याख्या । 

धापतिनियमवदन्यमपि तस्काछे देधादिविरोषं ध्यायतो देहं सजतस्तसपरक्षिरवदयं भाविनीति दशैयति- नेत्यादिना । 
कथं पुनरन्तकाखे परवशस्य नियतविषयस्द्रतिभविवसुत्सहते तश्राह- सदेति । देवादिविरेषस्तसिच्निति स्षस्य्थः 1 
भावो भावना वासना स भावो भावितः संपादितो येन पुंसा स तथाविधः सच यं ये भावं सरति तं तमेव देष्टत्या- 
गावर्ध्वं गच्छतीति संबन्धः ॥ ६ ॥ सततभावना' भ्रतिनियतफटम्रासिनिमित्तान्टम्रलयचदेत॒रिलङ्गीङ्ल्यानन्तरश्छोकमव- 
तारयति--तस्मादिति । विशेषणत्रयवतो भगवदनुसखरणस् भगवत्मासिदेतुत्वं तस्मादित्युच्यते । सर्वेषु काठेष्वाद्र- 

' & नीटकण्डव्याख्या ( षतुरधंरी ) ¢ 

केवर कर्यकारणब्र्मणोरेव भावनान्त्यप्रत्ययवदान्तद्ावग्राधिहेतुरपि त कीट जीवते एव॒ मावनाबरद्भाव्यवस्तु- 
भावगप्रा्िद्श्यते । नन्दिकेश्वरसख च सयते (स हि महादेव मावर्यसत्साखूप्यं देहान्तरं विनेव प्रातः, इति योगशा. 
खेऽपि प्रसिद्धम् । तत्र विमु वक्तव्यमन्तप्रत्ययवरादेहान्तरे माव्यमावप्राततिरसीति मत्वा तमेवारथमन्यत्रापि दरी- 
यति- यं यभिति । तद्धाबमावितः माध्याकारवासनया रक्ञित इत्यर्थः ॥ £ ॥ यसादेवं तसात्सर्वेषु कारेषु माम- 

% मपुसूदनीन्याख्या । 

नियतेति वदितुमन्यदपि यत्कैचित्कारे ध्यायतो देहं यजतससरा्तिरवदयंभाविनीति दशयदि-न केवरं मां सरन्मद्धावं 
यातीति नियमः किं तर्हिं यं यं वापि भावं देवताविशेषं, चकारादन्यदपि यच्छिचिद्वा सरंश्िन्तयन्न्ते प्राणवियोगकाडे केवरं 
जति स तं तमेव स्मर्यमाणं भावमेव नान्यमेति प्राप्रोति । हे कौन्तेयेति पितृष्वख्पुत्रलेन क्ददाविशयं सूचयति । तेन चचचाव- 
दयानु्राह्यलं तेन च अतारणाघ्रङ्काद्चल्यलमिति । अन्तकारे सरणोययमासंमवेऽपि पूवोभ्यासजनिता वासनेव स्यतिहेवुरियाद- 
सदेति। सदा सर्वदा तसिन्देवताविशेषादो भावो भावना वासना तद्धावः स भावितः संपादितौ येन स तथा । भानिततद्धाव इयर्थः । 

५ भाष्योत्करषदीपिकरा । | 

भावं देवताविशेषं सरन् विन्तयनन्ते मरणकारे कड्वरं शरीरं यजति तं तमेव चिन्तितं भावमेवेति नान्यम् ! यद्यपि 
ययं चापीति पास्थकारादन्यदपि यक्किचिद्ा स्मरन्निति कैधिंब्याख्यातस्तथापि भाष्यकारैव्यांख्यातो न भव ती्युपेक्षणीयः 1 
अन्तकारे विवक्षसापि स््रतिभवने कि कारणमिति तत्राह । खदा तद्धावभावितः संदा सवैदा तसिन्देवतादिविरोषे भवो 
भावना वासना स भावितोऽभ्यस्तो येन सः सन् सर्वदा तख भावो भावनानुचिन्तनं तेन भावितो वासितचित्त इति व्यत्पा्ति 

विद्धबरछृाचयैसथा व्युत्पादितमिदविरोधः । कौन्तेयेति सबोधयन् संबन्धप्रदद्ेनेन ससिन्सवैदा भावनाभ्याससोच्छभ्यं 

| & भीधरीष्याख्या । 

संचयो नासि । सरणं श्ानोपायो मद्धावापत्तिश्च फलमित्यथैः ॥ ५ ॥ न केवकं मां सरन्मद्धावं भ्राभोषीति नियमः किं तर्दि--~ 

थं यमिति । य॑ यं मावं देवतान्तर वाऽन्यमपि बाऽन्तकाके सरन्देदं तयजति तं तमेव सर्यमाणं भावं प्रामोति अन्तकाठे भावविच्येष- 

| ७ अशिनवगुक्तावायैव्याल्या । 

भरणसमये खय॑ते तद्भाव एवच प्राप्यत इत्ति सर्वथा मत्परम पव भस्मेष्षुः स्यादिखत्र वाप्य नतु अरदेवान्ते स्यते तत्तदेवावाप्यते 

इति । एवं हि सति श्ानिनौऽपि यावच्छरीरभाविघादुदोपधिककितचित्तष्त्तेओडतां भाप्तस्य तामसस्येव गतिः स्यात् । नवाभ्युपगसमोऽत्र 

युतः । भरमाणभूतश्चुतिषिरोधास् । अस्ति हि (तीये पक्षे वा नष्टस्मृतिरपि परियजन्देहम्, । ज्ञानसमकारयुक्तः कैवल्यं याति 

इतङौकः ॥* इति । "तदु त्यजतु वा काश्यां पवस्य गृदेऽथवा । क्ञानसंभ्रा्िसमये सुक्तोऽसो विगतज्वरः ५ इति । तस्देवं विध्यलु- 
चादौ सदा येन भवितमन्तञ्करणं सदैवान्ते श्रयाणानन्तरं भाप्यदे । तश्च स्य्यते न वेत्ति नात्र निवेर्घः । अन्वाचयश्चायमपि शब्देन 

"१ मुचद", - ४६ -मधुूदनः५ 



३८४ सानन्दगिरिष्याल्यासंवलिति-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमदगवद्रीता। [ अध्याय; ८ 

१ ओमन्छांकरमाष्यम् । 

युध्य च युद्धं च खम कख । मयि वाखदेवेऽपिते मनोढुद्धी यश्य तव स त्वं मय्यर्पितमनोद्द्धिः सन् 
=" ----------------------- 

२ आनन्दगिरिन्याख्या ३ 

नैरन्तयौभ्यां सहेति थावत् । भगवदूनुखरणे विरोषणन्नयसाहियं यथान्ञाञ्जमिति चोयते । भगवदजुसं धाने कतव्य 

सुकस्वा तेन सद खधमेमपि करट युदधमिष्युपदिशवा भगवता सञुच्यो क्नक्मेणोरङ्गीडृतो भातीव्याशङ्खयाह-- 

मयीति । मनोडुद्धिगोचरं क्रियाकारकफरुजातं सकरूमपि बहयेवेति भावयन्युध्यस्ेति श्वत श्ियादिकरूापख जह्या- 
तिरिक्तखाभावाभिरापान्नात्र ससुष्वयो विवक्षित इल्थैः । उक्तरीद्या खधर्ममयुवतैमानस्य भयोजनमाद-मासमे- 

३ नीरकण्टव्याख्या ( ष्रतुषदी ) । 

युखर अन्तके मल्स्मृत्या मद्धावप्रास्यथं । थु्य चेति चकारातकर्मोपास्त्योः समुच्योऽवगम्यते । ज्ञानकर्मेसमुचय- 

कर्तरीव तदुमयायुष्ठातर्येकसिन्नेवाधिकारिणि कत्रैतमाकवैत्वप्रत्ययक्रेतविरोधासावात् । मयि अर्पिते मदेकनिष्ठतां नीते 
मनो्ुद्धी येन स मय्यपिंतमनेबुद्धिसवं असंशयं भामेवेभ्यसि प्राप्यति । अन्तकाले सरणेनेति शेषः ॥ ७ ॥ एत- 

छ अधुसुदनीग्याख्या । 

आहितास्यादेराङृविगणलाद्धावितपदस्य परनिपातः । तद्धवेन तचिन्तनेन भावितो वासितचित्त इति वा ॥ ६ ॥ यस्मदेवं पूर्वसरः 
रणाभ्यास्जनिताऽन्दया भावनैव तदानीं परवशख देहान्तरपरप्तो कारणम्, तस्मान्मद्धिषयकायभावनोत्पच्यथं सर्वेषु केषु पूर्व- 
मेवाद्रेण मां सगुणमीश्वरमनुसखर चिन्तय । यदयन्तःकरण्युद्धिवशान्न शक्तोषि सततमनुस्मतुं ततोऽन्त.करणड्ुद्धये युभ्य च । 
अन्तःकरणञ्द्य्थं युद्धादिकं खधर्मं कुर । युध्येति युष्यखेलर्थः। एवंच निलनेमित्तिककर्मावुष्ठनेनाञ्यद्विक्षयान्मयि भगवति वु. 
देवैऽरपिते संकल्पाध्यवसायलशक्षणे मनोबुद्धी येन खया स खमीदशः स्वेदा मच्िन्तनपरः सन्मामेवेष्यसि प्राप्यसि । असंशयो नान्न 
संशयो विदयते ! इदं च सगुणन्रह्मचिन्तनसुपासकानायुक्तं तेषामन्यभावनासपेक्षल्रात् । निरौणब्रह्मज्ञानिनां वु ज्ञानसमकालमेवा- 
ज्ञनगिढत्तिलक्षणाया मुक्तेः सिद्धवान्नस्यन्यभावनपिक्षेवि द्रव्यम् ॥ ७ ॥ तदेवं सप्तानामपि अरश्ननायुत्तरमुक्ला अयाणकाले 

५ सष्योत्कषद्ीपिका । 

शोतयति ॥ ६ ॥ यस्मादेवं सदभ्यस्ता भावनान्तकारेऽपि रैवोद्धतां खविषयग्राप्निकरी तस्मात् सरवैषु काठेषु आदरनैरन्त्याभ्यां 
मां सगुणं निर्गुणं वा यथाशाच्नमनुसमर युध्य च युभ्यख खवर्णधर्मयुद्धं च कुर । "न चलति निजवर्णधर्मतो यः सममतिरात्म- 
सुहदिषश्षपक्चे । न हरति न च हन्ति किंचिदुैः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्" इति विष्णुपुराणे निजवर्णं घर्मतोऽचख्नं 
विष्णुभक्तलक्षणसुक्तम् । भगवता च युध्य चे्युक्तं तेनोपासनाकर्मसमुचयः । मयि अर्पिते मनोबुद्धी यख्य तव स लमेतादशः 
सन्ममेवैष्यसि आगमिष्यसि अत्र संरयो न वियते ॥ ७ ॥ किच चित्तादिसमपेणविषयभूते एडस्िन्मयि वासुदेवे विजातीय. 

& ओीषरीष्याख्या ¦ 

सरणे हेतुः सदेति । स्वेदा ठस भावो भावनानुन्निन्तनं तेन भावितो वासितचित्तः ॥ ६ ॥ तस्मादिति । यस्मापूर्वनासमै- 
वान्तकाठे स्टति्ेतुः> नहि तदा विवद्रख सरणोचमः संभवति तस्मात्सर्वदा मामनुसरानुचिन्तय + संततस्मरणं च चित्तशुद्धिं बिना 
न मवति अतो युध्य च युध्यख । चित्तदयुज्रथं युद्धादिकं सधर्म चानुतिष्टेलयथैः । एवं मय्यपितं मनः संकदपात्मकरं बुद्धिश्च ग्यवसा- 
यास्मिका येन त्वया स त्वं मामेव प्राप्स्यसि । भपसश्चवः संशयोऽत्र नासि ॥ ७ ॥ सततस्मरणसख चाभ्यासोऽन्तरङ्गसाधनमिति दश. 

७ अभिनवगुसाचा्यग्याख्या । 

थति ॥ ५॥ ६॥ यदाहं वस्मास्पर्ेषु कारेषु मामजुखरेति तेनेस्थमत्र पदसंगसिः-सदा यंयं भावं आअरन्कञ्वरं जसि अन्तेऽपि वां 
खअरन् षाग्रहणादश्छरन्ा सवमेवैति। यतोऽसौ सदा तद्धामेन भाषितः । अन्ये लु कडेवरं सजति सति अन्ते करेवरस्यागक्षणे बन्धु 
युत्रादिममत्रन्तरागोचरे श्वासायासदिकागडदादिवे्टा चरम भाविनि कषणे शरीरदाव्यंबनधप्रतन्भावादेहङृतसुखदुःखमोह बन्धे काके 
देदलजनङब्दुबाच्ये यदेव चरति तदेव प्रथमसंविद्लुगहीतमस्य सूपं सपधते । ताइश्चि च काठे रणस्य कारणं सदा तदधावभावितस- 
भिति सजतीति सप्तमी योऽ्येति आक्तन एवाथः 1 नन्वेवमन्तकारे फं प्रयोजनं तत्क्षरणेन । क एवमाह प्रयोजनमिति 1 किं बस्तु दशो. 
पनस्षभे तद्भवति तसिशन्से कषणे नलु युत्रकरतरजन्धुस्पतेः शिशिरो द्कपानादेर्वान्त्े क्षणे टं सअरणमिति तद्भावापत्तिः स्यात् 1 मेचम् । 
नहि सोऽन्यः क्षणः स्फुटदेहाचस्थानात् । नह्यसावन्, क्षणोऽस्द्विवक्षितो मवाद्योरछक्ष्यते । तत्रतवन्ये कषणे येतैव शू्पेण भविस्य 
तस्संस्कारस्य दूरवसिनोऽपि दरकालब्यवदहितानामप्यानन्तयमिति न्यायेन अ्रबोधेन भाग्यम् । तद्वशात्तस्खरणं सर्स्मृलया त-्धावभरासि, । 
कस्मचिचु देहस्य स्वस्थावस्थायामपि तदेव काकतालीयवद्चाश्चज्यते यधा मृगादेः पुराणे बणनं तरत सु मृगत्वम् । अतष््व पयाणक्नाेऽपि 
च माभि्याद्पवपि नेति अरहणम् । ये हिं सदा भगवन्तं मावयन्ति दवं भूत्वा मभिष्याम इति तेषां तजः संसकारोऽन्यस॑स्कारतिगन्धीति 
म्यायेन तस्याम रुकष्यायामन्तदैश्ायां सस्कारान्तरापहसनेन संस्कारङते तत्तत्बरणे देहसद्धावक्षणङ्ते च तस्य सरणेऽनन्तरं देह चिमिपात- 
भणएव काररंस्कारनिदृततेस्तदिद्भिदयादियेद्मयिन्नागानवभासाप्संभिन्मात्रसतत्वपरमेश्ररस्वसाषनैव सवतीति भीमद्भिनग्रगु्गुरूणां 



नीरुकण्टी-धुसूदनी-माष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुस्व्याख्यायुता । ३८५. 

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा चान्थगामिना । 
परम पुरुषं दिव्यं याति पाथालुचिन्तथन् ॥ ८ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभान्यम् । 

मामेव यथारख्रतमेष्यस्यागसिष्यस्यसंशायो न संशयोऽत्र विद्यते ॥ ७॥ किंच-- अभ्यासेति । अभ्यासयो- 
गयुक्तेन मयि चित्तसमपेणविषयभूत पकस्सिस्तुस्यपत्ययाच्रत्तिरक्षणो विङक्षणप्र्ययान्तरिनोऽभ्यासः 
स चाभ्यासो योगस्तेन युक्तं तन्नेव व्याप्तं योगिनश्चेतस्तेन चेतसा नान्यगामिना नान्यत्र विषयान्तरे 

२ आनन्द गिरिष्याख्या । 

वेति । उक्तसाधनवशारफलभ्रासतौ प्रतिबन्धाभावं सूचयति--असंराय इति ॥ ७ ॥ इतश्च पूर्व्टोकोक्ताथौनुष्टायी 
भ गवन्तमन्तकाटे भाोतीयाह--किंचेति । अभ्यासं निभजते--मयीति । नहि चित्तसमर्पणस विषयभूतं भग- 
वतोऽथान्तरं वस्तु सदस्तीति मन्वानो निशिन्टि--चित्तति । अन्तरारुकाछेऽपि बिजातीयप्रलययेषु विच्छिद्य 
बिच्छिद्य जायमनेऽ्वपि सजात्ीयप्रयया्रत्तिरयो गिनोऽपि श्यादिलयाशङ्खयाह-विखश्चणेति । अभ्यासाख्येन योगेन 
युक्तत्वं चेतसो विवरणोति-- तत्रैवेति । तृतीयया पराश््टोऽभ्यासयोगः सक्तम्यापि पराद्धश्यते । ननु (त) प्राकृतानां 
शेतस्तथेत्याशक्य॒बिरिनष्ि--योगिन इति । तचेचतो विषयान्तरं परासृशोन्न तर्हि परमपुरषा्थभ्रासिहेतः स्यादि- 

३ नीखकण्डग्याख्या ( चतुधरी ) 1 

देव छोकत्रयेण विदरणोति--अभ्यासेति । अभ्यासयोगयुक्तेन (तत्र सितौ यतोऽभ्यासःः इति सूतितोऽभ्यासः 
तत्र ध्येये वस्तुनि चित्तख सिरीकरणार्थो यतः । सच विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रल्ययग्रवाहीकरणसरूपः सोऽ्रा- 
भ्यासः । तत्र भाव्यो विषयः सिद्धः विष्णुप्रतिमादिर्िराडादिवी । असिद्धस्तु मानसप्रतिमादिः । तत्रासिद्धे मनसः 
प्रतिमाकारतासंपादने तत्र सख्ेधसंपादने चेति विषयमेदाद्ियुणो यलः कर्तभ्यो मवति । सिद्धे तु चित्तखिरीकरणार्थं 
एक एव यलः । तत्र॒ यथा खतः खच्छः स्फटिको जपाकुसुमोपरगाङ्छोहितः स्फय्कि इति तत्र लोहिप्याध्यासः, 
तत्मराबल्यात्तत्ेव स्फयिकधीप्रमोषे पद्रागत्वाध्यासः, पदरागेऽपि चन्द्रिकायाभिन्द्रनीकत्वाभ्यासस्तत्रैव तदानीमेव 
किचिदूरसथे निहीनोपरुत्वाध्यास इत्यु्तरोत्तराध्यासक्रमेण ञुद्ध॒एक एव स्फटिकः पश्चविघो मवति । एवं खतशचुदध 
चेतन्यै मायोपरागात्तदेेश्वरः, मायाप्राबस्ये तसैवेश्वरतवांशपरमोषे ततैव सूत्ात्माध्यासः, सूत्रेऽप्यज्ञानद्ादथद्रिराड- 
ध्यासः, ततएव विराडकदेरोषु शरीरादिषु आत्मत्वश्रमः, तत्र यथा धयन्तगैतः प्रदीपो घटमात्रं भासयति घटच्छि- 
्रदहिगतः किंचिर्खप्रमया संदृषटं॑विषयमवभासयति, स्वात्मना धयादवहिर्गतस्तु कस्तं भवनोदरवरतिं पदार्थजातं 
प्रकाशयति, तद्देहान्तगता वितिदेहमात्रं मासयति, देहच्छिदराश्श्ुरादेरबहिशता सती तत्संनिकृष्टं कंचिद्विषय रूपा- 
धिकमवयासयति, सवी्मना गुरूक्तयुक्त्या देहकृतपरिच्छेदाभिमाने त्यक्ते त्वपरिच्छिन्ना सती कत्ल विराडात्मान- 
मवभासयति । यथोक्तं बाक्चमन्येष्वपि 'मणिहतवहतारासोमसूयादयोऽपि क्षितिविषयमिहाद्यं॑बा्यसुद्योतयन्ति । 
सहजर्यससुस्थं चयोतयेज््योतिरन्तस्चियुवनमपि सृक्ष्मस्थूलमेदकमेण ॥› इति । सहजर्यससुत्थं सहजः खामाविको 
देहक्रतपरिच्छेदाभिमानसलसख छयमान्रादेव उत्थितं क्रमेण संकल्पक्रमेणं सदीक्षणमाचाभिनिर्दृत्तत्वात्सर्वस् प्राकसंक- 

« भदुसुदनीन्याख्या । 

भगवदयुरररणस्य भगवलरािरक्षणं फलं विवरीदुमारभते--अभ्यासः सजातीयप्रययप्रवाहो मयि विजातीयप्र्ययानन्तरितः 
ष्ठे प्रार्याख्यातः, स एव योगः समाधिस्तेन दुक्त तन्नैव व्यापूतमात्माकारश्तीतरत्तिश्यन्यं यच्वेतसेन वचेतसाऽभ्यास- 

५ माष्योकषदीपिका । 

प्रययानन्तरिवः सजातीयग्रययाद्रत्तिलक्षणोऽभ्यासः स चासौ योगः समाधिस्तेन युक्तं तत्रैव व्याएरतम् । प्रलयाघृत्तिव्यापाराबिष्टमिति- 
यावत् । तेन योगिनश्चेतसाऽनन्यगामिना नान्यस्मिन्विषये गन्तुं शीरुमस्य तेन अभ्यांसयोगादनन्यगामितां तफल मतां प्रपिनेया- 
शयः । परमं निरविदायं पुरषं पूरण दिव्यं योतमाने सूर्ये भवं यथा चाल्नाचार्योपदेशमनुध्यायन् याति गच्छति मल्राघ्यथं मय्यभ्यास- 
यो गयुक्तेनानन्यगामिना चेतसा परमं दिव्यं पुरुषं वाखदेवं मामञुचिन्तय मचिन्तनं हि तव खुल्भमिति ध्वनयन्नाद--हे पाथैति। 

६ अीधरीव्यार्या । 

यन्नाह--अभ्यासेति । अभ्यासः सजावीयप्रयय्प्रनाहदः स एव॒ योग उपायस्तेन युक्तेनेकाथेण अतएव नान्यं विषयं गन्तं शरीलं 

७ अभिनवगुक्ाचार्यव्याख्या 1 

सभतभिषयङे ब॑ह्वना । अयमिति नाभ संदेग्धभ्यमिति ॥ ७ ॥ अभ्यासेति । अछनिन्तयक्षिति शरीरभेदानन्तरं विनिव्रततकसेवरडतध्यधः 
भर गार ४२ 



३८६ आनन्दगिरिग्याख्यासंबङित-श्रीमच्छांकरभाष्यथुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ८ 

कविं पुराणमनुदासिनतारमणोरणीयांसमयस्मरेदयः। 
सर्वस्य धातारमचिन्तयरूपमादिव्यवणं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥ 

१ भरीमन्छांकरमाव्यम् । । । ू । 

गन्तं शीर्यति नान्यगामि तेन नान्यगामिना परम निरतिशयं पुरषं दिव्यं दिवि सूयमण्डले भवं 
याति गच्छति, हे पार्थ, अनुचिन्नयञशाख्राचायोपदेदामनुध्यायन्नल्येतत् ॥ ८ ॥ किंविशिष् च 
पुरुप यातीस्यच्यते--कविमिति। कवि ऊान्तदरिनं सर्वज्ञं पुराणं चिरंतनमयुशास्तितारं स्वैश्य 

नव 0 पे पे किम सभिकः ०) म १ 90010000 

- न्दगिरिव्याख्या । 

व्याशङ्खयाह-नान्यगापिनेति । प्रामादिकं विषयान्तरपारवदयमभ्यनुन्ञातँ ताच्छील्यभ्रलययस्तेन तात्पयीद्परागरष्टर्था- 
नरेण परमपुरूपनिष्ठेनेल्थः । तदेव पुरषस्य निरतिशयत्वं यदपराशृष्टाखिरानथस्वमनतिशयानन्द्सं, तच्च प्रागेव 
व्याख्यातं नेह व्याख्यानमपेश्चते । "यश्चासावादिदलेः इत्यादिश्च॒तिमनुख्व्याह-दिवीति । तत्न निरोषतोऽभिव्यक्ति- 
रेव भवनम् । पृरबोक्तेन चेतसा यथोक्तं पुरषमनुविन्तयन्याति तमेवेति संबन्धः । अनुचिन्तयन्निखत्रानुशब्दार्थ 
व्याचष्टे--रासखरेति । चिन्तयच्निति व्याकरोति-ध्यायन्निति ॥ ८ ॥ पुरुषमनुचिन्तयच्निति संबन्धः । चकारात्कया 
वा नाञ्योस्कामन्निल्यनुङप्यते तत्र ध्यानद्वारा प्राप्यस्य पुरुषस्य विरोपणानि द्रौयति-- उच्यत इति । कान्ति. 
स्वमतीतादेररेषस्य वस्तुनो दशेन॑शाङित्वमर् । तेन निष्पन्नमथेमाह-सर्यैज्ञमिति । विरंतनमादिमतः सर्ब॑खय कार 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुधंरी >) ! 

स्पादमत्वात् । तथाच श्रुतिः "स यदि पितृलोककामो मवति संकट्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठस्तिः इति । 'दोषनिमिरं 
रूपादयो विषयाः संकल्पकृताः इत्यक्षपादसूत्रा्च । दोषा रागादयः । तदेवं भ्रकादामाने विराजि “अहमेवेदं 
सर्वोऽखीति मन्यते सोऽख प्रमो ठोकः इति शासप्रामाण्यादुपासकेन गृहीतोऽहमहो यद्यपि वस्तुतखपिक्षयः 
भ्रान्तिरूपस्थापि खाभाविकादहाहंम्रहात्सत्यरूपः यथा र्फरिके हीनोपरत्वमहापेक्षया इन्द्रनीखत्वगरहसद्रत् । 
यथाच स्फटिके प्रणिधीयमानं चक्षुरत्तरोत्तरपाटवविषृद्धाविन्द्रनीरुत्व॑ बाधित्वा पद्मरागत्वं तद्वान ठोहितस्फटि 
कस्ये तद्भाघेन श्चद्धत्वं चागच्छति, एवं गुरूक्तयुक्त्या प्रत्यगात्मनि प्रणिधीयमानं भनोऽख बाद्यं॑बादयं रूपमपोह 
आन्तरे आन्तरे अवतिष्ठते । चरमं विशुद्धं रूपं प्राप्य तु खयमेव विरीयते । यथोक्तं थेन त्यजसि तत्यज इति 
येन मनसा त्यजसि विराडादिमावं तदपि मनस्त्यजेतयर्थ; । तदेवं व्यवहारपक्षया सिद्धेषु विराट्सूान्तयीमिषु मनसं 
सिरीकरणार्था यलोऽभ्याससत्कठभूतो योगः समाधिर्यैयवस्तुन्येव चेतसः स्यैव तेन गणेन युक्तं यतेतस्ेन 
नान्यगामिना अनन्यगामिना । नेकधेतिवत्समासः । तेन चेतसा परमं सर्वोत्कृष्टं पुरुषं निरस देषदोषम् ! 'यत्सर्ेष 
पुरसतात्सवान्पराप्मन ओषत्तसात्पुरुषः, इति निर्वचनात् । दिव्यं योतमानमनुचिन्तयन्नहमेव भगवान्सवीत्मा वादे, 
इति सततमाचार्यापदेशमनुध्यायन् तमेव नदीसमुद्रन्यायेन याति हे पाथं । तथाच श्रुतिः ध्यथा न्यः खन्दमान 
समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वानपुण्यपापे विधूय परा्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्” इति । परस्स 
चात् परमन्तयामिणम् ॥ ८ ॥ तदेवभुपासनायाः खस्पशक्तमोपाखख खरूपमाह- कविमिति । कविं कान्त 

४ मधुसूदनीष्याख्या । 
पाटवेन नान्यगामिना नान्यत्र विषयान्तरे नियोधप्रयलं विनापि गन्तुं शीलमस्येति तेन परमं निरतिशयं पुरुषं पूण दिः 
दिवि योतनात्मन्यादिये मवं “यश्वासावादिलयेः इति धुते याति गच्छति । हे पार्थ, अनुचिन्तयन् श्ाघ्नाचार्योपदेशमरं 
भ्यायन् ॥ ८ ॥ पुनरपि तमेवानुचिन्तयित्यं गन्तव्यं च पुरुषं विशिनि--कनि क्रान्तदरिनं तेनातीताऽनामताद 

५ भाष्योर्कर्षदीपिका । 

॥ ८ ॥ किविरिषटं च पुरषं चिन्तयन्यातीस्यत आदं । कविं कान्तदरिनं वेनातीतादिवसवजञानात्सर्वजञं पुराणं सरस कार्थकारणर हेठुखेनानादिलाच्रिरन्तनम् ! अनुशासितारमन्तयौमिरूपेण नियन्तारं अणोरणीयांसं अणो. सूृष्मादाकारादेरप्यणीयांसमतिशये 
& भीघरीग्याख्या । 

यस्य तेन चेतसा दिव्यं चोतनात्मक परमं पुरुषं परमेश्वरमनुचिन्तयन् हे पाथ, तमेव यातीति ॥ ८ ॥ पुनरप्यजुचिन्तनाय पुरु विरिनष्टि--कविमिति द्वाभ्याम् । कमि सर्वदं सर्वविानिमौतार पणणमनादिसिद्धं अनु्ासितार नियन्तार अणोः घुमा 
७ अभिनजगुप्ाशरार्यग्याख्या । 

पश्राद्भगबन्तं चिन्तयतीति ॥ ८ ॥ एवमलुसखरेदिति । आद्रियेत ! आदिसवर्णलवं बादेवतस्वस्य परिच्छेदकम् आद्चतिकदपनादिषिभ्रानिः 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योक्र्षदी पिका-धीधरी-अमिनवगुपतव्यास्यायुता । ३८७ 

१ भीर्भच्छांकरमाष्यम् । 

जगतः प्रश्ासितास्मणोः सुक्ष्मादप्यणीयांसं सुक्ष्मतरमञस्मरेदयचिन्तयेदयः कथित्लवैस्य कर्मफर्जा- 

तस्य चातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं विभञ्य दातारमचिन्ल्यरूपं नास्य रूपं नियतं विद्यमान 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

णत्वादनादिमिलय्थः । सुक्ष्ममाकालादि ततः सूक्ष्मतरं तदुपादानस्वादियर्धेः । यो यथोक्तमयुचिन्तये्स तमेवाजुविः 

न्तयन्यातीति पू्थैणेव संबन्ध इति योजना । ननु चिरिष्टजा्यादिमतो यथोक्तमनु चिन्तनं फरूवद्धवति न स्वखदा- 

दीनामिलयाच्ङ्याह--यः कश्चिदिति । "फरमत उपपत्तेः इति न्यायेनाह--सर्वस्येति । “एतदग्रमेयं श्वं" इति 

धतिमाभिलयाह~--अचिन्त्यरूपयिति । नहि परख किंचिदपि रूपादि वस्तुतोऽस्ति अरूपवदेव हीति न्यायात् 
कषटपितमपि नासदादिभिः शक्यते चिन्तयितुमिल्याह- नास्येति । मृरुकारणादक्ञानात्तच्कायाच पुरस्तादुपरिष्टाव्यव- 

2 नीलकण्डव्याख्या ( चतुरी ) । | 

द्धि सर्वज्ञम् । पुराणे चिरन्तनम् । अनुशासितारं जगतोन्तयामिणम् । अणो; सृक््मादप्याकाशचदेरणीयांसं सृक््मतरं 

५ मधघुसूदनीव्यार्या । 

दोषवस्तुद्ि न स्ैक्ञं पुराणं चिरन्तनम् । सवैकारणलादनादिमिति यावत् । अनुक्ञासितारं सर्वेख जगतो नियन्तारं अणोरणी- 

यांसं सूक्ष्मादप्याकाादि. सुक्ष्मतरं तदुपादानलात् । सर्वैख कर्मफर्जातख धातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं “फल 

५ आष्योत्कषदीपिका । 

सूशषमं योऽनुचिन्तयेत् स तमेवानुचिन्तयन्यातीति पूर्वेण संबन्धः । य इद्यस्य यः कशिदिर्थः । एतेन नजु विशिष्टजाया्दिमतो 
यथोक्तचिन्तन सफलं भवति नास्दादियेख कस्यचिदिति शङ्का निरस्ता । सर्वस कर्मफएलजातसख धातारं विधातारं विचित्रतया 
प्राणिभ्यो विभज्य दातारम् । सहि सर्वाध्यक्ष. देवगन्धरवैयक्षरक्च.पितृपिशा चभूतजरायुजाण्डजखेदजोद्धिजादिलक्षणख चुवियन्छ- 
धिव्यादिलयचन्दरमहनक्षन्रधिचिन्रस विविधग्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधनसंबन्धिनोऽखयन्तङ्कशरशिलिपभिरपि मनसाप्यचिन्दयनि- 

माणस्य जगतः खृष्टिसििरिसदारान्विदधंहेश काठबिरेषाभिज्ञतया कर्मिणां कम॑ तुषूपं फलं संपादयति । नदु कर्मण एवाचिन्दप्रभाया- 

स्सैश्च फलदेतुवेनाभ्युपगमात् तत्तत्फलगप्रा्िरभ्युपगन्तव्या, एवंच छृतं फलप्रदानायेश्वराधिककल्पनयेति चेन्न  म्रक्षविनारिनोऽ- 

भावहूपात्मक्मेणो भावरूपस्य फलय प्रात्यसं भवात् । नयु कसं विनदयत्खकालमेव खनुकूपं फरमजेयिखा विनरयति । तत्फ- 

लमुपात्तसपि भोक्तुरयोग्यलाद्वा कमान्तरपरतिबन्धाद्रा मोक्षा न युज्यते भोक्तुर्योम्यताप्रा्या प्रतिबन्धापगमे वा तेन भोक्ष्यते इति 
येन्न । नहि खग आत्मानं कभतामिदयधिकारिणः कामयन्ते किंतु खें मोग्योऽस्माकं मवविखयतो यादशमधिकारिणा काम्यते ताद- 

शस्य फललमिति मोग्यसख फललेन प्राग्भोक्तु संबन्धात् भोग्यलासिच्या फल्लानुपपत्ते. । यत्का हि यत्छुखं दुःखं वा आत्मना भुज्यते 

त्येव लोके फलं प्रसिद्धम् ! किच खगेनरफौ ती्रतमे खुखदु खे इति तद्धिषयेणाुभवेन भोगापरनान्नावदयं भवितव्यम् । तसा- 
भवयोग्ययोरननभूयमानलेनानवुभूयमानशशहगवन्नासिल निधीयते । नु क्मेजन्यादपूवोत्फलुत्पर्स्यत इति चेन्न । चेतनाऽ- 

प्रित काष्ठोष्टसमसाचेतनस्य चेतनप्रबरृत्तिविना फलोत्पच्यरथ प्रकृ्यनुपपत्ते- तत्स्व परमाणाभावाच्वाथोपत्तिः प्रमाणमितिचेन्न । 

$श्वरसिद्धेरथापत्तिक्षयात् “स वा एष महाजन आ्मान्नादो वसुदानः" इयेवेजातीयक्रया श्चुखयापीश्वर एवं कर्मफर्ेतुरिति निशी - 

यते । ननु खर्मकामो यजतः इलयेवमादिषु वाक्येषु धर्मस फल्दातृलं श्रुयते विधिश्चतेर्विषयभावोपगमाययागः खगं सयोत्पादक इयव- 

गम्यमानलात् । अन्यथा ह्यननुष्व्रको योग आपद्येत । तत्राखोपदेशवैयथ्यै स्यात् । ्ुतिप्रामाण्याच यथा कर्मफलसंबन्ध श्चुत उप- 

पद्येत तथा कल्पयितव्यः । नचानुत्पाय किमप्यपूर्वं कमं विनद्यत्कालान्तरितं फलं दाठुं राक्रोतीदयतः कर्मणो वा सूक्ष्मा काचि. 

दुत्तरावस्था फलस वा पूवावस्था वाऽपूवं नामास्तीति तक्येते । उपपद्यते चायमर्थं उक्तेन प्रकारेण ईश्वर फलं ददातीखयनुपपनम. 

विचिनच्रस्य कारणस्य निचित्रका्ानुपपत्तवैषम्यनेदण्यपरसङ्गाचायुष्ठानवैयथ्यौ पत्तेश्च । तस्माद्धमोदेव फलमिति चेदुच्यते । “एष छयेव 

साधुकम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष ह्येवासाधुकर्म क्रारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य अधो निनीषते" इलयादिश्युतिपु 

धमाधमयोः कारयितृत्वेनेश्वरसख हेतुल फठदातृलं च व्यपदिरयते। विचित्रकायौनुपपच्यादयोऽपि दोषाः कृतप्रयलपिक्षलादीश्वरस्य 
न प्रसज्यन्ते । तथाचेश्वरसिद्धे- कर्मणो वेत्यादि न परिकल्प्यम् । 'खगेकामो यजेत" इष्यादिश्ुतिरपि ईश्वर्कारणवारदिश्चुखयुरोधेन 

व्याख्येया । तथाच व्याससूत्राणि "फलमत उपपत्ते, श्ुतलाच धर्म जैमिनिरतएव?, पू तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात्” । फलमत 

हृ्वरात्मकर्ममिराराधिताद्धवितुम्हति। कुतः उपपत्तः। न केवलमुपपत्तेरेवैश्वरं फहेतुं कल्पयामः किं तरि श्ुतलादपीश्वरं फलदेतु 

मन्यामहे । तथाहि श्रुतिभेवतिसवा एषददयादया । सिद्धान्तेनोपक्रम्य पूर्वपक्ष ग्रहति । जैमिनिराचाये. फट दातारं धर्म्यं मन्यते। 

५ अतएव हेतोः शरुतेरुपपततेश्च बादरायणस्तु आचा. पूरवोक्तमेवेश्वरं फरहेतु मन्यते । केवलत्कर्मणोऽपूवाद्वा केवलात्फलमिलययं 
६ भी घरीव्याखूया । 

प्यणीयांसमतियुक्षमम् भकाशकारदिग्म्योऽप्यतियुक्षमतर सवस्य धातार पोषकं अपरिमितमदिस्वादचिन्यरूपथ्. मरीमसयोर्मनोचुश्यो - 
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१ भीमच्छाकरभान्यम् । 
त य. ७ 

मपि केनचिचिन्तयितं राक्यत इव्यचिन्वयरूपस्तमादित्यवणमादित्यस्येव नि्यचेतन्यभ्रकारो चणो 
यस्य तमादिद्यवर्णं तमसः परस्तादज्ञानखक्षणान्मोहान्धकारात्परं तमञचिन्तयन्यातीति पूवेणेचं 

[कणुक क क क क, ^ 8 चच 00 0 0 0 0 ककु ज चकि, के 

२ आनन्दभिरिन्याख्या । 

स्थितं परमाथतो ज्ानतव्कार्यास्पृष्टमिदयाह--तमस इति ॥ ९ ॥ इतश्च भगवदजु सरणं सफरुत्वादनुष्ेयमिलयाह-- 

इ नीरुकण्डष्याख्या ( चदु्धंरी >) । 

योऽनुसमरेदनुचिन्तयेत् । स्वय कर्मफरुख धातारं विमगेन प्रदातारम् । अचिन्त्यरूपं नाख रूपं विद्यमानमपि केनचि- 
चिन्तयितु शक्यम् । आदित्यवणे आदित्यसेव नित्यप्रकाशख्यो वर्णो दीप्यमानता यख तं आदित्यवर्णम् । सवैजगः 
दवमासकमिलयर्थः । तमसः देहेम्दरियादावनात्मनि आस्मामिमानरूपाऽविद्यातः प्रसाद्परा चीनम् । सति देहाभिमाने 

€ मधुसूदनीन्याख्या । 

मत उपपत्तेः" इति न्यायात् । न चिन्तयितुं शक्यमपरिमितमहिबेन रूपं यस तम्, आदिलयस्येव सकलजगदवभासको वरणैः 
म्रकारो यख तम्, सर्वैस जगतोऽवभासकमिति यावत्. 1 अतएव तमसः परस्तात्तमसो मोहान्धकारादज्ञानलक्षणात्पर- 
स्तात्, मरकाशरूपलेन तमोविरोधिनमिति यावत् । अनुरूमरेचिन्तयेयः कशिदपि स तं यातीति पूर्वेणैव सुबन्धः । स तं पर 

५ भाष्योर्कर्पदीपिका । 

पक्षस्तुशब्देन व्यावर्तेते । नहि खतिपण्डदण्डादयोऽचेतनाश्वेतनकुम्भकारायनयिष्टिताः कुम्भादयारम्भाय प्रभवन्तो श्छाः। कल्पना 
च इष्टानुसारिण्येव युक्ता । तस्मादचेतनायिष्ठितात्केवलद्चेतनात्कर्मणस्तथाभूतादपूवाद्वा फलमिद्यनुपपन्नम् । मनु "कमदि चेत- 
साधिष्ठितमचेलनलान्मृदादिवत्ः इद्यनुमानेन सिद्धस्य कमादेर्जीवचेतन्याधिषितल्रस साधनमिति चेन्न । कर्मखरूपसामान्यनियो- 
गादिविशेषविज्ञानद्यन्यचेतन्यमाघ जीवस्य फलोत्पत्तावनुपयोगात्। फलसिद्धिपूर्वक्षणे शभ कर्मण. सुखमितरख दुः्खं ज्योतिधेम- 
त्खगे इयादिसाक्षत्कारवदधिष्ठितखमस्मामिः साध्यते इति सिद्धसाधनसयाभावात् । किंच देवपूजात्मको यागो देवतां न पसादयन् 
फलं सूते इद्यपि द्टविरुदधम् । राजसेवात्मकमाराधनं राजानं प्रसाद्य फलाय कल्पत इति लोके दष्टलात्। तस्मादृष्टानुयुण्याय यागा- 
दिभिः दानपरिचरणम्रणामाक्ञलिकरणस्तुतिमयीभिरतिश्नद्धागभामिभक्तिभिशेश्वरप्रससिरत्पाद्यते ! तथाचेश्वरप्रसाददिव स्थायिनः 
( कर्मणः ) फलतत्पत्तेः कृतमपूर्ेण 1 एवमद्यमेनापि क्मणेश्वरविरोधनंश्चुतिस्तिप्रसिद्धं ततः स्थामिनोऽनिष्टफरोत्पत्ति. यथा राजा 
साशुकारिणमनुख्हाति पापकारिण निगह्णाति तेन च द्विष्टो रक्तो वा न भवतिं तथेश्वरोऽपि। ननु ग्रधानप्रयोगेणेश्वर . प्रसीदघु अ्रातु- 
ानं तर्हिं किमर्थमिति चेत । यथाच परमापूर्वे कर्तभ्ये उत्पच्यपूवौणामङ्खापूवीणा चोपयोग. । एवं प्रधानाराधनेऽ क्रा धनानामुपगरोगः 
स्वाम्याराधनहव तदमालतत्रणयिजनाराधनानामिवेति सवं समानम् । तस्माद्ृष्टाविरोधेनेश्वराराधनात्फलं नलयूर्वात्कमणो वा केव. 
लात् । हेतुव्यपदेशः श्रोतः सर्वश्च व्याख्यातः । अचिन्दयर्पं, "अरूपवदेव हि तटप्रधानलासरकाशवश्ववियर्थ्य, बाह च चिन्मा. 
तरम्*इति सूत्रो्तभ्रकारेण वस्तुतः परमेश्वरस्य किंचिदपि रूपं नासि । अरूपवदेव हि रपादिरदितमेव हि ब्रह्मावधारयितय्यं न रूपा- 
दिमत् । कस्मा्तस्रधानलात् । अस्थूलमनण्वहृखमदीवमशब्दमरूपमव्ययं,, ^तदेतद्रहयापू्वैमनपरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वालुभूः" 
इयेवमादीना वाक्याना निराकार्रह्प्रधानल्वात् । तस्मदेवजातीयकेषु वाक्येु यथाश्चुतं निरकारमेव ब्ह्मावधारयितव्यम् । यया- 
काररदितं ब्रह्म तह्योकारवद्विषयाणं श्रुतीनां का गतिरिव्यत आदह । यकारव ¦ यथा सौरादिपरकारो वियद्याप्यावतिषएटमानोऽदल्या- 
युपाधिसंबन्धादजुवक्रादिभावमापने सूयादौ तद्धावमिव प्रतरिपथते तथा ब्रह्मापि प्रथिन्यादयुपाधिसंबन्धात्तदाकारतामिव प्रतिप्यते । 
तदालम्बनो ब्रह्मण भाकारविरोषोपदेश उपासनार्थो न विरष्यते । अतत आक्रारवद्धिषयाणां श्ुतीनामवैयथ्यम्। आहच श्ुतिश्ैतन्य- 
मात्रं विलक्षणरूपान्तररहितं निर्विशेप ब्रह्म “स यथा सैन्धवधघनोऽनन्तरोऽबाह्य- कृत्लो रसघन एवैवं वा भरे अयमात्मानन्तसेऽबादयः 
ङृत्लः प्रज्ञानघन एव इति । यथा सेन्धवधनघ्यान्तर्टिश्च ख्वणरस एव निरन्तरो भवति न रसान्तरं तथा ब्रह्मणश्चतन्यमेव तु निर. 
न्तरं खरूपं नु चेतन्यादन्यदन्तबेदिवं । दर्दायति च श्रुतिः परभ्रतिषेधेन ब्रह्मणो निर्विष अथात अदिदयो नेतिनेतीति, “अन्य. 
देव तद्विदितादथो अविदितादधि, “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहः इलिवमादया । बाप्कलिना च वाभ्य. पृष्टः स्वनचनेनेव 
ब्रह्य प्रोवाचेति श्रूयते । सदोवाचाधीहि भो इति स ह तृष्णीबभूव तं ह द्वितीये चा तृतीये वाऽवचन उवाच नूम" खछुखंतुन 
विजानास्युपशान्तोऽयमात्मा"इति । अपिच रूएतिष्वपि परग्रतिषेेनैवोपदिदयते। शेयं यत्ततपवश्षयामि यज्ज्ञाल्टनमश्रुत । अनादि- 
मत्परब्रह्म न सत्तजासदुच्यते" । "माया ह्येषा मया ष्टा यन्मां पदयसि नारद । सर्वभूतयुणेयक्तं नेव मां ज्ञातुमर्षिः इति । एवं- 
च न वासवं परमात्मनि रूपादिकं किचिदस्ति उपासनाथ विद्यमानमपि परमेश्वरस्य काल्पनिक रपं न केनचिशिन्तयितं छक्यनं 
इलयचिन्दयरूपं खर्यअकाश्चस्यादिययेव नियचेतन्यखप्रकाशरूपो वर्णो यस्य तं तमसोऽज्ञानलक्षणान्मोहान्धकारात्परसतादुपरिश्र्य- 

& भीधरीन्याख्या । 

रगोचरं आदिलवत्लपरभकाशात्मको वणैः खरूपं थस्य तं तमसः भक्तेः प्रस्तादरभानं 'ेदादमेतं पुरुषं महान्तम् । आदिन्यवण् तमतः 
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प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
श्ुवोमेध्ये प्राणमावेहय सम्यक्स तं परं पुरुषशुपैति दिष्यम् ॥ १०॥ 

२ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

संबन्धः ॥ ९ ॥ किंच प्रयाणकाङे मरणकाङे मनसाऽचदेन प्रचखनवर्जञेतेन भक्तया युक्तो भजनं 
भक्तिस्तया युक्तो योगवक्तेन चेव योगस्य बलं योगबल तेन समाधिजसंस्कारथचयजनितचिन्तस्थैरय- 
छक्चणे योगबलं तेन च युक्त इव्यर्थः । पूरवे हृदयपुण्डरीके वशीकृदय चित्तं तत ऊध्यैगामिन्या नाञ्या 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

किंचेति । कदा तदनु सरणे प्रयल्ातिरेकोऽभ्यथ्येते तत्राह--प्रयाणकाङ इति । कथं तदनुसखरणमिव्युपकरणकः- 
खापप्रक्ष्यमाणं प्रयाह-- मनसेति । योऽनुखरेष्स किञुपेति तत्राह--स तमिति । मरणकाङे छेदाबाहल्येऽपि 
प्ाचीनाभ्यासध्रसादासादितबुद्धिवे भवो भगवन्तमनुससरम्यथास्यतसेव देहाभिमानविगमानन्तरसुपागच्छतील्यथः । 

भगवदनुखसरणसख साधनं मन॑सेवानुद्रटव्यमिति शरस्युपदिषटमच्-मनसेति । तख चञ्चरत्वान्न स्थेथैमीश्वरे प्िध्यति 
तत्कथं सेन तदनुखरणमिलयाश्ङ्खयाह--अचलेनेति । दईश्वरायुसखरणे प्रयल्नेन प्रवर्तितं विषयवियुखं तस्िक्नेवाजुस- 
रणयोग्यपोनःपुन्येन भ्रधृत्या निश्चरीकरतं ततश्चलन विकर तेनेति व्याचष्ट~--अचद्ेनेति । संप्रयनुस्सरणाधिकारिण 
विरिनशि- भक्त्येति । परमेश्वरे परेण परेम्णा सहितो बविषयान्तरविमुखोऽनुस्मतैव्य इल्यथैः । योगबरूमेव स्फोर- 
यति--सखमाधिज्ञेति । योगः समाधिधित्तस विषयान्तरब्रत्तिनिरोधेन परस्सि्नेव स्थापनं तख बरं संस्कारभ्रचयो 
ध्येथेकाग््यकरणं तेन तत्नैव स्थै्यमिल्थेः । चकारसू चितमन्वयमन्वाचष्--तेन चेति । यत्त॒ कया नाड्योत्करामन्या- 
तीति । वन्नाह--पूवैमिति । चित्तं हि सख भावतो विषयेषु व्याएतं तेभ्यो बिञुखीङृलय हदये पुण्डरीकाकारे परमा- 
व्मस्थाने यज्ञतः स्थापनीयम् । “जथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरेः इत्यादिश्चतेस्तन्र चित्तं वशीङ्लयादावनन्तरं कतेव्यमुपदि- 

दाति--तत इति । इडापिङ्गरे दक्षिणोत्तरे नाख्यो हदयाज्नि.सते निरुध्य तस्मादेव इदया्रादृध्वगमनशीरख्या 

सुषुश्नया नाड्या हार्द प्राणमानीय कण्डावरुम्बितस्तनसदशं मांसखण्डं भापय्य तेनाध्वना श्चुवो्मभ्ये तमावेश्याप्रमाद्- 

ॐ नीरुकण्ठव्याख्या ( चदुधरी ) । 

न प्रकाशते, योगयुक्त्या त्यक्ते तु तसिन् खयमेव प्रकादात इत्यर्थः ॥ € ॥ उपासनायाः फटमाह--पयाणेति । 
प्रयाणकाले सनसाऽचलेन वृच्यन्तरवर्जितेन भक्त्या भगवति वासुदेवे आराध्यखबुद्या युक्तो योगबलेन योगो 
मनःप्रणिन्द्रियक्रियानिरोधो हृदयपुण्डरीके तेषां वश्षीकरणमिव्यर्थः । तयेव बेन च युक्तो भूमिकाजयक्रमेण प्रागेव 
मूलाघारादित्रह्मरन्भान्तस्नेषु आरोहावसोहकरमेण संचरितपवनोऽन्तके शरुबोर्मध्ये आक्ञाचक्रे प्राणमावेश्य सुषु- 
ञ्नया नाड्या मूढाधारादुत्थावनपूरवकं सम्यक् निवेरय स्थापयित्वा । खापनप्रयोजनं तु अन्यविखसरणपूर्वकं दिव्यपुरूष- 

-चिन्तनम् । तच्च भूमध्यादुपयुन्ीयमाने वायो मनो मूच्छमाप्त इति तखामवस्यायां न॒मवतीत्यन्त्य्रत्ययसतत्रैव 
संपा्यस्ततोऽर्चरादिमागेपर्वणा अमानवख पुरुषख स्थानविरषम्रापकख प्राप्यस्थानख च तन्नेव सरणं कर्तव्यम् । 
तद्धासनावापितं मनो भूमध्यायोगिना ऊर्ध्वया नाब्या उक्किपे प्राणे सुक्तषुवद्रहमण्डसर्परं भित्वा प्रचलति सति 
ठन्धदृिके भूत्वा पूर॑संस्कारप्रावल्यायोगमाहातम्यच्च दिव्योपाष्युपेतमचिरादिपर्वदेवताभिरमिपूज्यमानसुत्तरोत्तरं 
स्था ग्रत्यतिवाह्यमानममानवेन च पुरुषेण संगच्छमानं तेन च यथाभिरुषितं स्थाने प्रापितमात्मान प्रयति । 
तदिदमुक्तं धुवोर्मध्ये सम्यद प्राणमावेर्येति । स एवं कृत्वा योगी कविं पुराणमिल्युक्तटक्षणं परं पुरुषं दहिरण्यगभीस्यं 

% मधुसूुदनीव्याख्या । 

पुरषसुपैति दिव्यमिति परेण वा संबन्धः ॥ ९ ॥ कदा तदाऽनुम्मरणे प्रयज्नातिरेकोऽभ्यर्थते तदहि-प्रयाणकाठेऽन्तकाछे 
अचलेन एकम्रेण मनसा तं पुरुषं, योऽनुस्परेदियदुवतैते । कीदशाः । भक्तया परमेश्वरविषयेण परमेण भ्रम्णा युक्तः । योग्य 
समाधेबेङेन तज्नितसंस्कारसमूहेन व्युत्थानसंस्कारविरोधिना च युक्तम् । एवं प्रथमं हृदयपुण्डरीके वेीक्रय तत ऊर्ष्वगा- 
मिन्या सुषुम्नया नाच्या गुरूपदिष्टमगेण भूमिजयक्रमेण श्ववोर्मध्ये आज्ञाचक्रे प्राणमवेदेय स्थापयिला सम्यगप्रमत्तो ब्रह्मरन्ध्रा- 

५ भाप्योक्कर्पदीपिका । 

वसिथितम् । प्रमिति यावत् । परमार्थतो मूत्ज्ञानतत्का्यास्प्र्टमिदयर्थः ॥ ९ ॥ एवं चिन्तनाभ्यासी प्रयाणकखे भरणकासे 
अचञेन तत्तद्विषर्यभ्रति गमनं चरनं तद्रजितेन भगवतो वासुदेव खोत्तविशेषणविरिष्टसय भजनं भक्तिस्तया युक्तो योगब 

६ श्रीधरीव्याख्या । 

प्रस्ताव” इति शतिः ॥ ९ ॥ सप्रपन्नप्रङृतिं भि्वा यस्ि्ठति एवंभूतं पुरषमन्तकाठे मक्तियुक्तो निश्चलेन विक्षेपरदितेन मनसा योऽनु 



३९.० आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता  [ अध्यायः ८ 

यदश्चरं वेदविदो वदन्ति विदारित यद्यतयो वीतरागाः 
यदिच्छन्तो ज्रह्मचर्थं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 

१ श्रीमच्छकरभाष्यम् । र 

भूमिजयक्रमेण शरुषोर्मध्ये प्राणमावेश्य स्थापयित्वा सम्यगप्रमत्तः सन्स प्यवं वुद्धिमान्योगी क्वि 
पुराणसित्यादिङक्षणं तं परं पुरुषमुपैति प्रतिपद्यते । दिव्यं चयोतनात्मकम् ॥ १० ॥ योगमागाुगम- 
नेनैव ब्रह्मचिद्यामन्तरेणापि ब्रह्म प्रप्यत इयेवं प्रात इदमुच्यते । पुनरपि वक्ष्यमाणेनोपायेन प्रतिषि- 
र्सितस्य बद्यणो वेद् विद्वदनादिविशेषणविश्चेष्यष्याभिधानं करोति भगवान्--यदक्षस्यिति । यक्ृश्चरं 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

वन्वद्यरन्धराद्धिनिप्कम्भ कविं पुराणमिलादिविदोणं परमपुरुषसुपगच्छती यर्थः । भूमिजयक्रमेणेयत्र भृम्धादीनां 
पञानां भूतानां जयो वक्षीकरणं तस्य तस्य सतस सखाधीनचेष्टवेशिशयं तद्भारेणेल्येतदुच्यते । स॒ तमिल्यादि 
व्याच्टे-सख एवसिति ॥ ५० ॥ येन केनचिन्मच्नादिना ध्यानकाले भगवदनुसखरणे भर्ते सलभिधानत्वे नियन्तु 
सर्तव्यत्वेन प्रकृवपरमपुर्पख त्रनि्बरद्धपसिच्या प्रामाणिकत्वमाह--पुनरपीत्ति । उपायो वक्ष्यमाण ओङ्कारः । 

३ नीखक्रण्ठव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

सर्वख भूतजातख जनयितारं नारायणादिशब्दप्रतिपा्स्पेति समीपे प्राभोति । तद्छोकं प्रामोतील्यर्थः । नहि पौराणिकः. 
नामिव वेदिकाना मते ब्रह्मविष्णुरुद्रलोकानासुपुपरि कल्पना किंतर्हि सर्वे हिरण्यगर्मलोकास्ये सत्यलोक एवान्त- 
भवन्ति ! पराहि मोपासनकर्मोर्जितििरण्यगर्मभराप्यताः इति बृहदारण्यके तद्भाष्यादौ च सषटम् ॥ १० ॥ ुवोर्मध्ये 
प्राणमवेत्यत्युक्तं तक्कि कृत्वा करतवय, तत्कृता च किं कर्तन्यमित्येतद्रयं वदिष्य॑स्चर प्रतीकत्वेन चिन्तयं प्रणवं ताव- 
द्ाच्यवाचकयोरमेदविवक्षया सोति-- यदक्षरं प्रणवास्यं वाचक वेदविदो वेदादौ वदन्ति । यद्रा यदक्षरं बरह्म तद्धाच्य 
“एतदव तदक्षरं गां व्राह्मण अभिवद्न्त्यस्थूलमनण्वहखमदी्धम्” इत्येवैरक्षणं वा वेदविद् उपनिषद्िदो वदन्ति, 
यच्च यतयो विशन्ति त्रदप्रतीकत्वेन शरणीकुरवन्ति, पक्षे सम्यण्द्ीने सति सरितसागरन्यायेन यत्मविशन्ति यतयः । यत् 

%« मधुसदनीन्याख्या । 
दु्तम्य स एवसुपासकस्त “कवि पुशणमनुरासितारम्' इदयादिलक्षणं परं पुरुषं दिव्यं योतनात्मक्मुपैति भरतिपद्यते ॥ १० ॥ 
इदानी येनकेनचिदभिधानेन ध्यानकडे भगवदनुस्मरणे भ्रति “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्रदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीम्थोभिलेतत्' इसयादि्वुतिप्रतिपादितचेन प्रणवेनैवाभिधानेन तदनुस्मरणं 
कतव्य नान्येन मच्रादिनेति नियन्तुुपकमते--यदक्षरमविनाशि ओकाराख्यं ब्रह्म वेदविदो वदन्ति “एतद्रे तदक्षरं गां 
ब्राह्मणा अभिवदन्द्यस्थूरुमनण्वहखमदी धम् इत्यादिवचनैः सर्व॑निश्ञेषनिवर्वनेन अतिपादयन्ति । न केवट प्रमाणङुशैरेव 
प्रतिपजं कितु सुक्तोपखग्यतया तेरप्यजुभूतमिवयाह-- विशन्ति खकूपतया सम्यण्दशेनेन यदक्षरं यतयो यलकशीलाः संन्यासिनो 
वीतरागा निस्पृहाः । न केवर सिद्धैरयुभूतं साधकानामपि सर्वोऽपि याससदर्थ इत्याह- यदिच्छन्तो ज्ञातुं नैष्ठिका बह्य- 
चारिणो बरह्मचयं गुरुकुख्वासादि तपश्चरन्ति यावजीवं तदक्षराख्यं पदं पदनीयं ते तुभ्यं संग्रहेण सक्षेपेणाहं प्रवक्ष्ये भक्षेण कथ- 

५ साष्योत्कर्षदीपिका । 
समाधिजरसंस्कारजनितं चि्तसथेथलक्षणं तेन च युक्तः पूर्व हृदयपुण्डरीके चित्तं वदन्न तत ऊभ्वेगानिन्या नाड्य) भूमिजय. 
कमेण शरुबरर्मभ्ये प्राणमविदय स्थापयिला सम्यगप्रमत्तः सन् स एवंबिद्वान् य. कवि पुराणमिल्यादिलक्षण. तं परं पुरुषसुपैति 
प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ इदानीं येन केनचिन्भन््रादिना भयानका भगवदनुस्मरणे रपति स यो इ वैतद्धगवन्मनुष्येष्वाभ्रायणं 
तमो कारमभिध्यायीत कत्तम॑वाव स तेन लोकं जयति तसमै सहोवाच एतद्वै सलयकाम परं चापरं च ब्रह्म यदो कारः” 
दन्युपक्रम्य य पुनरेतं त्रिमचेणोमिदतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत, श्रणवो धनुः शये ह्यात्मा ब्रह्म तहक्ष्यसुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो मवेत् । अन्यत्र घमौदन्यत्रापर्मात्" इतिचोपक्रम्य स्स्व वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणिं 
च यद्दन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति तत्ते पदं संप्रहेण ब्रवीम्योमियेतत् इद्यादिवचनैः परसय बरह्मणो वन्वकरूपेण 
प्रतिमावल्परतीकूपेण च परवरह्यपा्तिसाधनलेन मन्दमभ्यमबुद्धाना विवक्षितस्योकारो पानस्य काखन्तरमुक्तिफलं यदुक्त 
तदवैहापीद्योकारेण भगवान्स्रषव्य इयाशयनाह--य दित्यादिना । यदक्षरं न क्षरतीदक्षरं अविनाशि वेदविदो 

& भीघरीष्याख्या । 
स्मरेत् । मनोनेश्वस्ये हेतुः योगबलेन सम्बकयुपुश्चामागेण भरुवोमैध्ये प्राणमवेद्येत्ति । स तं परं पुरुषं परात्लरूपं दिव्यं चोतनात्मकं 
गमरोतति ॥ १०.॥ केक्डादभ्यात्तयोगादपि चणवावारमभ्याप्तमन्तरङ्ग विपिस्युः प्रतिजानीते--यदृक्चरमिति । यदक्षर वेदान्तन्ञा 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
मयमोहतमसोऽतीतत्वाद्रविसेनोपमानमिलाद्चयः ॥ ९ ॥ अथाण इति । शुवो्म॑ध्ये इति प्राग्वत् ॥ १० ॥ यदक्षरमिति । सभ्हेणा. 



नीखकण्टी-मधुसूदनी-माष्योर्षदीपिका-भीरी-अभिनवगुपव्यास्यायुता । २९१ 

१ शीमच्यांवःर माष्यम् 1 

न स्रतीव्यक्चरमविनाशि वेदविदो वेदार्थज्ञा वदन्ति (तद्वा एतदश्चर् गामि बराह्मणा अभिवद्रन्तिः इति 
थतेः । सवैविशेषनिवतैकत्व्ेनाभिवदन्त्यस्थूलमनण्विल्यादि । किच विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्दश्च- 
नप्रासो सत्यां यद्यतयो यतनशीखाः संन्यासिनो वीवयगा विगतो रामो येभ्य्त बीतसगाः । यच्या- 
क्षरमिच्छन्तो ज्ञातुमिति वाक्यदोषः । ब्रह्मचर्यं गुरौ चरन्ति तत्ते पदं तदश्वराख्यं पदं पदनीयं ते 
तभ्य संग्रहेण संग्रहः संक्षेपस्तेन संक्षेपेण धवक््ये कथयिष्यामि ॥ १२ ॥ स यो ह वे तद्धगवन्म- 
खष्येषु प्रायणान्तर्मोकारमभिध्यायीत कतमे वाव स तेन लोकं जयतीति तसे सहोवाच पते 
सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः" इ्युपक्रम्य भ्यः पुनरेते िमात्रेणोमिदयेतेनेवाक्षरेण परं 
पुरषमभिध्यायीतः इत्यादिन वचनेन "अन्य धमीदन्यत्राघर्माव् इति चोपक्रम्य “सव वेदा यत्प- 
दमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण बबीस्यो- 
^^ --.-----------------------------------^ ~ 

२ आजन्दुगिरिष्याख्या । 

अविषये प्रतीचि बरह्मणि चेदाथविदामपि कथं वचनमित्याशह्यानिषयस्वमदलयक्सैवेति मध्वा शुतिुदादरति-- 
तद्धेति । तथापि तस्मिन्नविधये सर्व॑विरोषश्युन्ये वचनमनुचितमियाशङ्कयाह- सर्वेति । न केवलं विद्रद्नुभवसिरद 
यथोक्तं बह्म किंतु युक्तोपरप्यतया सुक्तानामपि परसिदढमिलयाह-किंचेति 1 केषां पुनः संन्यासित्वं तदाह- 
वीतरागा इति । ज्ञानार्थं ब्रह्मचयैवरिधानादपि बह्म ज्ञेयत्वेन असिद्धमिलयाह--यञ्चेति । कथं तर्हि यथोक्तं मह्य 
मम ज्ञां शक्यमि्याक्ुङ्तचेतसमकञनं भरत्याह--तत्ते पदमिति ॥ ११ ॥ वक्ष्यमाणेनोपायेनेव्युक्त व्यक्तीकुर्ब्ो- 
कारद्वारा ब्रह्मोपासनं शचव्युक्तमनुकामति--स यो हेति 1 सल्यकामेनाभिध्यानफरं जिज्ञासुना भगवन्निति पिप्पलादः 
संबोध्याभिम्ुखी क्रियते । निपातौ तु परसिद्धमर्थमेव बचोतयन्तावभिध्यानस्य फरव्येन करेध्यत्वसा ̀  इयतः | सदुप्येषु 
मध्ये स योऽधिङृतो मुष्यस्तस्परसिद्धमभिध्यानं यथा सिध्यति तथा सर्ववेदसारभूतमोङ्कारमाभिसुख्येन ध्यायीत । 
तच्चाभिधभ्यानमाग्रयाणादिति न्यायेन मरणान्तमनुष्टेयम् । स॒ चेवमयुतिष्टन्प्रकृतेनाभिध्यानेन रोना जेतव्यानां 
बहुत्वात्कतमं रोकं जयतीति प्रक्ष पृष्टवते सलययकामाय पिष्परादनासा क्रिखाचार्यः अतिवचनं प्रोवाच । तत्र 
प्रथमसमभिध्येयमांकारं परापरब्रह्मत्वेन महीकरोति-चतद्धा इति । चिमात्रेणाकारोक्ारम कारास्मकेनेति यावत् । 
योऽभिध्यायीत ततेव यथाभिभ्यातं पुरुषमधिगच्छतीयादिवचनेनोपासनमोंकारसोक्तमिलथः । प्रश्चश्रुतिवस्कट- 
वष्ी च तत्रैवाथ प्रवृत्तेयाह--अन्यत्ने ति । अव्यवधानेनोपनिषदां व्यवधानेन च कसश्चुतीनां परस्िन्नात्मनि 
पर्यवसानं दद्रौयतति-सथै इति । तपसामपि सर्वेषां चित्तद्द्धिद्वारा तत्रैव पर्थवसानमिलयाह- त पांपीति । 

३ नीरुकण्ठष्याख्या ( चतुधंरी ) । 

अक्षरमिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्तीति पक्षह्टयेऽपि समानम् । तत्ते पद् वर्णन्रयात्मकं पद्नीयै वा सानं विष्णोः प्रमं पदं 
ˆ संग्रहेण प्रवक्ष्ये । अर्यं च वाच्यवाचकयोरमभेदः श्रुतिच्छायया गम्यते । "अन्यत्र धमीदन्यत्राधर्मात् इति सर्वधर्मातीतं 

ब्रह्म प्रकृत्य “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सवोणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो जह्यचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्र 
देण त्रवीम्योभियेतत्ः इत्योकारेणोपसंहारात् । तत्करं च प्रतीकमावात् । ओंकारं प्रतीकत्वेन प्रकट्प्य तद्वारा शुद्ध 
शठं वा ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । तथाच भ्रुलन्तरे “एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदौकारः इत्युपक्रम्य (तखा- 

« मध्रुसुदनीग्याख्या । 

यिष्यामि यथां तव बोधो भवति तथा । अतसदक्षरं कथं मया ज्ञेयमिदयाकुले माभूरिखसिप्रायः । अचर च परस ब्रह्मणो वाचक- 
रूपेण अतिमावत्प्रतीकल्पेण च शयः पुनरेतं ध्रिमत्रेणोमिदयनेनैवाक्षरेण परे पुरुषमभिध्यायीत स तमधिगच्छति' इलयादिवचने- 
मन्दमध्यमद्ुद्धीनां कमयुक्तिफककमुपासनमुक्त तदेवेहापि विवक्षितं भगवता । अतो योगधारणासहितमोकारो पासनं तत्फलं 

५ माष्योक्फषैदीपिका । 

वेदार्थज्ञा वदन्ति । "तष्टा एतदक्षरं मागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति" इति शरुते. । अस्थूलमनेण्वहखमदीर्म्", “अराब्दमस्पशे- 
मरूपमव्ययम्ः इत्यादिना सर्वबिशेषनिवत्तवेनामिवदन्तीयर्थ. । न केवर्मभिवदन्येवापि तु सम्यग्दशचैनप्रप्तौ यतयो 
यज्ञशीलाः संभ्याषिनो वीतः अपगतो राग इति उपलक्षणं रागादिर्भैभ्यस्ते वीतरागः । रागखवोपादानं तु वेषारीन[ मूढ़ भूतो 
राग एवेदखमिग्रायेण । यद्विशञन्ति भविश्यम्ति सम्यग्ज्ञानप्राप्तौ स्यां यदिच्छन्तो ज्ञातुमिति शेष. । ब्रह्मचर्यं गुरौ चरन्ति ^तदे- 
। ६ ओीधरीव्यार्या । 

वदन्ति “यतस्य वषर प्रशासने गामि सूयौचन्द्रमसो विषतो तिष्ठतः” इति तेः । वीतो रागो येभ्यस्ञे वीतरागा यतयः परपरल्- 
वन्तो यद्विशन्ति । यच्च शातुमिच्छन्तो गुरुर ब्रह्मचर्यं चरन्ति । त्ते तुभ्यं पदं प्यते गम्यत इति प्ं॑प्राप्यं संग्रहेण सक्षेपेण 



३९२ आनन्दगिरिष्याह्थासंवलित-भीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता | [ अध्यायः ८ 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च । 
मुश्यीधायात्मनः प्राणमास्ितो योगधारणाम् ॥ १२॥ 

१ ओमन्छांकरभाष्यम् । 

मियेतत्' इ्यादिभिश्च वचैः परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावसरतीकस्पेण च परवरक्मभधरतिप- 
त्िसाधनत्वेन मन्दमेष्यमवुद्धीनां विक्षितस्यों कारस्योपासनं कालान्तरे सुक्तिफलमुक्तं यत्तदेवेदापि 
"क्वि पुराणमचुश्ासितारंः, "यदक्षरं घेदविदो वदन्ति" इति चोपन्यस्तस्य च परस्य ब्रह्मणः पू्वक्तरूपेण 
प्रतिपच्युपायभूतस्योकारस्य काान्तरमुक्तिफलमुपासनं योगघारणासदहितं चक्तव्यं प्रसक्ताञप्रसक्त 
च यत्किचिदिद्येवमर्थं उत्तरो भ्रन्थ आरभ्यते-सवंति । सर्वेद्वायणि सवाणि च तानि दाराणि 
च सर्षेद्वारण्युपलब्धौ तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं छृत्वा मनो हृदि इद्यपुण्डरीके निरुध्य 
निरोधं छृत्वा निष्प्रचारमापाद्य तत्र वशीङतेन मनसा हद्यादृध्वैगासिन्या नाञ्योध्वैमाशरद्य 

॥ + 0) ॥ 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

तखेव च साना्थमष्टाङ्ग ब्रह्मचर्यं तत्र तत्र विहितमिव्याह-यदिच्छन्त इति । तख पदनीयस्य बद्यणः संक्षेपेण 
कथनो कारद्वारकमिति कथयति--भसिव्येतदिति । उदाहतवचनानां तात्पय दक्शयत्ि--परस्येति । तस्य 
घाचकरूपेण वा तथेव प्रतीकरूपेण वा विवक्षितस्योपासनं यथोक्तैर्व्वने रक्तमिति संबन्धः । नु परस्मिन्बह्यणि तत्व- 
मस्यादिवाक्यादेवं प्रतिपत्तिरधिकारिणो भविष्यति किमिस्युपासनमो ङ्क(रस्योपन्यस्यते तन्राह-परेति । यद्यपि विशि. 
्स्याधिकारिणो विनैवोपासनसमुपनिषध्यो अद्यणि भ्रतिपत्तिरस्प्यते तथापि मन्दानां मध्यमानां च तद्धीहेतस्वेनोङ्कारो 
विवश्चितस्तच्चो पासनं ब्ह्मदश्या श्रुतिभिरपदिष्टमिलयथः । तख क्रमयुक्तिफरुत्वादनुष्ेयववं सूचयति--कालान्तरेति । 
भवदयेवं श्तीनां प्रडृत्तिस्तावता भक्ते किमायातमिलाशङ्खाह--उक्तं यदिति । तदेवेहापि चक्तव्यमिप्युत्तरेण 
संबन्धः । उपासनमेबोपास्मोपन्यासद्वारा स्फोरयति--कविसिलयादिना । पूर्वोक्तरूपेगेदयभिधनस्वेन प्रतीकष्वेन 
चेय्थः । श्रोतस्योपासनस्यानूद्यमानस्य सोपस्करस्वै संगिरते- योगेति । तर्हिं कथम्--“अनन्यचेताः सततम्ः 
इशयादि वक्ष्यते तत्राह--प्रसक्तेति 1 ओंकारोपासनं प्रसक्त तदनन्तरं तत्फरमनुप्रसक्त तद्रारा चापुनराद्रस्यादि 
वक्तव्यकोरिनिविष्टमिय्थैः । उक्तेऽथे समनन्तरथन्थसुत्थापयति-दस्येवमर्थ इति । ओआन्रादीनां कत्र द्ारस्वं 
तत्राह--उपलङन्धाविति । तेषां संयमनं विषयेषु प्रदत्तानां दोषद््नद्वारा तेभ्यो वेसुख्यापादनम् । कोऽ 
मनसो इदये निरोधस्तप्राह-निष्प्रवारसिति । मनसो विषयाकारद्ृति निरुध्य हृदि बीङ्कतस्य कार्यं दरीयति-- 
तत्रेति । उध्वैमियत्रापि हृदयादिति संबध्यते । सर्वाण्युपरुन्धिद्धाराणि श्रोत्रादीनि संनिरध्य वायुमपि सर्वतो 

३ नी रकण्ठव्याख्या ( षतुधंरी >) । 

देवविद्धानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेतिः इति दृष्टम् । आयतनं शाकमामवस्रतीकं तेन ॥ ११ ॥ धुवोर्मभ्ये कथं ्राण- 
मविशयेदित्यत आह-सर्वेति । सवाणि शब्दादिविषयमहणद्वाराणीन्दरियाणि संयम्य निगह्य तथा हृदि मनोऽपि 
निरुध्य तेषां कश्ुकमूतं प्राणे मूर्धन्यनाव्या सुषुञ्नास्यया मूर्ध ् नवोर्म्ये आधाय कथं योगधारणां योगदाखोक्तां . 

% मधुसृदनीव्याख्या 1 
खखरूपं ततोऽपुनराढृत्तिसन्मागेशरेखर्थजातसुच्यते यावदध्यायसमाप्ति ॥ ११ ॥ तत्र अ्रवक्ष्य इति अतिक्ञातम्े सोप्रकरणमाह 
द्ाभ्याम्--सवाणीन्दियद्वाराणि संयम्य खखविषयेभ्यः प्रयाहद्य विषयदोषददानाभ्यासात्तत्तदवियुखतामापादितैः श्रोच्चादिभिः 
शब्दादिषिषयग्रहणमङर्वैन् । ब्यन्दरियनिरोधेऽपि मनसः भचारः स्यादित्यत आह--मनो हृदि निरुष्य च अभ्यासवैराग्याभ्यां 
ष्ठे व्याख्याताभ्यां हृदयदेरो मनो निर्य नि्ैत्तिकतामापाय च । अन्तरपि विषयचिन्तामकुर्बैनिलयर्थः ! एवं बहिरन्तस्प- 

५ भाष्योक्कपंदीपिका । 
दरेदालुवचनेन बरह्मणां विविदिषन्ति" इतिश्वुते. तत्पदं ते संक्षेपेण प्रवक्ष्ये कथयिष्यामि ॥ ११ ॥ सर्वाणि च शब्दादि. 
विषयोपलन्धो द्वाएणि श्रोत्रादीनीन्दरियाणि संयम्य तत्तद्विषयेभ्यः संयमनं पर्ाहरणं कृ हदि हत्कमरे मनो निरुष्य तत्तद्धिष- 
यस्मर णाज्निरोधनं च ला ! निष्प्रचारमापयेतियावत् । तत्न व॑शीकरतेन मनसा हदयादुष्वैगामिन्या नाच्योरध्वं मूमिकाजयक्रमेणा- 

| & श्रीधरीन्याख्या । 
भवक्ये । तसप्राघयुपा्यं कथनिष्यामीलथैः ॥ ११ ॥ प्रतिशातयुपाय साइमाद- सक्ति देभ्याम् । स्वाणीन्द्ियद्यराणि संयम्य 
भवयाहृय । चश्चरादिभिवोद्यविषयगरहणमदुर्वज्निलथैः । मनश्च हृदि निरुध्य । बाद्यविषयस्मरणमङुर्व्निल्थः । मभि श्वोसष्ये प्राणमाधाय 

७ अभिसवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
भिधास्य इति । सम्यगगरहयते निश्वीयतेऽनेनेति संग्रह उपायसतेनोपायेनैतपद्म भिधाय उपायमत्र सतताभ्यासाय वध्ये ॥ ११ ॥ सर्रैति। 
दाराणीन्दियाणि । हृदीसमनेन विषयसङ्गा माव उच्यते नतु विष्ठास्वानाधि्ठानम् । आरमनः प्राणमात्मसारथिमिनच्छारात्तयात्मनि मूर 



तीरकण्ठी-मधुचुदनी-भाष्योत्कर्षदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगुपव्यास्यायुता । ३९३ 

उरनिलेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । 
यः प्रयाति लजन्देदं स याति परमां गतिस् ॥ १३ ॥ 

१ श्रीमच्लंकर भाष्यम् । 

मूचेन्याघायारमनः प्राणमास्ितः प्रच्त्तो योगधारणां धारयितुम् ॥ १२॥ तन्नैव च धास्यन--जोमि. 
ल्येकाश्चरं बह्म ब्रह्मणोऽभिधानभूतममोंकारं व्यादरनुश्चारयंस्तदर्थभूतं मामीभ्वरमनुस्रन्नलु चिन्तयन्यः 
प्रयाति जियते स त्यजन्परितव्यजन्दें रारीरम। वयजन्देदसिति प्रयाणविरेषणा्ं देहत्यागेन परयाणमा- 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

निगद्य हृदयमानीय ततो निगैतया सुषुञ्नया कण्डञरूमध्यरूखाटकमेण प्राणं मुधन्याघाय योगधारणामारूढो ब्रह्य 
व्याहरन्मां च तद्थमञसरन्परमां गतिं यातीति संबन्धः ॥ १२ ॥ यथोक्तयोगधारणार्थ श्रदृत्तो मुधैनि भाणमाधाय 
धारयन्कि कु्यादिाशङ्खयानन्तरश्छोकमवतारयति-- तत्रैवेति । एकं च तदश्चरं चेलेकाक्षरमोमिवयेवंरूपं तत्कथं 
बर्येति विश्षिष्यते तत्राह--बह्मण इति । यः प्रयातीति मरणमुक्त्वा वयजन्देहमिति जुवता पुनर्क्तिराभिता सखयादि- 
त्याशङ्क्य विरोषणा्थं निव्रणोति--देदेति । एवमोंकारमुचारयज्र्थं चाभिध्यायन्ध्याननिष्ठः स पुमानिदय्थैः । परमा- 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुधंरी ) 1 

धारणां मनसो देश विरोषमिबन्धिनीं आसितः अवुतिष्ठन्सन् ॥ १२ ॥ मूर्ध पराणमाधाय किं कु्थादत आह-- 
भंकाररूपं एकाक्षरं एकं च तदक्षरं च वर्णो ब्रह्म च तद्याहरुचरन् मां च ब्रह्मभूतमनुखरन् ›, यो हि देवदत्तं स्मृत्वा 
तन्नाम व्याहरति तसे देवदत्तोऽभिमुखो भवययेवे ब्रह्मणो नामोच्रारणेन संनिदहिततरं व्यापक ब्रह्म साधक संनिधी- 
यते । संनिहिते च जद्मणि यो देहं त्यजन् म्रियमाणः प्रयाति ऊर्ध्वनाङ्या उत्क्रामति स परमां गतिं संनिकृष्टत्रह्मखूपां 
याति । ब्रह्मैव प्रकृत्य भूयते %एषाख परमा गतिरेषाख परमा संपदेषोऽख प्रम आनन्दः इति । तामेव गतिं चदं 

`  मधुसूदनीग्याख्या । 
लब्धिद्वाराणि सर्वाणि संनिरुध्य शियाद्वारं प्राणमपि सर्वतो निगृह्य भूमिजयक्रमेण मृष्याधाय भ्रुवोर्मध्ये तदुपरि च गुरूपदि- 
छमार्गेणावेरयात्मनो योगधारणामात्मविषयसमाधिरूपां धारणामास्थितः । आत्मन ईति देवतादिव्याद््यर्थम् ॥ १२ ॥ 
जोमिलेकमक्षरं ब्रह्मनाचकलास्रतिमावद्रह्यप्रतीकलाद्या रह्म व्याहरज्चचरन् । आओपिति व्याहर्निदेतावतेव निवहे एकाक्षरमिय- 
नायासकथनेन स्तुदर्थम् ! ओमिति व्यादहरज्नेकाक्षरमेकमद्ितीयमक्चषरमविनाशि सरवैव्यापकं ब्रह्म मा, ओमिदयस्याथ स्मरभ्निति वा । 
तेन प्रणवं जपंस्तदभिधेयभूतं च मां चिन्तयन्मूधन्यया नाञ्या देहं यजन् यः अ्रयाति स याति देवयानमार्गेण जह्मलोकं 
गला तद्धोगान्ते परमां अकृष्टं गतिं मद्रूपाम् 1 अचर पतज्ञलिना "्तीत्रसंवेगानामास्नः समाधिरखभः- इत्युक्लला शईश्वरम्रणि- 
धानाद्वाः इत्युक्तम् । प्रणिधानं च व्याख्यातं (तस वाचकः प्रणवः, (तजप्रस्तद्थभावनम्” इति । (समाधिस्िद्धिरीश्वरभ्रणि" 

धानात्" इति च । इदु साक्षादेव ततः परमगतिरखाभ इत्युक्तम् ¦ तस्मादविरोधायोमियेकाक्षरं बह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्त्मनो 
भआष्योत्कपदीपिका । 

श्यात्मनः खद ब्राणं मूधेन्याधाय संस्थाप्य यांगधारणां धारयिवुमास्थित- प्रश्रत्तः सन् आत्मनो योगधारणायिति वान्वयः 
॥ १२ ॥ ओमिति । एकं च तदक्षरं एकाक्षरं ब्रह्म ब्रह्मणोऽभिधानभूतम् । अभिधायकमितियावत् । ॐकारं व्याहरश्चुच्रारयय् 
तदभिधेय परमात्मानं मामनुस्मर कञयुचिन्तयन् । यत्तु ओमितिव्याहरन् एकाक्षरं एकमक्षरं एकमदितीयमक्षरमविनाच्चि 
सर्वव्यापकं ब्रह्म मां ओमिलस्माथे सरनितिकेचित् । त्न । "एतद्वै सलयक्राम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इ्युपकम्य च्यः 
पुनरेतं न्रिमच्नेणोमियतेनेवाक्षरेण परं पुरषमभिध्यायीतः इतिश्वुखयननुसरणेन तद्धिसरणस्य स्पष्टात् । श्रुविस्थन्निमाच- 
्राब्दस्यैकराब्देन व्याख्यानं भगवता करियते । श्चुतौ च्रिमन्रेणेदयस्य भ्रथममकारेणामिध्यायीत तत उकारेण ततो मकारेणेति 
भमो माभूदिलेतदर्थम् । ओमिति त्रिमात्रमेकमेवाक्षरं व्याहरन् नतु मा्रामेदेनाक्षर्यं परथकध्रथग््याहरन्निवयर्थः । किच रूढि. 
्योगमपहन्तीति न्यायात्. अक्षरशब्द ओंकारेणेव संबध्यते तस वणे रूढलात् । योगाश्रयणं तु रूढ्यसंमवे । तस्मात् श्ुयलु- 
सारि व्यवदहितान्वयरहितत हदिपरिद्यागदोषाञ्रसतं सर्वज्ञानां भाष्यकृतां व्याख्यानमेव हृयमिति दिक् । यः प्रयाति भ्रियते । दें 
यजन् प्रयातीद्यमेनैव भ्रयाणकाखे मरणकाल उक्तः । दें लयजक्िति तद्विशेषणाथे म्रयाणक।रु आत्मनो देहद्यागमात्रं अयार्णं 
नठु खरूपनारेनेदयर्थः । देहं जन्यः प्रयाति स परमां उक्कृष्टामवाध्यां गतिं स्थानं मोश्चाख्यं बद्मलोकम्राप्िक्रमेण याति 

| & भीधरीन्याख्या । 

योगस्य धारणां खेमाखित आशभितवान्सन् ॥ १२ ॥ ओमिति । जोमिलेकं यदक्षर तदेव ब्रह्मवाचक्षलाद्म प्रतिमादिवद्रहप्रतीकः्वादा 
ह्म तव्यादरञ्चचारयन् तद्वाच्यं च मामनुखरन्नेव देषदं यजन्यः प्रकर्षेण याति अचिरादिम्गेण स प्रमां त्रेष्ठा मदति याति भरामोति 

७ अभिनवगुक्ताचार्यव्याख्या । 
सकर्तस्वातीते धारयन्तीति काथजियभः ॥ १२ ॥ उभिति जपतीति वाद्धनियमः । मामद्धसरक्षिसि बेतसोऽनन्प्रगाभिता । यः अयासि 
द्विनंदिनमणुन राच्ये „गनडति । तथाच देहं यजन्कथमपुनराृत्तये गच्छति हदु सकरापरस्थानं शरीरं माययादिलि । एकं यो मामनन्य- 

भण गार ५० 



३९४ भानन्दगिरिव्यास्यासंबरित-्ीमच्छाकरमाप्ययुता-शरीमञ्गगव्ीती [ अध्यायः; ८ 

अनन्यचेताः; सततं यो मां स्मरति निदयशाः। 
तस्याहं सुखभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 

१ भीमच्छांकरभान्यम् । 

ल्मनो न खरूपनाशेनैदयर्थः । स पव यजन्याति गच्छति परमां परूष्टां गतिम् ॥ १३ ॥ किंच--भन- 
न्येति । अनन्यचेता नान्यविषये चेतो यस्य सोऽयमनन्यचेता योगी सततं स्वैदायो मां परमेश्वरं 
स्मरति निव्यद्यः । सततमिति नैरन्तयैसुच्यते । नित्यश इति दीधकारत्वमुच्यते । न षण्मासं 
खंवत्सरं वा किं तर्हिं यावजीवं नैरन्तर्येण यो मां सर्तील्य्थः । तस्य योगिनोऽहं सुरुभः 
सुखेन खुभ्यः । पार्थ, नित्ययुक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः । यत एवमतो ऽनन्यचेताः सन्मयि 

१ 0 0१9 

र आनन्दुगिरिव्यास्या ॥ 

मिति गतिविरोषणं फममुक्तिविवक्षया दव्यम् ॥ १३ ॥ ननु वायुनिरोधविधुराणासुदीरितया रीलया स्वेच्छामरयुक्तो- 
सरमणासं भवाहुकंभा परमा गतिरापतेदिति तत्राह--रकिंचेति । इतश्च भगवदनुसखररणे प्रयतितव्यमित्यर्थः । सततं 
नित्यश इति विरोषणयोरपुनसूक्तत्वमाह--सततयित्यादिना । उक्तमेवापोनस्क्यं व्यक्तीकरोति- नेत्यादिना । 
जितासुरिच्छया देहं त्यजति तदितरस्तु करमक्षयेणेवेति विरोषं विवश्चयन्नाह--यनत इति । अनन्यचेतसं समाहितचेतसं 
प्रतीश्वरस्य सौरुभ्यमेवमिस्युच्यते ॥ १४ ॥ किं त्वां प्राक्षास्त्वययेवावतिषठन्ते फं वा युनरावतैन्ते चन्द्ररेकादिवेति 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी >) । 

ब्रह्मेव प्रभोति त्रह्मटोकग्रा्तद्धारा ॥ १२ ॥ इयं मतिरतीव दुरभेति मर्मस्था इत्याह--अनन्येति । नासि अन्यत्र 
चेतो यस्यासो अनन्यचेता इत्यनेन सरणे आद्र उच्यते । सततमिति नैरन्तर्थम्। यो मां सरति नित्यदा इति दीर्धका- 
रुत्वम् । यावजीवं सरतीव्य्थः । तखाहं सुरमः पार्थ, नित्ययुक्तख नित्ये योगिनामावस्यके युन्ताहारविहायादौ यमनि- 

% भधुसूदनीन्याख्या । 

योगधारणामासिथित इति व्याख्येयम् । विचिघ्रेफर्लोपपत्तवां न विरोधः ॥ १३ ॥ य एवं वायुनिरो वैधर्येण श्चवोर्मध्ये प्राण- 
मवेदय मूषेन्यया नाब्या देहं यक्तं खेच्छया न शक्नोति किंतु कर्म्षयेभेवं परवशो देहं द्यजति तस कि स्यादिति तदाह-- 
न विद्ते मदन्यविषये चेतो यख सोऽनन्यचेताः सततं निरन्तरं नियशो यावजीवं यो मां स्मरति तस्य स्वदयतया परब. 
रातया वा देहं यजतोऽपि निदययुक्तस्य सततसमाहितचित्तख योगिनः सुख्मः खखेन कभ्योऽदं परमेश्वरः इतरेषामतिदुक- 
सोऽपि हे पार्थ, तवाहमतियलमो मा भेषीरिलयभिम्रायः । अत्र तथेति षष्ठी रेषे संबन्धसामन्ये कर्तरि "न लेका~- हदयादिन। 
निषेधात् । अच्र चानन्यचेतस्ेन सत्कारोऽद्यादरः, सततमिति नेरन्तर्य, नित्यश इति दीषेकाल्लं, सरणस्योन्ताम् ! तेन "स 
ठ दीधकालनैरन्तयेसत्कारासेवितो दृढभूमिः" इति पातक्चं मतमयुखतं भवति । तत्र स॒ इलयभ्यास उन्तोऽपि स्मरणप्थ- 
वसायी । तेन यावजीवं अतिक्षणं विक्षेपान्तरद्न्यतया भगवदनुचिन्तनमेव परमगतिहैतुमूर्धन्यया नाच्या तु खेच्छयां 

५ भाष्योक्कद्यैपिका । 

अधिगच्छति ॥ १३ ॥ क्िंचान्तकाङठे मत्स्ररणं मत्प्राप्तिकरं न सर्वस सुल किंतु योगी मां वाखुदेवमनन्यचेता नान्यस्ि- 
न्विषये चेतो यद्य सः । अनेनाद्यादर उक्तः, सततं सर्वदेति नेरन्तर्यमुक्तं, निद इवि दीर्पकाक्लम् ¦ त्थाचादयाद्रेण 
यावजीवं नतु षण्मासं वत्सरं वा नैरन्तर्येण यो मा परमेश्वरं स्मरति तस योगिनो नियुक्तस्य सदा समाहितचित्तस्य 
सुभः सुखेनानायासेन छभ्योऽन्तकाङेऽनायासखन्धमत्स्मरणेनेति । यतं एवमतोऽनन्यचेताः सन्मयि समाहितो मवेदिद्याशयः । 
पाथंति संबोधयन् तव तूक्तसाधनसोकभ्येन मत्मा्तिः सुखमेति सूचयति ॥ १४ ॥ किं लां आप्ताश्न्द्रलेकादिव पुनरावर्तन्ते 

& भीषरीव्याख्या ) 

॥ १३॥ एवं चान्तकाके धारणया मत््राप्िनिलाम्यासवदृत्त एव भवति नान्य येति पूर्वोक्तमेवासुसारयत्ति--अनन्येति । नास्यन्यसि- 
श्वेतो यख तथाभूतः सन् यो मां सततं निरन्तर निशः प्रतिदिनं अरति तस्य निखद्ुक्तख समाहितस्याद युखेन ठम्योऽस्ि नान्यख 

७ अभिनवगुसाश्वार्यष्याख्या । 

चेताः सरति सततमेव याति जानाति स मद्भावं मर्स्वस्पम् ॥ १३ ॥ नन्वत्र सुनेः परब्रह्माद्वैतपदोपक्षेपविरोधी उर्फान्तौ अरः । तथा. 
चोक्ते “न्यापिन्यां शिवसत्तायासुतछान्तिनौम निष्फला । आन्यापिनि शिने नाम नोखकान्तिः शिवदापिनि ॥' इति । यदि का खतताभ्या. 
सोऽपि येनं कृतस्तथापि कतचिस्स्वतन्नशवरेच्छादेमिभित्तादन्ख एव क्षणे यदा तादग्मावो जायते तद्ायञ्चुतकान्विरखकण उपायः 
सस्कारान्तरमतिवन्धक उत्तः । असव यदक्षरभिलयाविनाऽभिषास्ये इद्यन्तेन प्रतिज्ञा कृता । शणमाध्रस्यापि भगवय्जुन्विन्तनमयस्य 
खकलसंस्कारविध्व्नलक्षणामद्भुसद्ात्तं अतिपाद्यितौ यदाइरावार्यव्यः (निमेवमपि ययक श्रीणदोपे करिष्यसि । प्रदं शभ्वित्ते वदा शंभोः 
रिं न संपादयिष्यसि ॥ इति ॥ अतव भयाणकारु सरणेन विना खण्डनेति() येषां शङ्का षान्वीतशङ्कान्कयुड कमनन्य चेताः सतथमिति । 
अन्यत्र फलाद साध्ये य्य न चेत इयथः । तस्याहं सुकम इति 1 तस्य न कश्चिद् फिचिरपयःणकाटौनरिलपये वणं वीर्यदेणा उ्शरायण. 

भावतेनसंशाथः सत्वविद्ुद्धिः सचित्तकत्वं विषुवदादिपु्थकालो दिनं अङ्कत्रिमपयित्रमूपरियष्ः तेदमखयिदीनयेडला छद मारि 



नीलकण्डी-मधुसूवनी-भाष्योक्र्षदीपिका-ध्रीधरी-ममिनवगुपतव्याख्यायुता । ३९५५ 

माखुपेत्य पुनजेन्म दुःखार्यमदान्वतम् । 
नाञ्ुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 

१ भीगच्छांकरभाष्यम् । 

सदा खमादितो भवेत् ॥ १ ॥ तव सौलभ्येन क्रं स्यादिस्युच्यते शण तन्मम सौलभ्येन 
यद्धवबति-मासुपेखय मामीश्वरमुपेव्य मद्धावमापद्य पुनजैन्म पुनरुत्पत्ति न _ प्राञयुवन्ति । 
किंषिशिष्ठं पुनजैन्म न प्ा्युवन्ति तद्धिशेषणमाह--दुःखाख्यं दुःखानामाध्यास्मिकादीनामा- 
खयमाश्चयभारीयम्ते यसिन्दुःखानीति दुःखाख्यें जम्म । न केवरं दुःखाख्यमशाश्वतमनव- 
सितखरूपं च नाश्ुवन्तीदशं पुनजन्म महात्मानो यतयः संसिद्धि मोक्षाख्यां परमां पर 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या 1 

संदेदाच्च्छति--ततेति । तन्नोत्तरटोकैन निश्चयं द्ीयति--उच्यत इति । ईश्वरोपगमनं न सामीष्यमात्नमिति 

व्याचे--मद्धावमिति । पुनजन्मनोऽनिषट्वै मद्वा स्पषटयति--कि मित्यादिना । महास्मध्वं भङ्टतस्ववेशि- 
यम् । यतयस्तस्िन्नेवेश्वरे सयु्पन्नसम्यग्दक्षिनो भूष्वेति शोषः । भगवन्तञ्युपगतानामपुनरादृत्तौ ततो विञुखानामनुप- 

ड नीरुकण्टव्याख्या ८ चतुधरी >) । 

मादौ च युक्तखावहितख योगिम॑ः । योगमनुतिष्ठतः॥ १४ ॥ त्वज्ाभेऽपि किं खादत आह-मामिति । मासुपेल् 

ुनरदितीयवारं जन्म नाभुवम्ति । यजन्म दुःखानामाठयभूतं मूढदध्या किचित्युखाठयत्वेऽप्यशाश्वतं नश्वरम् । तुच्छ- 

मिलयर्थः । कै ना्नवस्ति । महात्मानो योगेन जितचित्ताः। अतएव परमां संसिद्धिं मोक्षं गताः । जगता अपि प्रल्ा- 
सन्नत्वाह्ृता एब । तथा ब्रह्मलोकगतान्प्र्ल्य स्थते श्रह्मणा सह ते सर्वे संप्रपते प्रतिसंचरे । परखान्ते कृतात्मानः 

परविशन्ति परं पदम्? इति । प्रतिसंचर त्राह प्रलये । परख चतुैखख । अन्ते ना ॥ १५ ॥ त्वदलामेऽपि किं खादत 
« मधुसूदनीव्याख्या 

प्राणो्तमणं भवतु न वैति नातीवाम्रहः ॥ १४ ॥ भगवन्तं श्रापताः घुनराववैन्ते न वेति संदेहे नावर्तन्त इयाह-- मामीश्वरं 

राप्य पुनजैन्म मुष्यादिदेदसंबन्धम् । कीशम् । दुःखाख्यं ग्भवासयोनिद्धारनि्ममनायनेकदुःखस्थानं अश्ाश्वनमस्थिरं 

दृष्टनष्टप्रायं नाम्ुवम्ति । पुननौवतैन्त इयर्थः । यतो महात्मानः रजस्तमोमकरहितान्तःकरणाः शद्धसत्तवाः सभुत्पन्नसम्य- 

ग्द्चना मल्रोकभोगान्ते परमां स्वकृष्टं संपि शुक्तिं गतास्ते । अत्र माँ प्राप्य सिद्धिं गता इति वदतोपासकानां कमसुक्ति- 

५ अआव्योर्कर्षदीपिक्ा । 

उत नैति संदिदानं प्रयाद--मामिति । मामीश्वरसुपेलय मद्धावं मत्सारूष्यादिकमापदय पुनजेन्म पुनर्प्तिं पुनराइक्तिमिति- 

यावत् । किविि्टं पुनचन्म न प्रा्ुबन्तीषि तद्विशेषणमाह । दु.खाल्यं दुःखानामाध्यात्मिकाधिमोविकायिदेषिकानामाल्यमा- 

ˆ लीयन्ते दुःखान्यस्मिज्िति दुःखाल्यम् । दुःखाश्रयमिति यावत् । तत्राभध्यत्मिकं द्विविधे शारीरं मानसं च । वातपित्त शष्मणां 

वेषम्यनिमित्तं शारीरे, कामक्रोधलोभमोहभयेष्याविषयविशेषादशैनादिनिबन्धनं मानसं 1 सव चेतदान्तरोपायसाभ्यलादाध्यात्मिकं 

मयुष्यपञचम्रगपक्षिसरीखपस्थावरनिमित्तमाधिभौतिकं, यक्षर्षसविनायक्षग्रहायवेद्ानिबन्धनमाधिदेविकं । आधिभौतिकमाधिदे- 

बिकं च दुःखं बह्मोपायसाध्यं पुनर्जन्मनो दुःखानां चालयं स्थानमिति । असिन्पक्षे ^मासुपेख ठु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते" इति 

वक्ष्यमाणाननुरोधो विशेष्या्याहारापत्त्यादिदोषश्वापत्यत आ चा्यैरयं पश्च उपेक्षितः । ग्भवासयोनिद्वारनिगेमनादिदुःखाना दुःख- 
जरयेष्वन्तभीवो बोध्यः 1 न केवरं दुःखाख्यं अदाश्वतं अशशवद्धवमनवस्थितरूपं चेदशं पुनजेन्म ना्ुत्रन्ति । यतः महात्मानः 

बिदयुदधनित्ताः तस्मिन्परमेश्वरे ससुत्यननसम्यण्दरोनाः संसिद्धि परमां अकृष्टं सोक्षामिधां गताः प्राप्ताः प्रमां सिद्धि मोक्षं गतां 

अगता पि श्रल्ासन्नलादरता एव । तथा ब्रह्मओेकगतान्प्रकृदय स्मयते श्रह्मणा सह ते सर्वे संप्रति प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः 

अविशन्ति परं पदम् ॥' इति ! प्रतिसंचरे ्रह्मप्रलये । परसय चुयुखसान्ते नाशे इयन्ये । असिन्पक्षे भव्रह्मयुवनादिव्युत्तर्टोकनि- 

& ओधरीष्याख्या । 

॥ १४ ॥ यथष्येवं त्वं युरुमोऽसि तत॑ः किमत आह- मामिति । उक्तरक्षणा महात्मानं मद्भक्ता मां प्राप्य पुनदुःखाभवमनिल 

च जन्म न प्रजुवन्ति । यतस्त परमां सम्यनिसदध मोक्षमेव प्राप्ताः युनजन्म दुःखानां चालयं खानं ते मायुपेखय न परञुवम्तीति वा 
। ७ अभिनवगुप्ताचारयव्याख्या । 

दयादिः ककेद्तेऽभ्यर्थनीय हइवयथः । यत्प्रागुक्तं तीथं धयचगृहे वेदादि ॥ १४ ॥ नलु मद्भावं यातीद्युक्तं तत्र किं पातेपि पुनराडसिरसीत्याः 
श्ङ्कथाह--मासुपेलेति । अन्यतस्तु सर्वत एष ुनराष्त्तिरस्तीति समनन्तरेण शोकेन अतिपाद्यिष्यते । मां तु श्राप्य न पुनर्योगिनो जन्भा- 
[व 1 रि िणाणशण पयि प परण 

१ श्रीधरः > नीरकीण्ड,. 



१९६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवद्रीता । [ मध्याय; ८ 

आब्रह्मसुवनाह्योकाः पुनरावर्तिनोऽद्खंन । 
मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ १६॥ 

१ ओमच्छांकरभाष्यम् । 

गताः प्रा्ताः । ये पुनर्मा न भायुवन्ति ते पुनरावतेन्ते॥ १५ ॥ के किं पुनस्त्वत्तोऽन्यत्मा्ताः 
पुनरावतैन्त इत्युच्यते--आब्रह्येति । आन्रह्मुबनाद्धवन्ति यस्मिन्भूतानीति भुवनं जह्यभुवन बह्य- 
लोक इत्यर्थः| आब्रह्मभुवनार्सदह बह्यभुवनेन लोकाः सवं पुनरावर्तिनः पुनरावतेनसभावाः हे 
अज्जौन, माेकमुपेदय तु कौन्तेय पुनजेन्म पुनरुत्पत्तिनं विद्यते ॥ १६ ॥ ब्ह्मखोकसदहिता रोका 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

जातसम्यग्धियां पुनराइृत्तिरथसिद्धेयाह--ये' पुनरिति ॥ ५५ ॥ “अपाम सोममण्डता अभूम इति शतेः खग (- 
दिगतानामपि समानैवानाड्त्तिरिलयाक्षङ्खयते--किं पुनरिति । अथैवादश्वुतौ करिणामश्तत्वस्यापेश्षिकस्वं निव- 
क्षिव्वा परिहरति--उच्यत इति । एतेन भूरादिखोकचतुष्टयं प्रविष्टानां पुनराच्रत्तावपि जनभादिरेकन्रयं भराप्ताना- 
सपुनरादरृत्तिरिति विभागोक्तिरप्रामाणिकत्वादेव हेयेयवधेयम् । तहिं तद्वदेवेश्वरं आक्तानामपि युनराव्रस्तिः शङ्खयते 
नेव्याह-मासिति । यावव्संपातश्चुतिवदीश्वरं प्राप्तानां निवत्ताविद्यानां पुनराचरत्तिरपामाणिकीलय्थः । यस्य साभ 

निकी वंशप्रयुक्ता च छुद्धिसयेवोक्तेऽथे उुद्धिरुदेतीति मत्वा संडदधिद्धयम् ॥ $ ६ ॥ ब्ह्मरोकसदहितानं पुनराच्त्ते 
३ नीरूकण्डव्यार्या ( चतुधयी >) । 

आह--आत्रह्येति । आत्रह्मभुवनाद्रद्मलोकममिव्याप्य । जरह्मरोकेन सहेवेतयर्थः । छोकाः पुनरावर्तिनः पुनरावृत्ति 
खभावाः । हे अञ्न, शेषं स्पष्टम् । अतेथं॑व्यवस्था । ये करमसुक्तिफलाभिर्दहरादिविद्यामिर््रह्मलोकं गतास्ते तनैव 
ज्ञानं प्राप्य ब्रह्मणा सह सुच्यन्ते । येतु पच्चाभिविद्याभित्रह्मसकं गतासतेऽ्युपासितपरमेशराः पुनरावर्तन्त इति ॥ १६॥ 
श्त % मधुसूदनीव्याख्या । 

देता ॥ १५ ॥ भगवन्तमुपागतानां सम्यण्द्दिनामपुनरषत्तो कथितायां ततो विसुखानामसम्यग्दरिीनां पुनरष्रत्तिरर्थ- 
सिद्धदयाह-आनबरह्ममुवनात् , भवन्यत्र भूतानीति भुवनं खोक । अभिविधावाकारः । ब्रह्मलोकेन सह सर्वेऽपि खोका मद्ियु- 
खानामसम्यग्दर्दिनां भोगभूमयः पुनरावर्तिनः पुमराववैनश्षीलाः । ब्रह्ममवनादिति पाठे मवनं वासस्थानमिति स एवार्थः } हे 
अखन खतःप्रसिद्धमहापौरुष । किं तद्वदेव लां प्राप्तानामपि पुनराढत्तिर्नैयाद--मामीश्वरमेकसुपेखय तु । तुशब्दो लोकान्तसै- 
लक्षण्ययोतना्थोऽवधारणार्थो वा । मामेवं राप्य नि्ेतानां है कौन्तेय मातृतोऽपि भसिद्धमहानुभाव, पुनर्जन्म न विद्यते । पुन- 
रा्ृत्तिनौस्तीयथंः । अध्राैन कौन्तेयेति संबोधनद्येन खरूपतः कारणतश्च छुद्धिज्ञौनसपत्तये सूचिता । अये व्यवस्था---ये 
कमसुक्तिफरमिरूपासनाभिब्ेह्यलोकं प्राप्रासेषमेव तत्रोत्प्सम्यग्ददनाना ब्रह्मणा सह मोक्षः । येतु प्चाभिविद्यादिभिरतत्फन- 
वोऽपि तत्र गतासेषामवदर्यभावि पुनजंन्म । अतएव क्ममुक्तयभिभ्रायेण श्रह्मलोकममिसेपद्यते नच पुनरावर्च॑तेः, “अनाढरत्तिः 
शब्दात्” इति श्ुतिसूत्योरुपपत्तिः । इतरत्र तेषामिह न पुनराद्त्तिः मं मानवमावर्तं नावर्तन्ते" इति श्देमम्" इतिच विदे- 
षणाटमनाधिकरणकस्पादन्यत्रं पुनरादरत्तिः म्रतीयते ॥ १६ ॥ ब्रह्मरोकसहिताः सर्वै लोकाः पुनरावर्तिनः कस्मात्कारपरिच्च्छि- 

५ भाष्योष्कमपरदीपिका । 
रोधोमु्यार्थपरित्यागश्च बोध्यः ॥१५॥ ये पुनर्मां न प्रावन्त ब्रह्मलोकादिकं प्राप्ता अपि पुनरावस॑न्ते इदयाद--आाघरष्यभुवना- 
दिति । बह्मलोकसदिताः सवे लोकाः पुनरावर्तिनः पुनरावर्वनखभावाः मामीश्वरमेकसुपेदय ठु पुनज॑न्म पुनरत्पत्तिः । पुनरबरत्ति- 
रिति यावत् । न विद्यते । अजन कौन्तेयेति संबोघनद्वयेन साक्षान्मद्धक्ताः मासुपेदय न निवर्वन्वे इदयत्र तु नास्ति सदयः । ब्र्मसोकं 
गता अपि ये अश्वमेधादिकर्मणा विगतपापलात्खच्छतामापन्नास्तत्र गतास्ते पुनराववन्ते ।ये ठु मत्संबन्धिहिरण्ययमभादुपासकास्ति 

2 श्रीधरीष्याख्या । 
॥ १५ ॥ पतदेव सर्वेष्वपि रोकेघु पुनराव्रन्ति दीयत्निधौरयति--भाग्रह्येति । ह्मणो सवसं बास्ानं महमरोकस्तममिन्याप्य 
सव कोकाः युनरावतैनशीकाः ब्रह्मरोकस्यापि विनाशित्वात्त्पाप्रानामनुखन्नक्चानानामवदय भावि पुनजेन्म । य एवं क्रमसुक्तिफल- 
भिरुपात्तनामिग्ह्मरोकं माघ्ासतेषामेव तत्रोरपन्नक्ञानानां जह्यणा सह मोक्षो नान्येषाम् ! तथाच र्मणा सह ते सवे संप्रति प्रति- 
संचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्” । परस्यान्ते जह्मणः परमायुषोऽन्ते कृतात्मानो अद्यमावापादितमनोशृच्यः क~ 
दरेण येषां जह्मलोकम्ाधिसेषां न मोक्ष इति परिनिष्ितिः 1 मामुपेत्य बरौमानानां तु पनन्म नास्येनेलयथेः ॥ १६ ॥ ननु च 

७ अभिनवरु्ाचारयन्धारूया । 
दिन्रासं भा्रुबन्ति न स घुनरावतंते' इति श्तेः \ “यं भाप्य न निवर्तन्ते" इत्यग्रेऽपि ॥ १५ ॥ आगक्षेति । अङकोकग्राततानायपि पुनरा- 
इत्तिरस्तीति सर्वेव्याख्यातं । एतद्भ्युपगमे च तदुपरितनटोकगति्युक्तिरिलयभिदितं स्यात. तश्च न इद््यंगमभिति संक्यमहाभ्ोहकटवी- 
छतान्तदंशामस्माकं अतिमालीयमागमाधिगता व्याख्यावर्तिः । आन्रद्म याबद्भङ्षपदं आक ताव्स्मास्कक्ान्िततिर्गगूप्नाभल्वाङ्कषना- 



नीरकण्दी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-ध्ीधरी-अमिनवगुप्तव्यास्ययुंता । ३९७ 

सदस्रयुगपयन्तमहयंद्रह्यणो विदु; । 
राच्च युगखदसान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 

हि ;: भीमच्छांकरभाष्यम् । 

कस्मात्पुनरावतिनः कालपरिच्छिन्नत्वात्कथम्-सदश्ेति । सस्रयुगपरयन्तं सदखं युगानि 

पर्चन्तं प्यैवसानं यस्याह्वस्तदहः सडखयुगपयेन्तं ब्रह्मणः प्रजापतेविंराजो विदुः, राचिमपि युगस. 
इख्नान्तामहः्परिमाणामेव । क विदुरिव्याह तेऽोरा्रविद्ः। काठसंख्याविदो जना शयथ; । यत 

एवे कारपरिच्छिननसतेऽतः पुनरावतिनो _ रोका ॥ १७॥ गरजापतेरहनि _ यद्भवति राजो च तदु 
२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

हषं भदवार वर्चयति--ब्रहमेति । उक्तमेव देतुमाकाङ्का्ैकसुत्तर शोकेन साघयति--कथसित्या दिना । यथोक्ाहो- 
रात्रावयवमासत्वयनसंवत्सरावयवशतसंसख्यायुरवष््छिन्नत्वास्प्रजापतेसदन्तवर्तिनामपि लोकानां यथायोग्यकारूपरि- 

च्छि्तवेन पुनराृत्तिरियमिपरेय व्याच््-सखदसखेव्यादिना । अक्षराथैसुक्त्वा तासयोथेमाह--यत इति ॥ १७ ॥ 

यतः भ्रजापतेरदस्तद्ुगसहखपरिमितं या च तस्य रान्निः सापि तथेति कारविदामभिप्रायमनुखल्य ब्रा्स्याहोरात्रसय 

छारुपरिमाणं ददौयित्वा तन्नैव विभज्य कार्य कथयति-- प्रजापतेरिति । अव्यक्तमव्याङृतमिति शङ्कां वारयति- 
३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुरी ) । 

ञवृत्तिभाजां काठपरिच्छेदमाह-सहस्रेति । युगशब्दोऽन चतुदगपयायः | 'चतुयुगसहसं तु बरह्मणो दिनसुच्यते, 

इति पुराणान्तरद््नात् सहसरं चतुुगानि पर्यन्तोऽवसानं यख । चतुधगसहखं ब्रह्मणो दिनं रात्निपि तावती- 

ल्याह--रानिमिति । अत्रापि चतुैगसहस्राणां अन्तो मवति तां चतु्युगसहखान्ताम् । ते प्रसिद्धा अहोरात्रविदो 
« जश्चुसूदनीव्याख्या । 

शनलादिदाह-- मनुष्यपरिमाणेन सहस्रयुगपयैन्तं सदखं युगानि चलुर्युगानि पयेन्तोऽवसानं यस्य तत् । न्वतुर्युगसदशं ठ बरह्मणो 

दिनसुच्यतेः इति हि पौराणिकं वचनम् । तां ब्रह्मणः प्रजापतेरर्दिनं त् ये विदुः । तथा रात्र युगसहखान्तां चतुवुग- 

सहख्पर्मन्तां, ये विदुरिति वर्तते । तेऽदहोरात्नविदस्त एवाहोरान्रविदो योगिनो जनाः 1 ये तु चन्द्राकेगलेव विदुस नाहोरात्र- 

विदः खल्पदरिलादिलयभिभ्रायः ॥ १७ ॥ यथोक्तैरहोरत्रैः पक्षमासादिगणनया पूणे वधैश्तं प्रजापतेः परमायुरिति कालपरि- 

४५ माष्योत्कषदीपिका । 

तप्नोखन्नसम्यग्दरनाः न पुनरावतन्ते इति व्यवस्था सूचयति ॥ १६ ॥ ब्रह्मलेकसहिता लोकाः पुनरावतिन इत्युक्त तेषां काल- 

परिच्छिननलादिति हेदुनोपपादयति । सह युगानि पनतं पर्यवसानं यसाहस्तददः सदसरयुगपयन्तम् । युगश्च्दोऽत् चतुयुगपरः \ 

“चनुैगसदसनं ठु ब्रह्मणो दिनसुच्यते” इति पुराणोक्त । चतु्ैगपरिमाणं तु मनुष्याणां यद्वर्षं तदेव देवानामहोरात्रं ताद्यैरद्येरत्रैः 

पक्षादित्रमेण दवादशामिवैषसदसैशवतु्गं भवति । तज व्चुःसदसं कृतयुगं, ध्रिसदखं तरता, दविस दपर, एकसदस्तं कलिः, अ्ट- 

श्रतं कृतयुगख पूरवोत्तरसेभ्ये, एवमव्रेपि युगक्रमेण षट्चतुर्िशतसंख्याकसंष्याकमो बोध्यः । सहखयुगपय॑न्तं ब्रह्मणः प्रजपतेर्वि- 

राजोऽदर्दिनं विदुः । रात्रिमपि सहखयुगमन्तो यस्यास्तामहःपरिमाणामेव विडुः। के विदुरा । तेऽहोरात्रविदो ब्रह्मणो दिनरात्रि 

कारसंख्याविदो जनाः नलु मलुष्यदिनरात्रिकालविद इयर्थः । यतएवं यथोक्ताह्ोरात्रावयवमासलेयनसंवत्सरावयवरतसंद्यायु रव - 

च्छिन्नः अजापतिखदन्तवै्विोका अपि यथायोम्यकालपरिच्छिन्ना अतो बरह्मखोकसहिताः सरवे लोकाः पुनरावतिंन इलयाद्यः ॥१७१। 

& शभीधरीष्याख्या । 

(त॒पखिनो दानक्चीला वीतरागास्तितिक्षवः । तिरोक्या उपरि स्थानं लमन्ते योकवनजितम् इत्यादि पुराणवाग्येल्िरोक्याः सकादयान्म- 

हरलकादीनासुककृष्टत्वं गम्यते । विनाशित्वे च स्वेषामनैरिष्ये कथमसो विशेषः स्यादिल्यारङ्ख बृहुकलपकालावस्थायित्वनिमित्तोऽसौ 

िकञेष इत्यादायेन खमानेन शतवषौथुषो बह्मणोऽदन्यइनि तरिरोक्या उल्त्तिनिदिनिशि च कयो भवतीति दरथिष्यन् क्मणोऽद्यो- 

रात्रयोः प्रमाणमाद--सहस्नेति । सदं थुगानि पयैन्तोऽबसानं यख तद्भह्मणो यददस्तये विदुः युगसदखरमन्तो यस्यास्तां रात्रि च 

योगबलेन ये विदुस्त एव सर्वश्चजना अद्योरात्रविदः । येषां तु केवरं चन्द्रर्वीगलेव श्वानं ते तथाद्योरा्विदो नं भवन्ति, अदपदारैतवात् । 

युगङम्देनात्र चतुययगमभिभेतम. (चतुयगसदखं तु ह्मणो दिनसुच्यतेः इति बिष्णुपुराणोक्तेः । ब्रह्मण इति च महरछक्षादिनासिनामप्युप. 

रक्षणाथैम् । तत्रायं कारगणनाप्रकारः । मनुष्याणां यद्व तदेवानामदयोरात्रं । ताद्शैरदयोरात्रैः पक्षमासादिकटपनया द्यादशमिरवेष॑सदसै- 

शुं मवति 1 चतुयगसद्खं च नद्यणो दिनम् । तावस्परिमणेव रातिः । तादृेश्वादोरातरैः पक्षमासादिकमेण वर्धरातं जदमणः 

७ अभिनवयुपाचायंष्याख्या । 

सुनरावर्वन्ते चकवत्स्थानान्तरमविरतं आम्थन्तो निपरिवर्त॑न्त इतति ॥ १६ ॥ नठु क एवं जानाति यत्सयुवनेभ्यः पुनराद्त्तित्रद्यादय एलं 

तावच्चिरतरस्थायिनः श्रुयन्ते । अतएव तावरकघं पुनरा वार्तनः । पुनराथतिवे हि तेऽपि स्युः अभवाप्ययधमाग श्याह--हचेलादिना 1 

र खस्वदाधदश्रानसते बह्मणोऽपि रािदिनं पश्यन्ति अरुयोद्यतया । तथा च्रहस्त एव वि्ु्य जिजानिजामेव चेश्टामचुरुभ्यन्ते । 



२९८ आनन्दगिरिव्यास्यासंवरित-भीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीगद्धगवद्यीता। [ अध्यार्यः ८ 

अव्यक्ताद्यक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रान्यागसे प्रलीयन्ते तचेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 

१ भीभच्छांकरसाष्यम् । 

ख्यते--अव्यक्तेति । अव्यक्तादव्यक्तं प्रजापतेः खापावस्था तस्मावव्यक्ताद् व्यक्तयो व्यञ्यन्त इति 
व्यक्तयः स्थाघरजङ्गमटक्षणाः सवो; प्रजाः भ्रभवन्यसिव्यञ्यन्ते अह्न आगमोऽदरागमस्तसिन्नहरागमे 
काले ब्रह्मणः ्रवोधकाले, तथा राश्यागसे ब्रह्मणः खापक्राले परलीयन्ते सवी व्यक्तयस्तत्रेव पूवौकतेऽ- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

अव्यक्तमित्यादिना । जातिप्रतियोगि भूता व्यक्तीव्यावसेयति--स्थावरेति । असदु्पत्तिग्रसक्तिः प्रयादिशति-- 
अभिव्यज्यन्त इति । पूर्वोक्तमव्यक्रसंज्ञके श्वापावस्थं ब्रह्म परजापतिशच्दितं तस्िं्निति यावत् ॥ १८॥ नुं 

३ भीखकण्डव्याख्या ( चतुधदयी >) । 

जना विदुः ॥ १७ ॥ किं त्रह्णोऽहि जायते किंवा रातावित्यत आह-अव्यक्तादितिं । अत्रं दैन॑दिनसुपरह- 
ययोः ग्क्रतत्वादव्यक्तशब्देन नाग्याकरतं वियदादिकारणमिह भाम् । तदा आकाशादीनां सत्वात् । किं तर्हि प्रजा- 
पतेः खापावसेवेहाव्यक्तशन्दार्थः । अये मावः- प्रजापतेः खापकरे तत्कसितः खावरजंगमप्रपद्धः सर्वोऽपि तवी. 
येऽज्ञानेऽव्याकरृताख्ये लीयते राज्यागमे । तथा दिवसागमे पुनस्त एव यथापूर्वमाविर्भवति । एवं दश्िसिन्ययेनाः 
सत्कखितोऽप्ययं वियदादिप्पच्चोऽसत्सुषु्तो रीयते असल्रबोघे यथापूर्वं ्रादुर्भवतीति ॥ १८ ॥ कृतद्दानाक्रृताभ्या- 

° मधघुसदनीव्याख्या । 

च्छिन्नलेनानिल्योऽसो । तेन तष्छोकात्पुनराइृत्तियुक्तेव । ये तु ततोऽ्वा चीनास्तेषां तददर्मा्रपरिच्छिन्नवात्तचषटोकेभ्य पुनरापत. 
रिति किमु वक्तव्यमिदयाह--अच्र दैनंदिनख्ष्टि्रख्ययोरेव वक्तुमुपक्रान्तवात्तत्र चाकाद्चादीनां स्वादन्यक्तरन्देनाग्याङतावस्था 
नोच्यते, कलु भ्रजापतेः खापावस्थैव । खापावरधः प्रजापतिरिति यावत् । अहरागमे भजापतेः अनोधसमयेऽव्यक्तासैत्खापा- 
वस्थारूपाब्यक्तयः शरीरविषयादिरूपा भोगभूमयः अभवन्ति व्यवहारश्षमतयाऽभिन्यज्यन्ते । राभ्यागमे तख खापकाले पूर्वोक्ताः 
सवां अपि व्यक्तयः भटीयन्ते तिरोभवन्ति यत आविभूतासत्रेवाव्यक्तसंक्ञके कारणे अरुक्ते खापावस्थे प्रजापतौ ॥ १८ ॥ 
एवमाञ्चविनाशिचेऽपि संसारस्य न निढत्तिः दक्ेराकमोदिभिरवशतया पुनःपुनः आदुंमौवात्पदुरभूतसख्य च पुनः छेशादिवरोनैव 

५ भाष्योक्कर्षदधीपिका । 

अञापतेरहोरात्रे यद्धवति तदाह~-अव्यक्तादिति । अच्राव्यक्तश्चब्देन नाव्याृतं गृह्यते दैनंदिनखिप्रख्ययोः प्रस्धुतलात्तभर 
चाकाशादेरत्पत्तिनाश्ायुक्तेस्तस्मादव्यक्तं परजापते" खापावस्था तस्माद्यज्यन्त इति व्यक्तयश्चराचरलक्षण! निखिलाः भ्रज। भवन्ति 
अषिभेवन्ति नलसन्दय उत्पन्ते भरटीयन्ते' इ्यतुरोधात्। युक्तियुक्तलाश्च सत्का्यवादस्तावधुक्तियु तो नलसत्कार्यवादः । तथाहि 
कारणन्यापारात््ागपि सत्कार्य कारणन्यापारेण तर्हिं किं साध्यत इतिचेत्पूर्वं सत एव कार्यस्याविभाव इति नुमः । यत्तु भृसपिण्डाः 
दिष्वंसानन्तरं घयद्ुत्पत्तिदैदयवे न तच अध्वंसः कारणमपितु भाव एव ग्रदाद्यवयवरूपः । अन्यथाऽभावख सर्वत्र खल्भ- 
त्येन सर्वत्र सवैदा कार्योत्पत्तिः असब्येत । कारणव्यापारादसत्का्यवदि तु असतः कायस्य सत्वं केनापि कलुमशक्यम् । नहि 
शित्पिलक्षेणापि सिकताभ्यसतेरं कुञ्यदेर्रसुत्पादयितुं शयम् । किच कार्येण संबद्ध हुपादानकारणं कायस जनकं संबन्धश्चा- 
सतः कायेखय कारणेन न संभवति । नजु मास्तु संबन्धोऽसंबद्धमेव कारणैः कारय कस्मान्न जन्यते तथाचासदेव का्यमुतत्सत इतिचैन्। 
तथाल्ेऽसेबद्धलाविरोषेण सर्वस कर्यजातस्य सर्वस्मात्कारणादुत्पत्तिप्रसङ्गात् । नन्वसंबद्धमपि सत्कारणं तदेव करोति यत्कारणं 
यत्र शक्तं शक्तिश्च कायंदद्ेनादवगम्यते। अतो नाव्यवस्थेति चेत्सा शक्तिः कारणाश्रया सै उत शक्यमात्रे। भये तदवस्यैवाव्य- 
वस्था । न द्वितीयः । असत्कायवादिनस्तच मते शक्यस कार्यखासन्वात् } नञ शक्तिभेद एरैतादशो यतः यक्किचिदेव कार्थसु- 
त्पादयेत्. न सर्वैमितिचेत् ¦ स दाक्तिबिश्ेषः कि कायैसंबद्धः कार्यसुत्पादयति उता्संबद्धः । नायः । असता संबन्धायोगात् । 
न द्वितीयः । अन्यत्स्थातादवस्थ्यादिखन्यत्र विरः । बरह्मणोऽहः आगमे तस प्रगोधकाङेऽव्यक्ताब्यक्तयो भवन्ति तथा रान्यागमे 

२ ्रीषरीम्यास्या । 
प्रमादयुरिति ॥ १७ ॥ ततः क्रमते आदह--अव्यक्तादितिं ! कायखान्यक्तं रूपं कारणारमकं तसादग्यक्तात्कारणरूपायज्यम्तेऽभि- 
व्यज्यन्त ईति व्यक्तयश्वराचराणि भूतानि आदुमेवन्ति । कदा । अ्रागमे मह्यणो दिनस्योपक्रमे । तथा रात्रेरागमे अक्चशयने तसिक्े. 
वाव्यक्तसं शके कारणरूपे प्रर्यं यान्ति । यद्रा तेऽदोपरत्रषिद श्येतन्न विधीयते किंतु ते प्रसिद्धा अदोरात्रविदो जना यद्रह्मणोऽदतिदु- 
स स्याह आगमे भब्यक्ताद्यक्तयः प्रभवन्ति, यां च रारि विदुलस्य रात्रेरागमे अरीयन्त इति द्योरन्वयः ॥ १८ ॥ तत्र च कतनं1++ 

७ अभिसवगुपाच्रार्यन्याख्या । 
मरसिरात्रि च तेषामेव भिद्तयरिर्पन्दानां शराक्तिमात्रत्वेमोपस्थानम् । एषं दौ अर्ये च पुशुन भावः नान्येम्ये उपदुज्यन्ते अपितु सपव 



नीटकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुपव्याख्यायुता । ३५९ 

भूतग्रामः स एवायं मुत्वा भूत्वा प्रीयते । 
रान्यागमेऽवङहाः पाथं पभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 

१ भ्रीमच्शंकर भाष्यम् । 

व्यक्तसं कके ॥ १८ ॥ अङताभ्यागमङ्तविप्रणाददोषपरिहास्थं बन्धमोश्चशाखप्रष्त्तिसाफव्यप्रदस्ष- 
नार्थमविचादिङ्धिरामूखकमोश्यवशाच्चावशशो भूतश्रामो भुत्वा भूत्वा प्रीयत दत्यतः सं सारे वैरा. 
ग्यप्रददीना्थ चेदमाह--भूतन्राम इति । भूतप्रामो भूतसमुदायः स्थावरजङ्गमररक्षणो यः पूवेसि- 
न्कट्प आसीत्स एवायं नान्यो भूत्वा भूत्वा पुनरहरगमे परलीयते पुनः पुना रान्यागमे.ऽङ्ःश्चयेऽवरो- 

॥ 9 थ 9) 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

प्रमोधकाले ब्रह्मणो यो भूतभ्रामो भूत्वा तद्यव स्वापकाठे विरीयते तस्मादन्यो भूयो बह्मणोऽषह्टरागसे भूत्वा पुना 
राग्यागमे परवशो बनिनदयति तदेवं प्रष्यवान्तरकरपं भ्ूत्रासधिभागो मवेदिलयाशङ्खयानन्तरश्छोक तात्प्थमाह-- 
अद्कतेति । प्रतिकष्यं प्राणिनिकायस्य भिन्नत्वे स्यजृताभ्यागमादिदोषप्रसङ्गात्तस्परिहारार्थं॑भूतभ्रामस्य प्रतिकल्पमे- 
क्यमास्थेयमिद्यर्थः । यदि स्थावरजङ्गमलक्चषणप्राणिनिकायसय अरतिकल्पमन्यथात्वं तदेक  बन्धमोश्षान्वयि- 
नोऽमावास्काण्डद्वयात्मनो बन्धमोश्चाथेस्य शाखस्य प्रव्ृ्तिरफखा प्रसञ्येतातस्तस्साफस्याथैमपि प्रतिकल्पं प्राणिवर्भख 

` नवीनत्वानुपपत्तिरिव्याह--बन्धेति । कथं पुनभूतसञ्ुदायोऽसतन्नः सन्नवदो भूत्वा पविरीयते तत्राह--अविद्ा- 
दीति 1 आदिक्ञब्देनासितारागदेषाभिनिवेशा गृह्यन्ते । यथोक्तं दशपच्चकं मूर प्रतिरुभ्य धमोधमोव्मककर्मरा्चि. 
रुद्धवति तद्वशादेवास्तश्रो भूतससमुदायो जन्मविनाशावसुभवतीयथः । प्राणिनिकायस्य जन्मनाश्चाभ्यासोक्तेरथै- 
माह-हइत्यत इति । संसारे धिपरिवतैमानानां भणिनामस्वातचयाद्वशानामेव जन्मसरणप्रबन्धादरूमनेन संसारे- 
णेति वेतृष्ण्यं तस्मिन्प्रददौनीय तदथं चेदं भतानामष्टोरात्रमाव्रत्तिवचनमिल्थैः । समनन्तरवाक्यमिद्मा परासरदयते । 
रात्यागसे प्रर्यमनु भवतोऽहरागमे च प्रभवं प्रतिपद्यमानस्य प्राणिवमस्य तुख्यं पारवरयमिलयाशयचानाह--अहू इति 
॥ १९ ॥ अक्षरं ब्रह्म परममिस्युपक्रम्य तदनुपयुक्त किमिदमन्यदुक्तमिदयाश्षद्खय बत्तमनूदयानन्तरभन्थरसंगतिमाह-* 

३ नीरुकण्डव्यारूया ( चतुरी )। 

गमदोषापनुत्तये बन्धमोक्षशासरप्रदृत्तिसाफल्याय च अविच्यादिवशचादवशोऽयं भूतमामः पुनःपुनमूत्वा पुनःपुनः प्रीयत 
इत्याह वैराग्योत्पादनार्थम्--भूत्राम इति । अहरागमे भूत्वाभूत्वा राच्यागमे प्रीयत इति योजना । सर्व 
भूत्वा प्रलीयते नान्योऽभिनवो मवतीव्यर्थः । कुतः । यतोऽवशः अविाकामकर्माघीनसखात्सवीनर्थनीजभूताया अवि- 

% मधुरृद्नीन्याख्या । 

तिरोभावात् , संसारे विपरिवतेसानानां सर्वेषामपि भणिनामखातशयादवश्चानामेव जन्ममरणादिदुःखप्रबन्धसंबन्धादलमनेन 
-ससारेणेति वैराग्योत्प्त्यथं समाननामरूपलेन च पुनःपुनः प्रादुभोवात्कृतनाश्चाकृताभ्यागमपरिहदाराथं वाह--भूतग्रामो भूतससु- 
दायः स्थावरजङ्गमलक्षणो यः पू्वैसिन्कल्पे सथितः स एवायमेतस्मिन्कस्पे जायमानोऽपि नतु म्रतिकल्पमन्योन्यश्च । असत्का- 
यैवादानभ्युपगमात् । 'सूयाचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वैमकल्पयत् । दिवं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो खः" इति श्रुतेः, ˆसमाननाम- 
रूपलादादृत्तावप्यवियोधो दशनात् स्तेश्व' इति न्याया । अवश इलयविद्ाकामकमौदिपरतन्ः । हे पार्थ, स्पष्टमितरत् ॥ १९॥ 

५ भाष्योत्कषदीपिक्ा । 

बरह्मणः खापकाे सवो व्य्तयोऽव्यक्तसं्चिके पूर्ेक्ति प्रीयन्ते ॥ १८ ॥ पूर्यैकल्पीया एव प्रजा रात्यागमे अव्यक्ते प्ररीना अह. 
रागमेऽव्यक्तादावि्भवन्ति नतु ता बिनष्य अन्या एवास्मिन्कल्पे उत्पद्यन्ते इतीमम्थं स्फुटमाह--भूतग्राम इति । भूतसमुदाय- 
श्वराचरलक्षणो यः पूर्वैसिन्कल्पे भासीष्स एवायं नान्य. अहरागमे पुनःपुनभूला रात्यागमे पुनःपुनरीयते पुनरहरागमे अभवति 
भ्रुुभेवति । अवरो विदयादिपरतश्ः। पार्थेति संबोधयन् ऊुन्तिभोजखबन्धेन यथा पथेव कुन्ती संपन्ना नतु प्रथान्येव स्थितान्येव 
कुन्ती जातेति ष्वनयति । अयमादायः-- प्रतिकल्पं भूतयामसाभिनवलेऽङृताभ्यागमङृतविग्रणारशदोषो बन्धमोश्षान्वयिन एकया- 
मानात् बन्धमोक्षार्थस्य चाख्रख प्रदृत्तिनिष्फरुता चपतति तननिरासाथं भूतग्रामस्य अरविकल्पमेक्यमभ्युपेयम्। अविदयासितारा- 
गदधेषाभिनिवेशङ्केरामूरुधमो धमाोंशयवशाचावशो भूतग्रामो भूता भूला भ्रटीयत इत्यतोऽकमनेन संसारेणेति षिर कतो भूवा ज्ञानेन 

& शभीधरीष्याख्या । | 

` शाङृतान्यागमशद्धां बारयन्वेराग्यार्थ सषटप्रल्यप्रवाहस्याविच्छेदं ददोयति--भूतेति । सूतानां चराचरप्राणिनां आमः समूहो यः 
भ्रागासीत्छ एवायमदयगमे भूत्वा रन्नैरागमे प्रीयते । प्रीय पुनरप्यदरागमेऽवशः कमोदिपरतन्नः प्रमवति । नान्य इत्यथैः ॥ १९॥ 

७ अभिनवगुघ्ताचार्यन्यारूया । 
जीवाः । कालकरतस्तु चिरकिग्रप्रष्ययाव्मा धिङेषः । एप च परिच्छेदः प्रजापतीनामप्यस्ति । ततश्च तेऽपि अमवाप्ययध्रमांण एषेति 



०० जनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शरीमद्वगवदरीता | [ अध्यायः ८ 

परस्तस्मात्तु 'मावोऽन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु शरूतेषु नदयत्सु न विनरयति ॥ २०॥ 

२ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

ऽखतन्न पव पार्थ, प्रभवति अवदा एवाहरागमे ॥ १९ ॥ यदुपन्यस्तमश्चरंः तस्य प्राप्युपायो निर्दि 
आओभियेकाक्चरं बक्ष्यादिना । अथेदानीमक्षर्स्येव खरूपनिदिदिश्चयेदमुच्यतेऽनेन योगमा्ेणेदं गन्त- 
व्यसिति--परस्तस्मादिति । परो व्यतिरिक्तो भिन्नः । हतः । तस्माप्पूर्वोक्तात् । तुशब्वोऽश्चरस्य विब- 
-क्ितस्याव्यक्तद्वेटक्षण्यविशेषणार्थः । भावोऽक्षराख्यं परं ब्रह्म  व्यतिरिकतस्वे सत्यपि सालश्चण्यप्रस- 
ङ्गोऽस्तीति तदिनिचुच्य्थमाह--अन्य इति । अन्यो विलक्षणः स चाव्यक्तोऽनिन्द्रियगोचरः 1 परस्त- 
स्मादित्युक्त, कस्मात्पुनः परः पृ्वाक्ताद्ूतग्रामबीजभूताद वियाङक्चषणादव्यक्तात्। सनातनथ्िरंतनः यः 
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२ आनन्द्गिरिव्याख्या 1 

य दुपन्यस्तयिति । अश्षरस्वरूपे निर्दिदिश्षिते तस्मन्पूवों ् तयोगमार्मैसख कथसुपयोगः स्यादिलयाशङ्खय॒तस््राश्युपाय- 
स्वेने्याह-~-अनेनेति । गन्तव्यमिति योगमार्गोक्तिरपयुक्तेति रोषः । पूर्वोक्तादव्यक्तादिति संबन्धः । परशब्दस्य व्यति- 
रिक्तविषयस्वे तुशब्देन वैरश्चण्यसुक्स्वा पुनरन्यशब्दभयोगास्पौ नरक्यमिलयाशङ्याह--व्यतिरिक्तत्व इति । त॒ना 
द्योतितं वेरक्षण्यमन्यराब्देन प्रकटितम् । यतो भिन्नेष्वपि भावभेवेषु सारश्चण्यमारक्ष्यते ततश्वाव्यक्ताद्धिन्नत्वेऽपि- 
ब्रह्मणस्तेन साददयमाशङ्कते तचिदच्यथंमन्यपदमिलयर्थः । यद्वा परशब्दस्य भङ्ष्टवाचिनो भावविशोषणारथस्वे पुनर्क्तिद- 

३ नीरुकण्ठन्याख्या ( चतुधरी ) । 

द्याया विद्या उच्छेदे अन्ममरणप्रवाहविच्छेदायावर्यं यतितव्यमि्यर्थः ॥ १९ ॥ एवं ्ह्मभुवनान्तानामावृर्सि 
व्याख्याय यत्प्राप्तानामाइृत्तिनीसि तदक्षरं परमं त्रहमत्युपकान्तं वस्तु रक्षयति- परस्तस्मादिति अभिः पर 
इति । तस द्व्यक्ताद्भतम्रामनीजभूतादविधारक्षणादरृतात् अन्योऽत्यन्तविलक्षणो भावः सत्ता । तुशब्दात्पराभिमतं 

सत्तासामान्यै चारयति । तख सामान्यादिभ्यो व्यावृत्तत्वात् । अख च सबीनुगतस्वात् । सनातनो नित्यैकरूयः । 
उपाधिमान् हि उपाधिविक्रियया नित्यं॑विक्रियत इव माति । अयै त्वनुपाधित्वान्निलैकखूप एव यः स मावः सर्वेषु 

€ मश्ुसदनीन्याख्या । 

एवमवश्ानासुत्पत्तिविनाशभ्रदरोनेन "आब्रह्मयुवनाछ्येकाः पुनरावर्तिनः इयेतव्याख्यातं, अधुना मासुपेख पुनर्जन्म न वियते” 
इव्येतव्याचे द्वाभ्याम्--तस्माचराचरस्थूलग्रपच्चकारणमूताद्धिरण्यगभो ख्यादव्यक्तात्पसे व्यतिरिक्तः श्रेष्ठो वा तसखापि कारणभूतः । 
व्यतिरेकेऽपि सालक्षण्यं स्यादिति नेयाह-अन्योऽलन्तविलक्षण" । न तस्य अतिमा अस्तिः इति श्रुतेः । अव्यक्तो रूपादिहीन- 
तया चष्षुरायगोचरो भावः कल्पितेषु सर्वेषु कार्यैषु सद्रूपेणानुगतः । अतएव सनातनो निलयः । तुशब्दो हैयादनिदयादव्यक्तादु- 
पादेयद्वं निखययाव्यक्तख वैरश्ण्यं सूचयति । एतादृशो यो भावः स हिरण्यगभे इव सर्वेषु भूतेषु नर्यत्खपि न विनयति 

५ भाष्योत्कषेदीपिका । 

संसारोपरमं संपादयेदिति ॥ १९ ॥ अक्षरं ब्रह्म परममित्युपक्रम्योमियेकाक्षरं ब्रह्मलयादिना तत्प्ाघ्युपाय उपदिष्टः, अथेदानीमक्षरस्य 
्राप्यख खरूममाह-पर इत्यादिना । तसात्त्वन्यक्ताद्धुतम्रामबीजभूताविद्यालक्षणात्पसे व्यतिरिक्तो भिः ! अव्यक्तात् हिर. 
प्यगभौदिति वा । अस्मिन्पक्षे “महतः परमन्यक्तमन्यक्तासपुरुषः परः । पुरषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः" इति श्रुदा हिर- 
ण्यगभान्महानात्मेदयनेन्न प्रतिपादितात्परल्मव्यक्चाब्दप्रतिपादिताया भूलग्रकृतेरुक तदनुरोधेनात्नापि दहिरण्यगर्भात्परसख मूलप्रकृति. 
बोधकयाव्यक्तदाब्दस्य ग्रहणं प्राप्नोतीति । इमं पक्षं विहायाचायैरव्यक्ता्पुरुषः परः इति शरुतिरयुखता । तशद. संसारबीजभूतान्भू- 
भरहतिशब्दवाच्यादव्यक्तान्मोश्चाख्यख सकलग्रपश्वरल्यस्य परमानन्दैकघनसय परमात्मनोऽव्यक्तस्याक्षरख वैलक्षण्यद्योतनार्थः। भावः 
सत्ताखरूपः अक्षराद्यं परं ब्रह्म ! खहूपतो व्यतिरिक्तवेऽपि टक्षणेकयव्यादृत्त्यथं तुना दयोतितमथ तद्वाचकेनाप्याहान्य इति । विलक्षण 
इयथः; । यद्वा परचान्दख भ्रङ्टवाचिनो भावे विरेषणा्थबेन पुनसक्तिराङ्कव नास्तीयके । आचार्यैसु निरृलतृषटख विलक्षणलव्य- 

& भीधरीव्याख्या । 

रमेकानामनिव्यत्वं प्रपद्य परमेश्रखरूपस्य निद्यत्वं प्रपच्रयति--पर इति द्वाभ्याम् । तसाचराचरकारणभूतादग्यक्तात्परः तखापि 

कारणभूतो योऽन्यस्तद्धिरक्षणोऽन्यक्श्चश्चरा्यगोचरो भावः सनातनोऽनादिः स तु सवैषु कायेकारणरक्षणेषु भूतेषु नदयत्लपि न 

७ अभिनवगुपा्वार्यव्याख्यां । 

स्थितम् ॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ सर्वतो लोकेभ्यः पुनराइृत्तिम तु मां परमेश्वरं भाष्येति स्फुटयत्ति--अव्यक्त इत्यादि परस्तस्मादिव्या- 

9 मधुसूदनः, 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदीपिका-शरीधरी-अमिनवगुपषग्याख्यायुता । ०१ 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस् । 
ये प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 
पुरुषः ख परः पाथं न्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

१ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

स भावः ख्वैषु भूतेषु ब्रह्मादिषु नदयत्छु न विनदयति ॥ २० ॥ अव्यक्त इति । यो ऽसावव्यक्तो ऽक्षर 
इत्युक्तस्तमेवाक्षरसंक्चकमव्यक्तं भावमाह; परमां प्रकृष्टं गतिम् । यं माव प्राप्य गत्वा न निवतेन्ते 
संसाराय तद्धाम स्थानं परमं पर्ष मम विष्णोपरमं पदमित्यर्थः ॥ २१॥ तद्धवब्धेरपाय उचख्यते- 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

देव नासीति दषव्यम् । अनादिभावस्याश्चरस्याविनारित्वम्थसिद्धं सम्थयते--यः स भाव इति । सर्वं हि विन- 
दयद्धिकारजातं पुरुषान्तं बिनदयति स तु विनाशदेत्वभावाक्न विन(नं)्टुमहेतीलय्थः ॥ २० ॥ यथोक्तेऽव्यक्ते भवे शुति- 
संमतिमाद-अव्यक्त इति । तसय परमगतिषत्वे साधयति- यं प्राप्येति । योऽसावव्यक्तो भावोऽत्र दर्शितः सं 
शमेनाक्षरं पुरूषं वेद सद्यम्ः दलयादिश्ुतावक्षर इत्युक्तस्तं वाश्षरं भावं परमां गतिं "पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा 
सा परा गतिः इत्याद्याः श्रुतयो वदन्तीलययाह--योऽसाविति । परमपुरुषस्य परमगतित्वमुक्तं व्यनक्ति-यं भाव- 
मिति । (तद्विष्णोः परमं पद्म्” इति शरुतिमन्न संवादयति-तद्धामेति ॥ २१ ॥ नन्वव्यक्तादतिरिक्तख्य तद्वि- 

३ नीरुकष्ठव्यारू्या ( चतुरध॑री >) । 

भूतेषु वियदादिषु नयत्सु न विनदयति केवछसत्तारूपत्वात् । एतेन तख काल्त्रयानाध्यत्वं नित्यत्वं चोक्तम् 

॥ २० ॥ अच्यक्तो न व्यज्यत इति दद्यत्वं निरस्तम् । अश्रोऽश्चुते व्यामोतीति त्रिविधपरिच्छेदसुल्यत्वसुक्तम् । तं 
भावं परमां गतिम् । ब्रह्यरोकन्ता गतिरपरमा । कार्यत्वात् । इयै तु परमा । कार्यकारणातीतत्वात् । आहः “एषाख 

परमा गतिः इत्यादयः श्रुतयः । यं भावं प्राप्य न निवर्तन्ते पुनः संसारे न पतन्ति तदिति विधेयापेक्षं छ्ीवत्वम् । 
स एव मम विष्णोः परममुपाध्यस्प्ष्टं घाम प्रकाशः 'तद्िष्णोः परमं पदम् इति श्रुतिप्रसिद्धं निष्कं ब्रह्म ॥ २१॥ 
एवे जञेयं प्रत्यगभिन्नं ज्रहमोक्त्वा जगत्कारणसुपासनीयमितोऽन्यदित्याह- पुरुष इति । तुशब्दः पूर्ववेलक्षण्यवोत- 

ख सश्रुसदनीव्याख्या । 

उत्पद्यमानेष्वपि नोत्पयत इव्यर्थः । हिरण्यगभभेख तु कायै भूताभिमानिलात्तदुत्पत्तिविनाशाध्यां युक्तवेवोत्पत्तिषिनाशौ 
नतु तदनमिमानिनोऽकारयैस्य परमेश्वरति भाव ॥ २० ॥ यो भाव इाव्यक्त इद्यक्षर इति चोक्तोऽन्यत्रापि श्रुतिषु स्खतिषु 
भ्य तं भावमाहुः श्चुतय- स्तयश्च पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः इल्यायाः । परमामुत्पत्तिविनाशदन्यखप्र- 
कादापरमानन्दरूपां गति पुरुषार्थविश्नान्तिम् । यं भवं प्राप्य न पुनः निवर्तन्ते संसाराय तद्धाम खरूपं मम॒ विष्णोः परमं 
सर्वेत्कष्टम् । मम धामेति रदः शिर इतिवद्धेदकत्पनया षष्ठी । अतोऽहमेव परमा गतिरिखर्थः ॥ २१ ॥ इदानीम् (अनन्य- 
` ५ भष्योत्कपद्धीपिका । 

तिरिक्तलध्रोव्यात्तुरब्दयोषभयोरपि वैयथ्येमभिप्रेय खगमलाद्रायं पक्षस्यक्तः । वैलक्षण्यं स्फुटयति । सनातनः चिरंतनः यः 
सर्वेषु भूतेषु हिरण्यगभादिषु विनदयत्सु न विनयति स भावः परमास्मेदयर्थ" । तथाच सनातनवे सति अनश्वरं परमात्मर- 
क्षण नाव्यक्त इति भावः ॥२०॥ योऽसौ अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् “एतद्वै तदक्षरं गा ब्राह्मणा अभिवदन्ति, 
“अस्थूलमनणु, “एतसय वाऽक्षरस्य प्रशासने गागं सूयाचनद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत" 1 एतसिन्च॒ खल्वक्षरे गागं आकाश ओतश्च प्रोतश्च, 
“पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः” इ्यादिश्चुतयस्तमेवाक्षर संज्ञकं अव्यक्त भावं परमां पृष्टां गतिं पराप्यमाहुः । यं पर्य 
मावं प्राप्य गला पुनः संसाराय न निवतेन्ते । जन्ममरणादिरूपां संखतिं न प्राञ्नुवन्ति । मम विष्णोः परब्रह्मणः तत्परमं सर्वोत्छ्ट 
धाम स्थानं “तद्विष्णोः परमं प्रदम्" इति श्वुतेः । श्रुतावत् च राहोः शिर इतिवदमेदेऽपि मेद कल्पनया प्रष्ठी । अतोऽहमेव मोक्षाख्यं 
परमं स्थानपिद्यर्थः ॥ २.१ ॥ तत्परप्तिरन्यमिचारि साधनमाह । स परः पुरुषः सर्वोत्तमः पुरिशयनाप्पूर्णलाद्वा पुरुषः । अनन्यया 

६ भीधरीव्याख्या । 

विनदयति ॥ २० ॥ अविन प्रमाणं दरयन्नाद--भव्यक्त इति । यो भवः अव्यक्तोऽतीन्द्रियोऽक्षरः प्रवेरानाश्चन्चूस्य इति 

<तथाऽश्चरात्सं मववीडह विश्वम् इत्यादिश्ुविष्वक्षर इत्युक्तः तं प्ररमा गति गम्यं पुरषाथमाहुः "पुरुषान्न पर किचित्सा काय सा परा 

गतिः? इलयादिष्चतयः । परमगतिस्वमेवाह--यं प्राप्य न निवतैन्त इति । तच्र ममेव धाम खरूपम् । ममेवेत्युपचारे षष्टी राये 

{शिर इतिवत् । अदोऽदमेव परमा गतिरित्यथः ॥ २१ ॥ तसरप्तो च भक्तिरन्तरज्ञोपाय शट्युक्तमेवाह--पुरष इति । स चाहं परः 
७ अभिनवगुस्ाचाययेव्याख्या ॥ 

दिना । उक्तप्रकार् काठकसंकरुनाचिबसितं लु वाघुदेवतन्त्वं व्यक्तं सनादुगतं तच्वेप्यव्यक्तं दुष्रापत्वात् । तश्च भक्तिरभ्यमिलावेदिषं 

पराद् तश्रस्थं. चेतद्धिश्व मतलसवविनाशिसप सदा तथग्ूतं तत्र कः पुननदष्दस्ादत्तिकब्दश्यचा्थंः । सदि मध्ये सरस्तरग्रात्रविष्डेदपेकष 1 
भणर् मार ५५ १ 



०२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्गवद्वीता । [ अध्यायः < 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम् ॥ २२ ॥ 
१ भीभ्ांकरमाष्यम् । 

पुरुष इति । पुरषः पुरि शायनात्पूरणैत्वाद्वा ख परः पार्थ, पसो निरतिश्णयो यस्मार्पुरषान्न पर किंचित्छ 

भ्या खभ्यस्तु ज्ञानछक्षणयानन्ययास्मविषयया । यस्य पुदषस्यान्तःस्थानि मध्यस्थानि कायभुतानि 

भूतानि 1 कार्य हि कारणस्यान्तचैतिं भवति । येन पुरषेण सवैसिदं जगत्ततं व्यात्तमाकारोनेव 

[नि २ आनन्दगिरिव्याख्या । 

ङश्चणसख परमपुरुषस्य प्रासो कश्चिदसधारणो हेतुरेषितव्यो यस्िन्प्रक्षापूर्वकारी तसरश्चया भदन्त निदेणोति 

तत्राह--तद्छ्धेरिति । परस्य पुरुषस्य सर्वकारणत्वं सर्वैव्यापकर्वं च बिरोषणद्रयसुदाहरति--यस्येति । निरति- 

शयस्वं विदयति--यस्मादिति । वश्चव्दोऽवधारणाथः । अक्ति्जनम् सेवा प्रदक्षिणप्रणामादिरश्षणा तां व्याव 

तयति-- ज्ञानेति । उक्ताया भक्तेर्विषयतो वैशिष्टयमाद--अनन्ययेति । कोऽसौ पुरुषो यद्विषया भक्तिस्तस्मासो 

पयो्ल्याशङ्खयोत्तराशच व्याच््--यस्येति । कथंभूतानं सदन्तःस्थव्वं तन्राह--कायं दीति 1 सख पर्यगात् इतिं 

्ुतिमाभ्िलयाह--येनेति ॥ २२ ॥ नञ्च ज्ञानायत्ता परमपुरुषभ्राछिरुक्ता । नच ज्ञानं मा्ममपेक्ष्य फलाय कल्पते 

विदुषो ग्युत्रान्तिनिषेधश्चुतेस्तंथाच मार्गोक्तिरयुक्तेयाश्षङ्ख सगुणशरणानां तदुपदेशोऽथैवानियभिप्रेयाह---पर्- 

३ नीलकण्ठडग्याख्या ( चतुधंरी ) ! 

भार्थः । ह पार्थ, योऽयं मक्तया आराधनेन । उपासनेनेतियावत् । कदर्या । अनन्यया नास्त्यन्यो यखां सा तया । 

इपाखोषासकमेदमन्तरेणाहमहरूपयेल्यर्थः । तया भक्तया यो रम्यः स परः ूर्वोक्तादन्यादृत्ताननुगतादक्षरादन्यः कार्- 

गरास्मेति याबत् । छभ्यत्वादेवाखान्यत्वमपि । नघ्यात्मा च ठम्यश्चेति युज्यते । अख कारणत्वमेबाह--धस्येति । 

यख पुरुषखान्तःस्थानि बीजे द्रुम इव सर्वाणि वियदादीनि स्थावरजगमानि च येन इद सर्य॑ततं व्यापतमुपादानः 

% मधुसुदनीन्यार्या । 

चेताः सततं यो मां स्मरति निशः । तसाद सुलभः” इति प्रायुक्त भकतियोगमेव तद्ाध्युपायमाद--स परो निरतिशयः 

पुरुषः परमात्माहमेष । अनन्यया न वियतेऽन्यो विषयो यस्यां तया प्रेमलक्षणया भक्येव रुभ्यो नान्यथा । स क इयपेशषा- 

यामाह-- यस्य पुरुषस्यान्तःस्थान्यन्तवैर्तीनि भूतानि सवोणि कायोणि । कारणान्तर्बैविंलात्कार्यख । अतएव येन पुरषेण सर्वमिर्द 

कार्यजातं ततं व्यासम् “यस्मात्परं नापरमस्ति क्रंचियसमान्ञाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्" । क्ष इव सन्धो दिवि तिष्ठत्येकसत" 

नेदं पूण पुरुषेण सर्वः, यच्च किंचिज्गत्र्व ददयते श्रूयतेऽपि वा । अन्तवहिश्व तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः", “सपय. 

गच्छुक्रम् इ्यादिश्ुतिभ्यश्च ॥ २२ ॥ सगुणब्रह्मोपासकासत्पदं आप्य न निवर्तन्ते कितु कमेण मुच्यन्ते । तत्र तलोक. 

५ माप्योत्कपद्यैपिका । 

न वियतेऽन्यो विषयो यस्यां तया । आत्मविषययेति यावत् । भक्तया ज्ञानलक्षणयोत्तमभक्या । तदुक्तं स्वैभूतेषु यः पद्येद्धगव- 

द्वावमात्मनः । भूतानि भगवदयात्मन्येष भागवतोत्तम- ॥ ईश्वरे तदधीनेषु बाषिशचेषु द्विषत्सु च । प्रेम मत्री दयोपेक्षा यः करोतिः 

स मध्यमः ॥ अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तद्भक्तेषु चान्येषु स मक्तः प्रातः स्तः" इति । 'वासुदेषः सर्वमिति सं 

महात्मा सुदुरभः \ “यो वै अन्या देवतामुपास्ते अहमन्योऽसावन्य इति न स वेदेति तस्मात्स परः पुरष अहमेव न तदभिनात्मनः 

किचितछथगस्वि इ्यनन्यया सत्तया रभ्य. लब्धुं शक्यः । ननु सतु सदैव प्राप्त इत्याशङ्कय द्विविधो दि लभोऽलन्धलभो 

छन्धलामशति 1 तत्राङन्धस भामादे राजसेवादिना ल्भ आद- । कर्व मरेवेयकादेराप्तवक्याछछभो दितीय । तत्रान्यल. 

भोऽ्राभिग्रेत इलयाशयेन शद्कामङ्गीकरोति । यस्य परस्य पुरुषखान्तमेध्ये स्थानि स्थितानि भूतानि सवौणि काथजातानि 

यस्मिजधिष्टाने कत्पितानीदथैः । कल्पितं ह्यधिष्ठानखान्तभमवति न व्यिरिक्तं येन पुरूषेणेदं सर्व॑ जगत्ततं सत्तस्फूरतिभ्या 

व्य्तं मपि सस्राघ्यन्यभिचारिसाधनभूतां भक्ति यजनेन संपादय नलु एरथात्तनयोऽदं मम तु भर्ति विनेेश्वरसरभो भविष्यतीति 

विश्रम्भाश्नयणं कुवित ध्वनयन् संबोधयति--हः पाथैति । मद्विषयानन्या सक्तिस्तवानायासलभ्येति सूचनार्थ वा संबोधनम् 

॥ २२ ॥ ययपीहैवात्मसाक्षात्कारवतां न तख प्राणा उक्तामन्त्रैव समवरीयन्ते" इति श्चुला ग्युत्तान्तिनिषेधादरक्ष्यमाग- 

मारगोपदेदासदर्थ नोपयुज्यते, तथापि प्रणववे्ितबुद्धीनां प्रकृतानां योगिनां सगुणोपा्तकानां कमसुक्तिभाजां केम क्रमेण ब्रह्म" 

& शीघरीष्याख्या ॥ 

पुरुषोऽनन्यया न विद्यते अन्यः शरणत्वेन यस्यास्तया एकान्तमक्तयैव कभ्यो नान्यथा । प्रत्वमेवाह । यस्य कारणभू्तसयान्तरमध्य 

भूतानि स्थितानि । येन च कारणभूतेन सर्वमिदं जगन्तत न्याघ्म् ॥ २२ ॥ तदेवं पररमेश्वरोपासकाः तत्पदं पराप्य न निवतेन्ते अन्ये 

० ७ अभिनवगुप्ताचा्यव्याख्या । 
नच सदातनवि-बोत्ती्ंवि-धाध्यतिरिक्तवि्वनिडारमकपरबोधस्वातन्रयस्व मायस्य ओपरमेश्वरस्य तद्धावग्राप्तस्य येन स्वमावचिष्छेद्; कोऽपि 

क्रदाप्यस्ि । अतो युक्तस्तं मायुपेतयतिवति ! एषं सततास्म्ासेन येषां द्धे विनेव॒ भगवद्ापिस्तेषां शतसुत्तम्, ४ २० ॥ १४ २२ ॥ 



नीर्कण्टी-मधुसूदनी-भाष्योकर्षदीपिका-श्रीघरी-अमिनवयुप्तव्याख्यायुता } ०३ 

थत्र काटे त्वनाच्र्तिमाचृत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कारं वक्ष्यामि भरतषेम ॥ २३॥ 

१ भ्रीमच्छांकरमाष्यम् । 

घटादि ॥ २२॥ प्रज्ृतानां योगिनां प्रणवाघेशितन्रह्मवुद्धीनां कालान्तरमुक्तिभाजां ह्यप्रतिपत्तय उत्तरो 
माग वक्तव्य इति यन्न काड इव्यादि विवक्षिताथैसमपणार्थसुच्यतते । आचत्तिमार्गोपन्यास इतरमागे- 
स्वुत्य्थः--यतेति। यच काले प्रयाता इति व्यवदितेन संबन्धः। यत्च यसिन्काले त्वनावृत्तिमपुनजेन्मा- 
बति तद्विपरीता चैव । योगिन इति योगिनः कर्मिणश्योच्यन्ते! कर्मणस्तु गुणतः कर्मयोगेन(णोयोभि- 
नाम्' इति बिश्चेषणायोगिनः यत्र काले भयाता स्ता योभिनोऽनाद्नात्त यान्ति यत्र कारे च प्रयाता 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

तानामिति । चक्तव्य इति यत्र कारु इल्याद्युच्यत इति संबन्धः । स चेद्रक्तव्यसत्हिं किमिलयध्यात्मादि भावेन सवि- 

जेषं बह्म ध्यायतां फलाक्षये मुधैन्यनाडीसंबद्धे देवयाने पथ्युपास्यष्वाय वक्तव्ये कारो निर्दिश्यते तत्राह--विंव- 
क्षितेति । सोऽथ मार्गसदुक्तिरोषस्वेन कालोक्तिरिलथः । पितृयाणमार्गोपन्यससतर्हिं किमिति क्रियते तत्राह-- 

आचुत्तीति । मागान्तरस्याङृ्तिफरुष्वादस्य चानाव्त्तिफरुस्वात्तदपेश्चया महीयानयमिति स्वुतिर्विवक्षितेति 

भावः । योगिन इति ध्यायिनां कर्मिणां च तन्नेणाभिधानमिलयाह- योगिन इति । कथं कर्मिषु यो गिशब्दो वतेता- 

मिलयाशङ्खानुष्टानगुणयोगादिदयाह-कर्मिणसित्विति । गुणतो योगिन इति संबन्धः । तत्रैव वाक्यो पक्रमस्यानु्ल्य- 

माह--कर्मयोगेने(गे)ति । अवरिषटान्यक्चराणि व्या चक्षाणो वाक्यार्थमाह --यन्रेति । योगिनो भ्यायिनोऽत्र विव- 

क्षितः, आद्ृत्तावधिङ्ृता योगिनः कर्मेण इति विभागः । कारप्राधान्येन मागेद्वयोपन्याससुपक्रम्य तमेव ग्रधानीङ्टय 

३ नीरकण्ठब्याख्या ( चतुर्ध॑री ) । 

त्वात् स सत्तया टभ्यत इति योजना ॥ २२ ॥ पूर्वाक्तानामेकारद्वारा सयुणत्रह्यविदां मसुक्तिभाजां ब्रहप्रतिपत्तये 

उत्तरो भार्गो वक्तव्य इत्यत आह--यत्रेति । आदत्तिमार्गोपन्यासोऽनावृत्तिमागस्तुल्यर्थः । योगिन इति । योगिनः 
% मधुसदनीव्याख्या ! 

भोगास्रागनुरपन्नसम्यग्दर्शनानां तेषां मार्गपेक्षा वियते नतु सम्यग्ददिनामिव तदनपेक्षेवयुपासकानां तष्टोकप्राप्तये देवया- 

नमाम उपदिदयते । पितृयाणमागेौपन्यासस्तु तख स्वुतये--प्राणोत्कमणानन्तरं यत्र यसिन्काले कालाभिमानिदेवतोपलक्षिते 

मर्गं भरयाता योगिनो ध्यायिनः कर्मिणश्च अनादृत्तिमाश््ति चं यान्ति देवयाने पथि प्रयाता भ्यायिनोऽनाड्त्ति यान्ति । 

पितृयाणे पथि प्रयाताश्च कर्मिण आदृत्ति यान्ति । यद्यपि देवयानेऽपि पथि प्रयाताः पुनरावतेन्त इत्युक्तं 'आब्रह्मभुवनाह्ोकाः 

पुनरावर्तिनः इदयत्र, तथापि पितृयाणे पथि गता आवतैन्त एव न केऽपि तत्र कममुक्तिभाजः । देवयाने पथिः गतास्तु 

यद्यपि केचिदावरवन्ते प्रतीकोपासकास्तडिष्टोकप्ैन्त गता हिरण्यगभेपयैन्तममानवपुरुषनीता अपि पश्चाभिविदययाध्रुपासका 

अतत्छतबो भोगान्ते निव्वैन्त एव तथापि दहराद्ुपासकाः कमेण मुच्यन्ते भोगान्त इति न सर्व॑ एवावतैन्ते । अतएवं 

पितृयाणः पन्था नियमेनादृत्तिफलल्यालिक्रष्टः । अर्यं तु देवयान पन्था अनाडृत्तिफल्ादतिप्र्षस इति स्तुतिरुपपद्यते 1 

केषां विदादृत्तावप्यनादत्तिफल्लस्यानपायात् । तं देवयानं पितरयाणं च कारं कालभिमानिदेवतोपलक्षितं मागे वक्ष्यामि हे 

भरतर्षभ, अत्र काल्शन्दस्यं सुख्यार्थत्वे अभिज्योतिधूमरब्दानामनुपपत्तिगतिखतिशब्दयोश्वति तदनुरोधेनैकसमिन्काखपदं 

भ आष्योत्कपदीपिका । 

म्िरिखाकाद्वायायुत्तरमर्भ निरूपितव्य उत्तरमार्भेण गता न निवर्तन्ते दक्षिणेन गतास्तु पुनराइत्तिभाज इति वक्तव्यस्तुखयथे पित्- 

याणमागौपदेशः । यत्ति । यत्र काडे प्रयाता शता योगिनो ध्यानयोगिन उपासका अनाच्रत्तिमपुनराडत्ति यान्ति कर्मेयोगिनश्वा- 

करति पुनराद्त्ति यान्ति तं कां वक्ष्यामि । कर्मिणः योगिलमचुष्ठानयोगात् “कमैयोगेन योगिनाम्" इ्युक्तलात् योगिन इलयनेन 

धक्रान्ता ओभित्येकाक्षरमियादिनोक्ता आह्यास्तेन पश्चाभिवियोपासकानां देवयानमार्गेण ब्रह्मलोकं गतानामपि ततो निग्रृत्तौ न क्षतिः। 

कर्मयोगिनोऽप्युपासनासमुचितकमयोगिनो अओंह्याः । भरतषेमेति संबोधयन् भरता अपि निष्करामकर्मेयोगसमुचितेनोपासने- 
६ भीधरीव्याख्या । 

त्वाबरैन्त त्युक्तम् 1 तत्र केन मार्गेण गता नावर्तन्ते, केन वा गताश्चावतेम्त इत्यपेक्षायामाह यन्नेति । यत्र यसिन्काठे प्रयाता 

योगिनोऽनात्रत्ति यान्ति, यसिश्च कारे प्रयाता आढृत्ति यान्ति, तं कालं वक्ष्यामीलयन्वयः । अत्र॒ च रङम्थनुत्तारी अतश्चायनेऽपि 

दक्षिण इति सच्धितन्यायेनोत्तरायणादिकाकबिशेषपसरणस्य निवक्षितत्वात्काकश्ब्देन कालाभिमानिनीभिरातिवाहिकीमि्देवतामिः भ्राप्यो 

माग उपलक्ष्यते, अतोऽयमथः--यसिन्कालाभिमानिदेवतोपरक्षिते भगे प्रयाता योगिन उपासकाः कर्मिणश्च यथाक्रममनावृत्तिमावर्तिं 

७ अभिनवयगुप्ताचायव्याख्या । 

हृदानीं पुनः उर्कान्यया येऽपवभ स्तोमं चेच्छन्ति तेषां कश्चिद्विशेष उ्यक्े--यत्रकारठेदिविख।दिना । अनाडृत्तिमोश्षः । आद्त्ि मोगाय ॥ २३ ॥ 



11: आनन्दगिरिव्याख्यासेवरित-शीमच्छांकरभाष्ययुता-श्वीमद्भगवर््रीता । [ अध्यायः; ८ 

अिञज्योतिरहः छ्ड्ः षण्मासा उत्तरायणम् । 
तत्र परयाता गच्छन्ति जह्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 

१ ओमश्छांषरभाष्यम् । 

आच्त्ति यान्ति तं कां वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ तं काकमाह--अश्चिज्यातिरिति। अचिः काडाभि- 

मानिनी देवता तथा उयोतिर्देवत्तैव काङाभिमानिनी । अथवाऽभ्िज्योतिषी यथाश्रुते एव देवते । 

भूयसां तु निर्देशो य्न काले तं कारमिव्याश्नरवणवत्। यथादर्देवताऽहः शङ्खः शङ्धपश्चदेवता षण्मासा 
उन्तरायणं ततापि देवतैव मार्मभूतेति स्थितो ऽन्यत्र न्यायः 1 तन्न तस्िन्मार्गे प्रयाता सूता गच्छन्ति 

बह्म ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासनपरा जनाः । कमेणेति वाक्यदोषः नहि सद्योमुक्तिभाजां सखम्यग्दरौननिष्ठानां 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

देवथा्नं परस्थानमवतास्यति--त काङसिति ॥ २३ ॥ यथोपक्रमं व्याख्याय यथाश्रुतं व्याख्याति--अथनरेति | 

कथ तर्हि देवतानामतिनेन्रीणां अहणे कालभाधान्येन निर्देशः शिष्यते वत्राह--भूयसां स्विति । मागैद्येऽपि 

कारा्यभिमानिन्यो देवताः कालन्ञब्देनोच्यन्ते । काराभिमानिनीनां भूयस्स्वात्कारशब्देन सवसा देवतानासुपरक्ष- 

णत्वं बिवक्षित्वा काककथनमिदयथेः । यथान्राणां भूयस्तवाद्वि्यमानेष्वपि दुमान्तरेषु आश्रेरेव वन निर्दिदयते तद्वदिष्यु- 

दाहरणमाह--आघ्चेति । ननु मागैचिह्धानां भोगमूमीनां वा तत्तच्छब्दैडपादानसं भवे किमिति देवता्रहणमिलयाश- 

छातिवाहिकास्तछिङ्गादिति न्यायेनोत्तरमाह--इति स्थित इति । तेषामध्यादीरनां समीपमिति सामीप्ये तत्रेति सक्तमी । 

बरह्म कार्थोपाधिकं परं वा ब्रह्म परंपरया सुक्यारम्बनम् । अतएव कमेणेस्युक्तम् । निगणमभरपञ्चं ब्रह्मासीति बविद्यानतो 

व्यवच्छिनत्ति--त्रह्मोपाखनेति । ननु ब्रह्मचब्द॑स सुख्यारथैस्वार्थं परबह्मनिदामेवेयं गतिर्च्यते न बादुर्यधिकरण. 

इ नी ककण्टव्याख्या ( चतुधेरी ) 1 

कर्मिणभोच्यन्ते तेषां यथायोगं मारीद्रयविभागः । शेषं सष्टम् ॥ २३ ॥ तत्रोपासकानां देवयानं पन्थानमाह--अच्चि- 

"रिति । अभि्योतिरित्यचिरभिमानिनी देवता रक्ष्यते । एवमष्रित्यहरमिमानिनी । एवं शचुह्कपक्षख षष्ठमास- 
 मधुसुदनीग्याख्या । 

एवं छक्षणाभरिता कालभिमानिदेवतानां मार्गदयेऽपि बाहुल्यात्, अभिधूमयोसदितरयोः सतोरप्यभिदोत्रशब्द्वदेकदेशेनाप्यु. 

पलक्षण कालशब्देन । अन्यथा भ्रातरभिदेवताया अभावात्तत्प्रख्यं चान्यशाछ्लमिखनेन तस्य तस्य नामधेयता न स्यात् । 

आम्रवणमिति च लौकिको दन्तः ॥ २३ ॥ तत्रोपासकानां देवयानं पन्थानमाह--असिर्ज्योतिरियिरभिमानिनी 

देवता लक्ष्यते । अहरिलहरभिमानिनी । डङ्कपक् इति शद्कपक्षाभिमानिनी । षण्मासा उत्तरायणमिति उत्तरायणरूप- 

षण्मासाभिमानिनी देवतैव रक्ष्यते । “आतिवाहिकासचिन्नातः इति न्यायात् । एतच्चान्यासामपि श्चुलुक्तानां देवताना- 
मुपलक्षणार्थम् । तथाच श्चुति वेऽथिरमिसंभवन्दचिषोहरड आपूर्ैमाणपक्षमापूयमाणपक्षायान्षडदडेति मासांस्तान्मासेभ्यः 

५ भाष्योकत्कर्षदीपिका 1 

नात्रैव साक्षात्कारं लब्ध्वा साक्षान्मुक्ति देवयानमर्गेण गला क्रमेण वा प्राप्नास्लं तु तेभ्यः षमः ्रष्ठस्तथेवं भवितं योग्योऽ- 

सीति सूचयति ॥ २३ ॥ तं कठं वक्ष्यामीति प्रतिज्ञायुरोधेनाभिः कालाभिमानिनी देवता एवं ज्योतिरपि कालाभिमानिनी देव- 

तैव । अथवाभिरभिदेवता ज्योतिरज्योतिर्दैवतेति यथाश्रुते एव देवते । ननु यत्र काठ तं कारं वक्ष्यामीति कथं युज्यते इति चेत् 

कालामिमानिनीनां देवतानां माभैद्ठयेऽपि भूयसा वक्तव्यलेन कालशब्देन सवौसां देवतानामुपलक्ष्यलं विवक्षिला तथा नि्दडाः 

यथाऽन्येषां गन्तृणां सत्त्वेऽपि छश्रिणां मूयस्वे छत्रिणो यान्तीति निदेश । यथावा दरक्ान्तराणां सत्त्वेऽप्यान्नाणां भूयस्तादाननेरेव 

वनमिति निदिदयते तद्वत् । एतेन काराभिमानिदेवतोपरश्चितं मामं वक्ष्यामि । कालशब्दस्य सुख्यार्थत्वेऽभिज्योतिधूमशब्दाना- 

मनुपपत्तिः गतिखतिशब्दयोश्वति भ्तयुक्तम् । यतोऽत्र किं यसििन्मार्गे जनाः सखेन गच्छन्ति तं मागे वक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय यथा 

कशिदुपदिशति आदौ गिरिस्ततो न्यभोधस्ततो नदीति तथा मार्गोपदेश उत यत्र सुखेन नगरं आम वा गच्छन्ति तं वक्ष्यामीति 

अतिज्ञाय कशिदुपदिदति आदौ इषयानं ततोऽश्वयानं ततो नरयानं तत- पादयानमिति तद्वत् । अय (आतिवादिकास्तछिङ्गात्" इय- 
धिकरणविरोधः। द्वितीये उक्तरीयाभ्यादिच्ब्दानां सम्यगुपपत्त्या लश्चषणावेय््य श्चुतावविवाहिका इविन्यायेनाचिरादीनामतिवादिक- 

लस्थापनादप्यभ्यादीनामतिवाहिकलेन भाह्यलावरयकलेन तं कालं वक्ष्यामीति भविज्ञावाक्येऽपि कालाभिमानिन्यो देवता वक्ष्य 
& भीधरीष्याख्या । 

नच यान्ति तं कालाभिमानिदेवतोपलक्षितं मार्ग कथयिष्यामीति । असिव्योतिषोः काराभिमानित्वासावेऽपि भूयसामहरादिशब्दोक्तानां 

कालाभिमानित्वात्तत्साहचयौदा्नवनमिलयादिवत्काङशब्देनोपलक्षणमविरुदधम् ॥ २२ ॥ तत्रानादृत्तिमागेमाई--अश्निरिति । अधिः 

ञ्योतिःश्चब्दास्यां (^तेऽधिषमभिसं भवन्ति" इति शत्युक्ताचिरभिमानिनी देवतोपलक्ष्यते । अहरिति दिवसाभिमानिनी । छड् शति 
णि ध. 

१ सथुतूर्दनः, | 



नीशकर्ण्ठी-मधुसूदनी-म्योकर्षदीपिका-श्रीधरी-भमिनेवगुतव्यास्यायुतै । 8० 

धूमो राचिस्तथा करष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् 1 
तच्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतैते ॥ २५॥ 

१ ओमच्छांकर माष्यम् । 

गतिरागतिवो चिदस्ति "न तस्य पाणा उत्क्रामन्ति" इति श्तेः; । ब्रह्मसलीनध्राणा पव ते जह्यभरयी 

बमत पव ते । कमेण तु गच्छन्त बह्म ब्विद जनाः ॥ २९ ॥ शरम इति । धूमो राजिधूमाभिमाः 
२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

विरोधादिश्याह--नहीति ॥ २४॥ भङ्ृतं देवयानं पन्थानं स्तोतुं पितृयाणसुपन्यस्यति-धुम इति । त्रापि मारी. 
विद्धानि भोगभूमीश्च व्यवच्छिदयातिवाहिकदेवताबिषयत्वं धूमादिपदानां निभजते--धृपमेत्यादिना । तन्नेति सक्षमी 

३ नीटकण्ठम्याख्या ( बतु्धरी 3 । | ` ` 

संमितोत्तरायणख चाभिमानिन्यौ देवते एव । एतन्नान्यासामष्युपलक्षणम् । तत्र प्रयाता उत्कान्ता ब्रह्मकाय जह्मतः 
दारा परं च गच्छन्ति । ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासका जनाः ॥ २४ ॥ एतेन च धूमो रात्रिरिलेषोऽपि धूमादिमागेः कर्मि- 

४ भधुसूदनीष्याख्या । ` 

संवत्सरं संवत्सरादादिद्यमादिलयाचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयदेष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं॑ नावर्तन्ते" इति । अत्र श्रुयन्तराजुसारात्संवत्सरानन्तरं देवलोकदेवता ततो वायुदेवता ततर 
आदिल इत्याकरे निर्णीतम् । एवं विध्ुतोऽनन्तरं वश्णेन्दरप्रजापतयस्तावता मागैपरिपूर्तिः । तत्राचिरहःशु्ृपक्षोत्तरायणदे- 
वता इ्ोक्ताः । संवत्सरो देवलोको वायुरादिलयश्वन्द्रमा विदयुदरण इन्रः ्रजापतिश्वेययक्ता अपि द्रव्याः । तत्र देवयानमार्गे 

प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मकार्योपाधिकं काय नादरिरख गत्युपपत्तेः" इति न्यायात् । निरुपाधिकं तु ब्रह्म तद्धारेव कमसुकिफल्लात् । 
ब्रह्मविदः सगुणत्रह्मोपासका जनाः अश्र “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावते नावतैन्वे* इति श्रुतातिममिति विशेषणात्कल्पान्तरे 
केचिदावर्वन्त इति भरतीयते । अतएवात्र भगवतोदासितं श्रै तमा्मकथनेनेव व्याख्यानात् ॥ २४ ॥ देवयानमागस्वुखर्थं पितू- 

याणमागैमाह--अच्रापि धूम इति धूमाभिमानिनी देवता, रन्निरिति राञ्यभिमानिनी, ष्ण इति ङृष्णपक्षाभिमानिनी, 

षण्मासा दक्षिणायनमिति दक्षिणायनाभिमानिनी लक्ष्यते । एतदप्यन्यासां शरुत्युक्तानासुपलक्षणम् । तथाहि शतिः ते 

धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रा्रि रत्ररपरपक्षमपरपक्षायान्धड्दक्षिणेति मसांस्ताज्नेते संवत्सरमभिग्रा्ुबन्ति मासेभ्यः पितू- 
५ भाव्योत्कर्षदी पिका 1 

मीदयर्थस्येव सम्यक्लं च ¦ यंथागमनाधिकरणे पथिवीभ्रदेशेऽस्मिन्मा्गे एते गच्छन्तीवि व्यवहारस्तथा योगिग्मनाधिकरणूपा् 

कालामिमानिनीष्क्षयादिषु देवता इति न वक्ष्यमाणगतिखतिश्ब्दयोरसुपपत्तिः । यद्वा भाष्येऽपि कालशब्देन कालभिमानिवेव- 
तोपलक्षितं माग वक्ष्यामीति व्याख्याय यथाकथंचिदविरोधः सपाः । एतचवान्यासामपि श्रुत्युक्तानां देवतानाञुपलक्षणारथम् । 

तथाच श्रुतिः "तेऽचिषमभिसंभवन्यर्चिषोहरह आपूथैमाणपक्षमापूयैमाणपक्षात् यान् षड़दडे ति मासास्तान्मासेभ्यः संवत्सरं संबत्स- 

-तदादिखमादिलाचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो मानवः स एतान्तरह्म गमयदेष ब्रह्मपथो देवपथ इमं मानवमावते नावर्वन्ते" 
इति ! अन्न श्रुतावपि श्ुखन्तरानुसारेण संवत्सरादेवलोकं देवल्येकाद्वायुं वायोरादिलखमिति विद्युतोऽनन्तरं च विद्युतो वरण 

वरणादिन्दरमिन्दरात्रजापतिमिति बोध्यम् । तत्र तसिन्देवयाने प्रयाता शता ब्रह्मविदः कमेण ब्रह्म गच्छन्ति । बहयविद इवि 

बरह्योपास्का आह्या नतु सम्यण्दशंननिष्टाः सद्योसुकिभाजः । नन तख श्राणा उत्क्रामन्ति" इयादिश्चया तेषां गतिमागतिं च 

मरतिषिष्य ब्रह्मसंीनप्राणलब्रह्मभूतलप्रतिपादनात् 1 तथाच भगवतो व्यासस्य सूत्रम् (काथं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः इति । स 

एतानत्रह्म गमयतीलयन्र विचिकित्खते करि कार्यमपरं ब्रह्म गमयति आहोखित्परमेवाऽविह्ृतं सख्यं ब्रह्मेति । कुतः संशयः । ब्रह्म 

शाषद् प्रयोगात् गतिश्चुतेश्च ! तत्र कार्यमेव सगुणमपरं ब्रह्म नयेतानमानवः पुरुष इति बादरिराचार्यो मन्यते । कृतः गत्युपप- 
ततेरख हि कार्यस ब्रह्मणो गन्तव्यमुपपदयते प्रदेशात् नतु परस्मिन्ब्रह्मणि गन्तृलं गन्तव्यं गतिवोबकत्पते सर्वेगतलात् 

भ्रयगात्मलाच गन्तृणामिति ॥ २४॥ देवयानस्तुतये पितरयाणसुपन्यसखयति-धुम इति । धुमादिशब्दैसत्तदभिमानिन्यो दत्ता 

'आतिवाहिकाः पूर्ववद्राह्याः नठु मार्चिहानि भोगभूमयो वा ! तञ प्रयाता इति विभक्ति विपरिणम्यानुषज्नते । तस्मिन्मागे श्त 
& श्रीधरीन्याख्या । 

शुङधपक्षाभिमानिनी । उत्तरायणरूपाः षण्मासा इत्यत्तरायणाभिमानिनी । एतच्चान्यासामपि शत्युक्ताना संवत्सरदेवरोकादिदेवतनासुप* 

लक्षणाम् । णवंभूतो थो मा्सखत्र प्रयाता गता मगवदुपासका जनाः नह्य पाञ्चुवन्ति । यतते ब्रह्मविदः । तथाच शति; 'तेऽचिषम- 

भिसभवन्ति अविषोऽदरह आपूथैमाणपक्षमापू्यमाणपक्षाचयान्षण्मासानुदड्डादिल्य एति मसेभ्यो देवोकम्, इति । नदि सचोमुक्तिभाजां 

सम्यग्ददीननिष्ठानां गतिनौ कलिदस्ि भन तख प्राणा उस्करामन्तिः इति श्तेः ॥ २४ ॥ आृत्तिमनेमाह---धूम इति 1 

७ अभिनवगुक्ताघायंभ्याख्या ॥ 

त्तरेगोष्यैनायन ` षाण्माविकम् \ तञ्च प्रकाशादिधरमेकत्नादहनादिैः द्न्देरपचयेते -॥ ४५ , जतो विपरीत बिपयेथेण लत चन्द्रमसं 
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हह्ककरषणे गती छेते जगतः चाश्वते मते । 
एकया याद्यनाद्रत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ २६ ॥ 

१ शरीमच्छाकर भाष्यम् । 

निनी यञ्यभिमानिनी च देवता । तथा ष्णः कष्णपश्चदेवता । षण्मासा दक्षिणायनमिति च 
पू्ैवदेवतेव । तत्र चन्द्रमसि भवं चान्द्रमसं ज्योतिः फरमिष्टादिकारी योगी कर्मी पाप्य युक्त्वा 
तत्क्षयान्निवत॑ते ॥ २५ ॥ शङ्केति  शुङ्खकष्णे शुद्धा च ष्णा च शुङ्ककृष्णे । ् ञानग्रकाराक्त्वाच्छु्का 
तद्भावार्छृष्णा । पते शद्धृष्णे हि गती जगत इत्यधिङृतानां ज्ञानक्मं णोनं जगतः सवैस्येवेते गती 
संभवतः । शाश्वते निदे संसारस्य निद्यत्वान्मतेऽभिपरेते । तन्नेकया शुद्धया याल्यनाघुत्तिमन्ययेतर ॥ 
० क क कक कक ठ फा ५. ध 8 8 8) नि 1 किनिकिनि 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

पूर्ववदेव सामीष्या्था, इषटादील्यादिक्भ्देन पूर्वत्ते गृह्येते । कतालययेऽनुशायवानिति न्यायं सुचयति--तरक्षया- 

दिति ॥ २५ ॥ भआरोहावरोहयोरभ्यएसवाचिना खुनःशब्देन संसारस्यानादिष्वं सूच्यते । राघ्यादौ शतानां बदय- 
विदामनबहयप्राधिशङ्कनिञ्स्यथैममिमानिदेवताग्रहणाय मार्गयोर्निलत्वमाह --शुङ्केति । क्ञानप्रकाश्चकस्वाद्विद्यापराप्य- 
व्वादर्चिरादिप्रकाशोपरश्चितत्वाच्च शुद्धा देवयानाख्या गतिस्तद भावाञ्जानभ्रकाकत्वाभावाद्युमा्प्रकारोपरक्षित- 
त्वादविद्याभराप्यष्वाच्च कृष्णा पितृयाणरूक्षणा गतिस्तयोगैयोः श्ुतिरुष्टतिप्रसिश्यर्थो हिशब्दः 1 जगच्छदस्य कज्षानक- 
मौीधिक्ृतविषयत्वेन संकोचे हेतुमाह-न जगत इति । अन्यथा न्तानकर्मोपदेदानथैक्यादियर्थः । तयोर्नियस्वै 
हेतमाह-- संसारस्येति । मार्गयोर्यावत्संसारभाविस्वे फङितमाह--तत्रति । कमसुक्तिरनावृत्तिः । भूयो भोक्तव्यकसै- 

& नीरकण्डव्याख्या ( शतुर्धंरी >) । 

णामपक्योगिनां चोचित आब््तिफठश्च व्याख्यातः ॥ २५ ॥ उक्तो मार्गावुपसंदरति--श्ुङ्धिति । श्चा ज्ञानदेत्- 
%« मधुसूदनीष्यार्या । 

लोकं पितृखोकादाकाशमाकाशाबन्द्रमसमेष सोमो राजा तदैवानामनं तं देवा भक्षयन्ति तस्िन्यावत्सेपातमुषिलथेतमेवाध्वान 
पुनर्निवर्तन्ते इति । तत्र धूमरात्रिङ्ृष्णपक्षदक्षिणायनदेवता इदहोक्ताः ¦ पित्रृरोक आक्राशरश्वन्द्रमा इद्ययुक्ता अपि 
द्रव्याः । तत्र तसिन्पथि प्रयाताश्वान्द्रमसं ज्योतिः फलं योगी कर्मयोगीष्यपूर्तदत्तकारी प्राप्य यावत्संपातसुषिल्ला निवर्ते । 
संपतल्यनेनेति संपातः कर्म॑ । तस्मदेतस्मादाढत्तिमागौदनाढ्त्तिमगः भ्रेयानिदर्थः ॥ २५ ॥ उक्तौ मार्गाबुपसंदरति-- 
शक्ठा अ्धिरादिगतिज्ञानप्रकारमयल्लात् । कृष्णा धूमादिगतिन्ञनदीनलेन तमोमयलात्. । तं एते श्कृष्णे गती 
मगौ हि प्रसिद्धे सगुणविद्याकमांधिकारिणोः, जगतः सर्वस्यापि शाल्लन्ञसय दाश्वते अनादी मते संसारस्यानादि- 
लात् ¦! तयोरेकया शुद्धया यादना्रत्तिं कथित्, अन्यया कृष्णया पुनरावर्दते सर्वोऽपि ॥ २६ ॥ गतेरपाखलाय 

५ माष्योत्कपंदीपिक्रा । 

इयर्थः । योगी इापूतेदत्तकारी कमैयोगी चन्द्रमसि चन्द्रे भवं चान्द्रमसं ज्योति" फरल प्राप्य युक्रला तस््षयात्पुनर्भिवर्तते । 
एतदप्यन्यासां शवुदयुक्तनायुपलक्षणार्थम् । तथाच श्रुतिः "ते धूममभिसेभवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्ान्षददक्षिणेति 
मासां स्तानेते संवस्सरमभिम्राघ्रुवन्ति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा तददेवानामन्नं तं 
देवा भक्षयन्ति तस्मन्यावत्संपातसुषिललाथतमेवाध्वानं पुननिवर्तते" इवि । तथाच पुनःपुनराृत्तिरक्षणादसान्मागौत्पर्ोक्तोऽ्पु- 
नरात्तिरक्षणो मागे ज्यायानिलयभिप्रायः ॥ २५॥ श्ह्ठा ज्ञानप्रकाशहेवुला्तदभावाल्छृष्णा । एते शङ्धङृष्णे गती मागो जगतः 
उपासनायां कर्मणि चाधिङ्ृतसख शाश्वते नये अनादिरूपे मते अभिघ्रेते संसारस्यानादिलात् । तत्रैकया श्चुङ्कया गद्या अनाच्रत्त 

६ भ्रीधरीग्याख्या। 
धूमाभिमानिनी देवता 1 र्यादिशब्दैशच पूर्ववदेव रात्रिङृप्णपक्षदक्षिणायनरूपपण्मासाभिमानिन्यसिखो देवता उपलश्न्ते । ताभि. 
दैवताभिरपलक्षितो यो मागैसतत्र प्रयातः कमैयोगी चान्द्रमसं ज्योति्तदुपलक्ितं खर्भरोकं भाष्य तव्रष्टापूतेकमै फरं मुक्त्या पुनरावतैते । 
अन्नापि छतिः ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रर्चि रत्रेपरपक्षमपरपक्षाान्पण्मासान्दक्चिणादिलय पति मासेभ्यः पितृलोकं पिवृकरोकाचन्द्र 
ते चन्द्र॑ प्राप्यान्नं भवन्ति" श्त्यादिः । तदेवं निवृत्तिकमैसहितोपासनया कमसुक्तिः; काम्यकर्मभिश्च स्र्भेमोगानन्तरमावृत्तिः, 
निषिद्धकमेभिस्तु नरकमोगानन्तरमाृत्तिः, श्दरकर्मेणां जन्तूला त्वत्रैव पुनः पुनजैन्नेति द्रटम्यम् ॥ २५ ॥ उक्तौ मागोवुपसंहरति-- 
छङ्कति । ु ाऽचिरादिगतिः म्रकाश्चमयत्वात्, क्ष्णा धूमादिगतिस्तमोमयत्वात्र । णते गती मागो क्ानकमथिकारिणो जगतः 
साश्वतेऽनादी संमते, संसारस्यानादित्वाद् । तयोरेकया शयुङया निषत्त मोक्षं याति । अन्यया कृष्णया तु पुनरावर्तते ॥ २६ ॥ 

| ५ अभिनवगुप्ताचार्यभ्याख्या । 
मोग्यांद्यावभ्रवेशचाद्धोगायाद्त्तिः । अनयोगदोर्म्यादा्रयोरनादचिर्मोश्षः ! अन्यया मोगः ॥ २५॥ यते छवी यो वेत्ति मास्यन्तरेण 
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चैते खती' पार्थं जानन्योगी उद्यति कञ्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कारेषु थोगयुक्तो भवान ॥ २७ ॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् । 

अलेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानुपेति चाद्यम् ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीवासूपनिषदयु ब्रह्मविद्यायां योगराकञे शीृष्णाजुनसंबादे 

महापुरूषयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

यावत पुनरूयः ॥ २६ ॥ नैते इति । नेते यथोक्ते खती मागो पार्थ, जानन्ससारायैक्रान्या मोश्चाव 

देति योभी न सुद्यति न कञ्चन कश्चिदपि । तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तः समाहितो भवाञ्ञुन ॥२७॥ 

घ्रणु योगस्य माहात्म्यम्--वेदेष्विति । वेदेषु सम्यगधीतेषु यज्ञेषु च साद्ण्येनाष्िदेषु तपम्खु च 
~~ ^~~~~^~~~~~~~~~^~

~~~~~~ˆ--ˆˆˆˆ ~
~~ -~ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

क्षये सेषक्मैवरादिल्थैः ॥ २६॥ गतेदपाखरवाय तद्वि्ानं सोति- नते इति । योगख मोहापोहटकव्वे फटितमाह-- 

तस्मादिति । ज्ञनघ्रकारमशुवदति-संसारायेति । मोक्षाय कमयुक्त्यथैमिलर्थः । योगी ध्याननिष्ठो गतिमपि 

ध्यायक्नेव यद्यति केवरं कम दक्षिणमासै्रापकं कतैव्यतवेन प्रयेतील्यथः । योगसापुनरावृत्तिफरस्वे निल्यकतेव्यस्वं 

लिद्मिस्युपसंहरति--तस्मादिति ॥ २७ ॥ श्रद्धाविद्द्य्थ योगे सोति--दण्विति । पनिन्नपाणित्वप्रा्युखत्वादि- 

खाहिखयमध्ययनख सम्यक्स्वम् । अङ्गो पाङ्गोपेतत्वमनुष्टानसय साद्ण्यम् । तपसां सुतक्षस्वं मनोडु्यायेका्रयपूर्वैकत्वम् । 

दानस्य च सम्यक्व देराकारपात्रानुगुणत्वम् । इद विदिषवेलतेदंशब्दाधेमेव स्फुटयति--सत्तेति । यद्यपि कि 

तद्य! इत्यादो, (अधियज्ञः कथं कोऽत्र' इत्र पर्षद्रय परतिभासानुसारेण कैश्चिदुक्तं तथापि प्रतिवचनारोचनायां 

दिस्वप्रसीलयभावात््रकारमेदविवक्षया चश्ब्दह्कयस्य प्रतिनियतस्वान्न सेति चिरध्यते । न चेदं वेदनमापातिरकः 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) 

लादार्चिरादिगतिः तदमावाकृष्णा धूमादिगतिः । एकया शक्या । अन्यया इष्णया ॥ २६ ॥ एते सृती मार्गो 

आघ्रच्यनाघ्रत्तिफे जानन्. योगी न सुद्यति । योगञ्रोऽयतिरद्यप्रयदञश्च योगी न भवति कश्चन कोऽपि । यसादेवं 

तसात्स्वैष्िल्यादि सखष्टम् ॥ २७ ॥ पुनः शरद्धाभिृद्धये योगे सोति-- वेदेष्विति । वेदेषु सम्यगधीतेषु यज्ञेषु 

तपःसु च सम्थगलुष्ितेषु दानेषु च सम्यग्दत्तेषु यतपुण्यै तस्फक चेति पुण्यकं सर्वेषु समुन्रितेषु य्मदिषट शाखषु 

 मपुसूदनीन्याख्या ॥ 

तद्धिजञान सोति--एते खती मागो हे पार्थं, जानन् कममोक्षयेका पुनः संसारायापरेति निशिन्वन् योगी ध्याननिष्ठो न 

“ भुद्यति । केवकं कमे धूमादिमागेप्रापकं कतैव्यलेन न प्रयेति कश्चन कथिद्पि । तसमायोगस्यापुनराश्ृत्तिफललात्सर्वेषु 

करेषु योगयुक्त. समाहितचित्तो भवापुनरादृत्ये हे अयैन ॥ २७ ॥ पुनः ्द्धवरृज्यथ॑योगं सोति--वेदेषु दभपवित्र- 

पाणिलप्राद्युललयुवधीनलादिमिः सम्यगधीतेषु यहेषवजञोपज्ञसाहिेन शरद्धया सम्यगनुष्ठितेषु, तपरस्खु शा्रोक्तेषु मनोबुच्या. 

५ माष्योत्कर्धदीपिका । 

याति अन्यया छृष्णया गला पुनर्भूय आवतैते ॥ २६ ॥ एते खती माँ जानन् । पुनराष्त्तिलक्षणसं मारायैका अपुनरादृतति- 

लक्षणमोक्षायान्येति निश्वयवान्योगी ध्यानयोगी कथिदपि न सुद्यति 1 तस्ाखमपि गतिद्र्य ज्ञाल्ा मोहरहितः सर्वषु कालेषु 

योगयुक्तः समाहितो भव 1 हे अयन, पूवाधं पार्थेति संबोधनसख मार्द्रयज्ञाता योगाभ्यासेन करमेण सुच्यते नतु मतुगभ पुन- 

रायातीयभिपायः । उत्तराधैऽयनेति संबोधनस्य तु सर्वेषु कलेषु समाधानेनैव खखशूपं शुद्ध परे ब्रह्मावाप्यसीति ॥ -५ ॥ 

्रद्धाविब्रद्यर्थं योगद मादासम्यं श्रावयति । वेदेषु सम्यगधीतेषु । अध्ययनख सम्यक्च पवित्रपाणिलग्राड्युखलगुवैधीनल" 

६ भीधरीव्याख्या । 

मागीकञानफठ दयन् क्तियोगञुपसंहरति--जैते इति । णते खती मागां दे पाथः भोक्षसंसारभाषकौ जानन्कश्चिदपि योगी न 

सुद्यति । सुखबुच्या खरगीदिफटं न कामयते कितु परमेश्वरनिष्ट एव॒ भवतीलय्थैः । स्पष्टमन्यत् ॥ २५७ ॥ अध्याया्थैमष्टप्रश्चाथनिणेयं 

सफल्सुपसद्रति-- वेदेष्विति । वेदेष्वध्ययनादिभिः) यदेष्वनुष्टानादिभिः? तपः कायद्रोषणादिभिः, दानेषु सत्पात्रापणादिभिः, 

७ अभिनवगुघ्ताचार्यव्याख्या ॥ 

कमेण योगाभ्यासस्वीक्कतेनेलर्धः । एतन्न वितलभकाशमानं अन्धं बिस्तास्थतीख रम् ॥ २६ ॥ तमार्सर्षु कालेषु योगयुक्तो भव्राज्नेति ¦ 

सदे ये काला अभ्यन्तयास्तद्धिपयं योगमभ्यसेः 1 अकाद्धरवस्त्वाहुः-सवाुभाहकतया मध्ये आभ्यन्तरकारुङतसुत्कान्ति मेदमनिधाय 

्रह्तमेव भाद्मकारुषिषयं सुख्यभ्रमेयसुपसंहवं तात्स्वैयु काठेस्वि्यादिना ॥२७॥ असेति अभिभवति । सभरकरमङस्काराणं भगवषल्स्मूयां 
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१ आीमच्छकिरभन्यिस् । 

खुततेषु दानेषु च सम्यग्दत्तेषु यदेतेषु पुप्यफलें पुण्यस्य फं पुण्यफडं प्रदिष्टं शाखरेणायेव्यतीत्य 
गच्छति तस्सर्वं फठजोतमिदं विदित्वा ˆ सत्तप्रश्चनिणेयद्धारेणोक्तं सम्यगवधायाजुष्ठाय योगी परं 
परङ्षमे्वरं स्थानसुपेति प्रतिपद्यते, आद्यमादो भवं कारणं ब्रह्यदय्थः.॥ २८ ॥ 

इवि श्रीमत्परमदंसपरिवाजकाचार्यभीरोकरभगवत्पूज्यपादशृतौ ्रीमद्धगवद्गीताभाष्ये 
बरह्याक्चरनिर्दैशो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

, द् आनन्द्भिरिव्याख्या ॥ | 

किंस्वनुष्ठानपरयन्तमिलयाह-सम्यभिति । प्रकृतो ध्याननिष्ठो योमीस्युच्यते 1 देश्य विष्णोः परमं पदं तदेव तिष्ठत्य- 
स्मिन्नरोषमिति स्थानं योगानुष्टानादशहोषरुखातिश्ायिमोकश्चलक्षणं फलं करमेण रुड्धुं दाक्यमिति भावः । तदनेन स- 
अरश्नप्रतिवच्चनेन योगमार्म दयता ध्येयत्वेन तत्पदार्था व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 

इति भ्रीमत्परमहसपरिबाजकाचायश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दगि रिक्त ° अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 
३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुरधंरी ) । 

सर्वं योगी अस्येलयतिक्रामति कायत्रह्मरोकं प्राभोतीत्य्थः । किंकृत्वा । इदं पूर्वोक्तयुपासनं विदित्वा ज्ञात्वानुष्टा- 
ग्र चं । ततश्च किमित्यत आह- यत्स्थानं निर्विशेष बह्मोपेति प्रामोति च क्रमेणेत्यर्थः । आद्यं न तु केनविनिर्मितम् 
तदनेनाध्यायेन व्येयस्त्पदार्थो व्याख्यातः अथिमेऽध्याये ज्ञेयं ब्रह्म व्याख्याखति ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणपारावारीण० नीटकण्टङृतो भारतमावदीपे भीष्मपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
छ मधुसूदनीव्यार्या । 

यैकाग्येण श्रद्धया सततेषु, दानेषु ठखपुरुषादिषु, देशे काठे पात्रे च श्रद्धया सम्यग्दत्तेषु यत्पुण्यफरं पुण्यसय धर्मस्य फलं 
खगेखाराज्यादि प्रदिष्टं शचरेण अयेयतिक्रामति तत्सवं इदं पूर्वो्तसप्तभश्ननिरूपणद्वारेणोक्तं विदिलला सम्यगवुष्ठानपयन्तमवधा- 
मरीजष्टाय च योंयी' ध्याननिष्ठः न केवरं तदतिकामति परं सर्वोकरष्टमेश्वरं स्थानमाद्यं सर्वकारणं उपैति च अरतिपद्यते च । 
सर्वकारणं ब्रहैव प्रप्रोतीलयर्थः । तदनेनाध्यायेन ध्येयतेन तंस्पदा्थो व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्नीविशवश्वरसरसखतीपादशिष्यमधुसूदनसरखतीविरचितायां 
भ्रीभगवद्रीतागूढा्थदीपिकायां अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

५ आष्योकर्कषंदीपिका । 

जद्यचर्थपालनलादिसादिदयम् , यज्ञेषु श्रद्धयाद्गोपाह्सादियेन साह्ण्येनादुष्ठितेषु, तपःसु च राघ्नोक्तेपु श्रद्धयां मनोबुख्यायेकाप्य- 
तूर्वके खतपेषु, ` दानेषु च सम्यग्दत्तेषु । सम्यक्लं च गोदानादीनां शरद्धया पुण्यक पुण्यदेशे च पत्रेभ्यो दीयभानलमर् । स 

तेषु यद्पुण्यसख फठं खगोदि शन्न भरदिष्टमुपदिष्टे तत्सर्थं॑निखिरं फटं अलति अतीद गच्छति । इदं सप्तप्रश्ननिर्णयेनो क्त 
तच्तवं विदिला सम्यगवधायोलुष्ठाय ष्यानयोगी परमेश्वरं स्थानं आय सर्वैकरणं ब्रह्मोपैति प्रतिपयतेः । यक्त इदमष्म्रश्चनिर्णये- 
नोक्तं ततत्वं बिदिखेति तज । ते ब्रहयेलादिना अश्नबीजानां सप्तलदशर॑नात्श्रसमाधने चा्टममश्ोत्तरदानसादशंनात्पूवौ ष्यायान्ते 
भगवतोपक्िप्तानां बअह्याध्यात्मादिसपतानां पदाथीनां तत्त्वं जिज्ञासुर॑न उवाचेति खपूर्वेमन्थविरोधाच्च । एतेनैध्यायार्थमष्ट्रश्न- 
निर्णेधार्थमुपसंहरतीयपि अयुक्तम् । योगी ध्यानयोगी आयं परं कमेणोपैतीति बोध्यम् । तदनेना्टमाध्यायेन सपनप्रश्ननिर्णये 
ष्येयं ब्रह्म प्रतिपादयता ध्यानयोगमा्मं च कर्मयोगमागौदु्कृषटं दशंयता ध्येयलेन तत्पदा व्याष्यातः ॥ २८ ॥ 

देति श्नीपरमदसपरित्राज काचायश्रीबाल्खामिश्रीपादरिष्यदत्तवशावतंसरामुमोरसु्चधनपतिविदुषा विरचितायां 
श्रीगीताभाष्योत्कषेदीपिकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

भरीषरीग्याख्या । 

.नतपुण्नफलमुपदिषटं शेषु तत्सर्वमलेति ततोऽपि शरेष्ठं योगेशर्य प्रामोति । किं कत्वा । इदमष्टप्रश्चाथनिणैयेनो्तं त्वं विदित्वा ततश्च 
योगी श्ञानी भूता प्रयुल्कृष्टमाचं जगन्मृरभूतस्थानं विष्णोः परमं पदं प्राभोति ॥ २८ ॥ 

अष्टमेषटविदिष्टष्टसंपृष्टाथीष्टनिणैयेः । अद्धष्टमष्टधा आधिः सपष्टिता्टमवत्मैना ॥ १ ॥ 

इति नीधरस्रामिविरचितायां सुबोधिन्यां टीकायां चष्टमोऽध्यायः 1 ८ ॥ 

७ अभिनवगुप्ताषवार्येव्याख्या । 

विफीकरणात् स्वैकभ॑परिक्षये चालौ सुखेनैव विन्दति परं शिवमिति श्षिवम् ॥ २८ ॥ अत्र सं्रहश्छोकः । 
स्र्व॑सत्वगततत्वेन वित्ताते परमे.धरे । अन्तर्वहिनं सावस्था न यस्यां भासते विभुः ॥ 

इति भीमन्महामदेश्रराचायोभिनवगुप्तविरविते भीमद्धगवद्धीता्थसंयदे अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 

9 श्रीधरः, ' > श्रिधर., 



नवमोऽध्यायः । 

श्रीभगवानुवाच । 

इदं तु ते गद्यतसमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽछयाभात् ॥ १॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

णीती पीपी पि 00 १00198१० ,३. ७.७ कक ठ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

अतीतेनागामिनोऽध्यायस्यागताथेव्वं वक्तु छत्तमनुवदति--अश्रम इति । नाडी सुषुज्नाख्या । धारणाश्येनाङ्गेन 
युक्तो यौगो धारणायोगः । सगुणः सकषठारसंयमनादिगुणस्ेन सहित इत्यर्थः । तत्फलोत्त्य्थमनन्तराभ्यायारम्भमाश- 
ङयषह-तस्य चेति । अ्चिरचिरिलयादिनोपरुक्षितेन कऋमवता देवयानेन पथेति यावत् । ज्ञानानन्तरमेव यथोक्तफर- 
राभादरूमतेन मार्गेणेलयाक्षद्खयाह--कालरान्नर इति । अर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मप्राप्तो सुक्तेमीरगायत्तत्वात् न 
तस्य इव्यादिश्वतितिरोधः स्यादिल्यारयेन शङ्यते--तन्नेति । इत्तोऽथैः सक्षम्यथैः । उक्तशङ्कानिचृ्यथैमनन्तराध्या- 
यसुत्थापयत्ति-तदाशाङ्केति । संग्रयुक्तष्वेनापरोक्षव्वाभवेऽपि पूर्वोत्तरभ्न्थारोचनया बुद्धिसंनिधानादिदंश्ष्देन घ्य 

३ नीरकप्ठव्यार्या ( चतु्धरी ) । 

पूवोध्याये क्रंतद्रदचत्यादिसपश्रक्यां अक्षरं ब्रह्म परममित्यादिना संक्षिप्य व्याख्यातायां तञज्ञानख परथक्प्रयोजना- 
काह्वायां कर्मविद आधिभोतिकं धूमादिमारीग्राप्यं स्थानमिति निरूपणेन प्रप्यप्रापकादिविभागो दर्चिंतः । येन कमी- 
धिभूते व्याख्याते । तथा सृ्रान्तयामिणोरुपासकखा्चिरादिभार्गेण क्रमसुक्तिखथनप्रातिरित्युक्तं तेनाधिदैवाधियशौ 
व्याख्यातो । ओमिव्येकाक्षरमित्यादिना अन्तकाले कथं ज्ञेयोऽसीत्य्योत्तरं व्याख्यातम् । तदेवं ध्येयत्रह्मविद्या साङ्गा 
निरूपिताः परिशिष्टमाय जेयग्रह्मविषयं प्रश्रयं किं तद्रह्य किमध्यात्ममिति तद्विवरणाय नवमोऽध्याय आरभ्यते । न 
केवलमार्चिरादिगतिप्राप्या कालान्तर एव सुक्तिरसि फिंतििहेव सथोमुक्तिर स्तीति विरोष वक्तं श्रीमगवानुवाच-- 
इदं तुते इति । इदं वक्ष्यमाणं तु पूरषेसा्येयाद्विरक्षणं सेयं ते तुयं युद्यतममतिगोप्यं प्रवक्ष्यामि । अनसुयवे 

% मघुसुदनीष्यास्या । 

मामक्षरं यः परमक्षरं हि परोपदेरोन चिदक्षरेण । चकार विभ्रान्खयपनोद वि्स्तं काशिराजं गुरुराजमीडे ॥ 
पूवौष्याये मूभेन्यनाडीद्रारकेण हदयकण्ठभरूमध्यादिधारणासदहितेन सर्वेन्द्ियद्वारसंयमयुणकेन योगेन सखेच्छयोत्कान्तप्राण- 

सखाचिरादिमर्गेण ब्रह्मलोकं प्रयातस्य तत्र सम्यग्ज्ञानोदयेन कल्पन्ते परग्रद्मप्राप्िरक्षणां कमसुक्तिव्यीख्याता । तन्न चनेनैव 
श्रकारेण सुक्तिरेभ्यते नान्यथेल्यास्क्य अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निदयशः । तस्यां खलम." इद्यादिना भगवत्तत्व- 
विज्ञानात्साक्षान्मोक्ष्रा्िरभिदहिता । तत्र चानन्या भक्तिरसाधारणो हेतुरित्युक "पुरुषः स परः पार्थ भक्सा रभ्यस्वनन्ययाः 
इति । त्र पू्वौक्तयोगधारणापूरवैकप्राणोत्करमणाचिरादिमायगमनकालबिलम्बादिङ्धेदामन्तरेणेव साक्षान्मोक्षप्राप्तये भगवत्तत्तवखय 
तद्धक्तेश्व विस्तरेण ज्ञापनाय नवमोऽध्याय आरभ्यते । अष्टमे ध्येयब्रह्मनिहूपणेन तच्याननिष्ठय गतिरुक्ता, नवमे तु े यब्रह्मनि- 
रूपणेन ज्ञाननिष्ठ गतिरुच्यत इति संक्षेपः । तत्र वक्ष्यमाणज्ञानस्वुलयौल्लील् छकान् श्री मगवालुवाच--ददं त्विलयादिना। 

५ आष्योत्कषेदीपिका । 

अष्टमे देवयानमर्गेणापुनराइतति मोक्षं गच्छन्तीत्युक्तम् , तत्र तेनैव अकारेण मोक्षप्रा्िनान्ययेति शङ्कामपुदन् श्रीभगवानु- 
वच--दद् मिति । पूवोक्तेष्वभ्यायेषृक्तं वक्ष्यमाणं च ब्रह्मज्ञानं बुद्धो सनिधीङृयेदमित्युक्तम् । वशब्दो भ्यानाज्जञानस्य वैलक्षण्य- 

द भीधरीष्याख्या । 

परेशः प्राप्यते श्ुद्धभक्लेति खितमष्टमे । नवमे तु तदैश्वयैमलयाश्वर्यं प्रपक्चयते ॥ १ ॥ 
एवं तावत्सप्तमा्टमयोः सखीयं पारमेश्वरं तत्वं भक्येव सुरम॑नान्यथेत्युक्तवेदानीमचिन्त्यं खवीयनैश्व्वं भक्तश्वासाभारणप्रभावं 

मरपच्चबिभ्यन् भीमगनादाच तवित । विद्ेषेण ज्रायतेऽनेनेति विक्षानमुपासनं तत्सहितं शानमीश्वरविषयमिदं ननसूयवे 
भम गरम च 



१० मनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-भीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता। [ अध्यायः ९ 

२ भीमण्टांकरमाच्यम्.। 

छसयेदमित्याह । तुराब्दो विश्चेषनिधौरणार्थः । इदमेव सम्यग्ज्ञानं खाक्चान्मोश्चप्र्तिसखाधनं 'वाषुदेवः 
स्धैसिति', 'आचत्मवेदं सवम्", "एकमेवाद्वितीयम् शव्यादिश्चुतिस्मयतिभ्यः। नान्यत् । अथ येऽन्यथातो 
विदुरन्यसज्ञानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति इत्यादिश्चुतिभ्यश्च । ते तुभ्य गुह्यतमं गोप्यतमं परवश््यामि 
कथयिष्याम्यनसुयवेऽसूयारहिताय । करं तत् । ज्ञानम् । किंविरिष्टम् । विन्ञानसहितमचुभवयुक्तम् । 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

कनं गृदीतमिव्याह--तद्कद्धाविति । प्रकृताल्ञानाज्लानस्य वैशिध्यावद्योती तशब्द इदयाह--तुशब्द इति । 
निपाता्थमेव स्फुटयति--इदसेवेति । तस्मिन्रथे संवादकत्वेन तिस्द्टती ददौयति-वासुदेव इति । अद्वैतल्ला- 
नवद्वैतन्ञानमपि केषांचिन्मोक्षेतुरित्याशङ्याह--नान्यदिति । देतक्ञानं मोश्चाय न क्षममिलत्र शतिञुदाहरति-- 
अथेति । भविद्याप्रकरणोपक्रमार्थोऽथशब्द्ः । अतोऽ्वैतादन्यथा । भिन्नत्वेनेवयथैः। विदुस्तस्वमिति शोषः । दैतस दुर्नि- 
रूपत्वेन कदपितस्वात्तञ्ज्ान रस्ुसपोदिक्ञानतुल्यत्वान्न क्षेमप्रातिहेतुरिति चकाराः । जसूया गुणेषु दाषाविष्करणं तद्ध. 
हिताय । ज्ञानाधिकृतायेत्य्थः । षान ब्रह्मचेतन्यं तद्विषयं वा प्रमाणज्ञानं तस्य तेनेव ॒विरोषितत्वानुपपत्तिमाशङ्क 
व्याकरोति--अनुभवेति ' विक्लनमचुभवः साक्षाव्कारस्ेन सहितमिलय्थः । उक्त्ञानं प्राप्तस्य किं स्यादिव्याश- 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( षतुर्धरी )। 

असूया गुणेषु दोषाविष्करणं तद्रहिताय । जञानं जसिमाचरखरूपं त्रह्म । विज्ञानेनाचुमवेन सदतं नतु केवरं पारोश्षेण । 
यज्ज्ञानं ज्ञात्वा साक्षाक्कृत्य अञ्चमात्संसारान्मोक्ष्यसे । अव्र यत्ससमादो न्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं बक्षयाम्यरेषतः, इति 
परतिज्ञाते, यख च विज्ञानाय शाखाचन्द्रन्यायेनोपक्षणी भूतं जगत्कारणं जश्च तत्रैव निरूपितम्, यद्धिज्ञनेऽधिकार- 
संपत्यथं तखेव सयुणखोपासनखक्तं तदिह सर्वरेषीभूतं न्रह्म वक्तव्यमिति तथैव प्रतिजानीते वचनमातरेगैवाचाप- 

% मयुसुद्नीष्याख्वा ॥ 

इदं आर्बहुधोक्तमग्रे च वक्ष्यमाणमधुनोच्यमानं ज्ञानं शान्दभमाणकं ब्रह्मतत्वविषयकं ते तुभ्यं अवक्ष्यामि । तुशब्दः पूर्वाध्या- 
योक्ताब्यानाज्ज्ञानसय वैलक्षण्यमाह । इदमेव सम्यग्ज्ञानं साक्षान्मोक्षश्रातिसाधनं नतु ध्यानं तस्याज्ञानानिवर्कलात् । त्व. 
न्तःकरणडुद्धिद्रारेदमेव ज्ञानं संपाद्य कमेण मोक्षं जनयतीत्यु क्तम् । कीदशं ज्ञानम् । गुह्यतमं गोपनीयतम् । अतिरहस्यलात्। 
यतो विज्ञानसहितं ब्रह्मा्ुभवपयन्तं ईैदशमविरहस्यमप्यहं शिष्यगुणाधिक्षयाद्वक््यामि ते तुभ्यं अनसूयवे । असूया रुणेषु 
दोषदष्टिसदाविष्करणादिफलय । सर्वैदायमात्मेश्वयख्यापनेनात्मानं अरां सति मल्पुरस्ादियेवरूपा तद्रहिताय । अनेनावसखय- 
मावपिं शिष्ययुणौ व्याख्यातौ । पुनः कीदशं ज्ञानम् ! यज्ज्ञाला राप्य मोक्ष्यसे सद्य एव संसारबन्धनादश्यभात्सर्वडुःखहेतोः 

| ५ माष्योर्क्षदीपिका । 

योतनार्थः। ज्ञानस्य सविज्ञानख साक्षान्मोक्षसाधनलात् । इदं तु ते ज्ञानं प्रवक्ष्यामीति संबन्धः । तच प्रयगभिन्नपरमात्मज्ञानं "वासु- 
देवः सर्वमिति", "आत्मैवेदं सर्वः .“अहं बरह्मास्िः, “सर्वं सद्वि बरह्म, एकमेवाद्दितीयं,.नेहनानासि किंचन? “मृयोः स सत्युमाप्रोति 
य इह नानेव पस्यति" इ्यादिश्रुतिर्गरत्युक्तं विज्ञनेनाचुभवेन सहितं युक्तं गुह्यतमम् । अयमर्थः -धमेज्ञानं हि गुद्यम् , उपासयज्ञानं 
गुद्यतरम् , अखण्डा्थन्ञान गुह्यतममतिगोप्यम् । नचु गुद्यतमं किमथे वदसीति चेत्तवानसुयायुणेन वश्ी्रतो वक्ष्यामीदयाह- 
अनसूयव इति । गुणेषु दोषाविष्करणमसूया । साक्षान्मोक्षसाधनं परमात्मज्ञानं तु तत्तष्ठोकविषयभोगविरोधीति परमपुरुषार्थसाधने 
तत्त्वज्ञाने दोषदृशटिसतद्रहिताय सर्वदायमात्मेश्वयेख्यापनेनात्मानं अदा सति मल्युरस्तादित्येवंरूपासूयेति वाभ्यसूयति आत्मपरदांसादि. 
दोषाभ्यारोपणेन ईश्वरलमजानन्न सहते इति भाष्यात् । यज्ज्ञानमुत्तबिशेषणविरिषटं ज्ञाला रन्ध्वा अद्चभत्सं सारबन्धनान्मोश्ष्यते। 
सुक्तो मविष्यसीदयर्थः । यत्तु इदं वक्ष्यमाणं वु पूर्वस्मात् ष्येयाद्धिलक्षण ज्य ज्ञानं ज्ञपिमात्रखरूपं बह्म विज्ञनेनाुभवेन सहितं 
नतु केवर पारोक्ष्येण यज्ज्ञानं ज्ञाता साक्षातकृेदादि तदुपेक्ष्यम् । विज्ञानसहितं "राजविद्या राजगुह्यं", "अश्रदुधानाः पुरषा धमे. 
स्यासख परंतप" ईति मूडेन इदं बहमज्ञानं विद्यानां राजा दी्यतिशयवत्तवादीप्यवे हीयमतिशयेन ब्रह्मविया । अत्मज्ञानख धर्मया. 

६ शीघरीष्याख्या । 

युनःयुनः स्वमाहात्म्यभेवोपदिशतीलेवं परमकारुणिके मयि दोषदृष्टिरहिताय ते तुभं वक्ष्यामि । तुशब्दो वैरिष्ये । तदेवाद---युद्यतम- 
मिलादिना । गुद्य धमेशचान; ततो देदादिव्यतिरिक्तातमशानं युद्यतर, ततोऽपि परमात्मशनमतिरहश्यत्वादुद्यतमम् । यज्जात्वाऽद्चमा- 

७ अभिनवरुक्ताश्राग्रव्याख्या । 
भभगवादुवाच--दं तु त इति ! अनसुयुत्वं श्ानसंक्रान्तौ कारणं सुरुयम् ) क्षानषिश्षाने अर्वत् ॥ १ ॥ राजते सर्ति्याभध्य 
~~~ 

‰ नीरकण्ड, 



नीटकण्डी-मधुसूदनी-माष्योकंर्षदीपिका-रीधरी-अभिनवगुधव्याख्यायुता । 9११ 

राजविद्या राजगुद्यं पविच्रमिद्रसत्तमम् 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमव्ययम् ॥ २॥ 

१ ओीभच्छांकरभाष्यम् । 

यजक्षानं ज्ञात्वा प्राप्य मोक्ष्यसेऽश्युभाव्संलारवन्धनात् ॥ ९॥ तच्च स्तोति-राञ्जवियेति । राजविद्या 
विद्यानां यजा दीध्यतिश्यत्वात् । दीप्यते हीयमतिश्येन ब्रह्मविद्या सवैविद्यानाम् । तथा रजगुद्यं 
गुह्यानां राजञा । पविन्न पावनमिदरमुन्तमे सर्वेषां पावनानां श्युद्धिकारणमिदं बद्यज्ञानमुल्छृष्रतमम् । 
अनेकजन्मसषशस्रसंचितमपि धमोध्मादि समुरं कर्म॑ क्चषणमात्राद्धसमीकरोति यतोऽतः किं तस्य 
पावनत्वं बक्तव्यम् । किंच प्रत्यश्चावगम प्रत्यश्चण खुखादेरिवावगमो यस्य तस्पत्यक्चावगमम् । अनेकशु- 
णवतोऽपि धमविरुद्धत्वं दष्टं ( दइयेनयाग इव ) न तथात्मन्ञाने घर्मविरोधि किंतु धम्यं धमादन- 

॥ 0) 0 मि श भेक १० 

> आनन्द्गिरिव्याख्या । 

इाह-यजक्ञानसिति ॥ $ ॥ तदाभिसुख्यसिद्धये तञ्कानं स्तौति-- तच्चेति । ब्रह्मविद्या विधानां राजा शरेठेखत्र 
हेतमाह-- दीप्ति । ङतो बह्मविद्याया विद्यान्तरेभ्यो दीक्ष्यतिशयवत्वं तदाह-दीप्यते हीति । दर्यते हि बिद्ध- 
दन्तरेभ्यो रोके पूजातिरेको ब्रह्मविदामिति, भावः । उकृष्टतम शुद्धिकारणं बह्यन्नानमिलेवदुपपादयति--भने- 
करेति । तन्न च शुतिर्ती प्रमाणयितम्वे । न शाख्ेकगम्यमिदं तानं किंतु प्रलक्चश्रमेयमिवयाह-रकिंचेति। भलक्षम- 
वगमो मानमस्सिज्निति तथा, यद्वावगम्यत इत्यवगमः फरं प्रयक्षोऽवगमोऽखेति दष्टफरवं ज्ञानसयोच्यते । धम्बमियेत- 

३ नीठकण्डव्याख्या ( चतुधैरी ) । 

क्षं ् ाने जायत इति । तन्न तत्रैवं व्युत्पादितं न विसर्तव्यम् ॥१॥ एतदेव सौति-राजविधेति । विद्यानां राजा 
इति राजविद्या अभ्यात्मविधा । गुह्यानां राजा इति राजयु्यम् । 'राजदन्तादिषु परम्, इत्युपसजनख परनिपातः । 
पवित्रं पावनम् । उत्तम पू्वीपरदुरितनाशा्ेषहेतुत्वास्रायधित्ताचपश्चया ` श्रेष्ठम् । प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्ष नित्यापरोक्षं 
यस्मत्यगात्मवस्तु तदेव याथल्म्येनावगम्यतेऽनेनेति प्रत्यक्षावगमं, प्रत्यक्षेण सुखादिवद्भमो यखेति वा । अस्िन्प 

|  सधुसूदनीन्याख्या । | 

॥ १ ॥ पुनस्तदाभिमुख्याय तज्ज्ञानं सतौति-राजविया सवासां विद्यानां राजा, सवीविद्यानाराकलात् , विदयान्तरस्याविद्ेकदेश- 
विरोधिलरात् । तथा राजगुह्यं सर्वेषां गुप्तानां राजा, अनेकजन्मकृतञछृतसाष्यत्वेन बहुभिरज्ञातलाव.। राजदन्तादिलादुपसजे- 
नख परनिपातः । पवित्रमिदसुत्तमम् । भायश्चित्तेहिं किंचिदेकमेव पापं निवल्य॑ते । नित्त च तत्खकारणे सूक्ष्मरूपेण तिष््येवे । 
यतः पुनस्तत्पापमुपचिनोति पुरुषः । इदं लमेकजन्मसहख्रसंचितानां सर्वेषामपि पापानां स्थुलसुष्ष्मावस्थानधं तत्कारणस्य चान्ञा- 
नख सदय एवोच्छेदकम् । अतः सर्वोत्तमं पावनमिदमेव । नचातीन्िये धर्मं इतरत्र कस्यचित्संदेदः, खरूपतः फलतश्च पलयक्षला- 
दिद्याद--मलयक्षावगमे अवगम्यवेऽनेनेद्यवगमो मास, अवगम्यते प्राप्यत इदयवगमः फर, मरदयक्षमवगमो मानमस्िभिति 
खरूपतः साक्षिभ्रयक्षलं, भ्रयक्षोऽवगमोऽययेति फलतः साक्षि्रयक्षलं, मयेदं विदितमतो नष्टमेदानीमन्न ममाज्ञानमिति हि 
सा्वलोकिकः साक्ष्ययुभवः । एवं लोकालुभवसिद्धत्वेऽपि तज्ज्ञानं धर्म्यं धर्मादनपेतं अनेकजन्मसेवितनिष्कामधमेफठम् । तर्हि 
दुःसंपादं खनेदयाद--युखुखं कतु गुरूपददितविचारसहङ्ृतेन वेदान्तवाक्येन सखेन कर्तु शक्यं न देशकारदिव्यवधानमपे- 

ध आष्योत्कषदीपिका । 

सेति तद्धाष्येण च विरोध स्प्टलादिति दिक् ॥१॥ तज्ज्ञानं स्तौति- राज्ञेति । राजविदया विद्यानां सवासां राजा । जह्मविया- 
वतः पूजातिशयददीनेन तस्या अतिशयेन देदीप्यमानलात् । तथाच श्वुतिः ^तस्मादात्मन्ञमर्च॑येद्धतिकामः” इति । भगवद्ध चस 
च “निरपेक्षं मुनिं शान्तं निवैरं समदद्यनम् । अयुत्रजाम्यहं निदं पूयेयेयद्निरेणभि- ॥" इति । तथा सर्वेषां गुह्यानासुत्कषैवत्त्वेनं 
गोप्यानां राजाऽत्युत्कर्षव्वात् “राजदन्तादिषु परम्' इत्युपसजेनस्य परनिपातः । इदं ब्रह्म्ञानमुत्तम॑ पवित्रं सवषा पात्रना- 
नामपि श्ुद्धिकरलात् । अन्यद्धि आयश्वित्तादिरूपं पवित्रं यथाकर्थंचिर्किचित्पापं नारायवि । इदं तु सर्वं धमधमौदिलक्षणं अनेक. 
जन्भसैषितं समूलं कम नारायति । क्रियमाणं चाश्ि्टं करोति । तथाच व्याससून्ने "तदधिगम उत्तरपूत्रोघयोरश्ेषविनाशौ तव्यपदे- 
शाव्^, “इतरसाप्येवमसंश्ेषः पाते तु" इति ! तस्माक्कि तसय ब्रह्मज्ञान सय परमपावनलं वक्तव्यमेतद्वसद्रासखान्यसख पावन- 

& भओीधरीव्याख्या । 

[सारन्मोक्ष्यसे सथ एव मुक्तो भविष्यति ॥१॥ किव--राजविशचेति । इदं शानं राजविधा विद्याना राजेति राजविद्या च । गद्यानां 

राजेति राजगुष्यं विधासु गोप्येषु च रदश्यम् । अतिश्ेष्ठमिल्यथैः । राजदन्तादित्वादुपस्तजेनस्य परत्वम् । राशां विद्या राशा. गुद्य- 
७ अशिनवगुस्ताचार्यव्याख्याः । 

दीप्यते या इहेव इच्यसे अध्यात्मयिद्या विद्यानाभित्ति 1 राजां जनकादीनामत्राधिकारस्तेषां रहस्यमत्तिगरषस्वात् क्ष्नियषुरुभैन 

9 इतरस्य पुण्यस्य, 



४१२ भानन्दगिरिव्यास्यासंवलित-शरीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्वगवदीता । [ अध्यायः ९ 

अश्चरदधानाः पुरुषां धमेस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते ख॒त्युसंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 

१ भीमणच्छांकर भाष्यम् । 

पेतम् । एवमपि स्याद् दुःखंपा्यमित्यत आह । खुखुखं कतै यथा रलबिवेकविश्ञानम् । तत्राद्पाया- 
सानां कर्मणां खखसंपाद्यानामद्पफरत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दष्टमितीदं तु खखसंपाद्- 

त्वात्फटक्चयाद्येतीति पात्तमत आह । अव्ययं नास्य फरतः कर्मवद्ययोऽस्तीद्यव्ययमतः ्रद्धेयमात्म- 

ज्ञानम् ॥ २॥ अश्चहधाना इति । ये पुनरभ्रदघानाः अद्धाबिरहिता आत्मज्ञानस्य ध्मेस्यास्य 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

अकरोति--अनपेतसिति । धर्मस्येव तस्य छ्ेदासाध्यस्वमाशङ्खयाह--पएवम पीति । वत्र रलविषयं विवेकल्लानं संध्र- 

थोगादुपदेशषापेक्षादनायासेन इटं तथेदं बह्मजञानमित्याद--तथेति 1 अव्ययमिति विरोषणमाशाङ्कापूवेकं विदृणोति-- 

तत्रेत्यादिना । व्यवहारभूमिः सक्तम्यथेः । ज्ञानस्याक्षयफरष्वे फङितमाह--भत इति ॥ २ ॥ अह्मक्तानासख्ये ध्म 

श्रद्धावतां तनिष्ठानां परमपदभासियुक्सवा ततो बिुखानां संसारभािमाह--ये पुनरिति । आस्मक्ञानतस्फरुयो- 

३ गीरुकण्टव्याख्या ( षतुर्धरी ) 1 

विज्ञानसहितमिति विशेषण श्छोकान्तरस्थत्वान्न तेन पौनरुक्त्यदोषः । तर्हिं अपूर्वत्वामावान्निष्फरं खादत आह-- 

घ्य धर्मादनपेतम् । तथाहि क्षणमपि प्रत्यगास्माकारधततौ सत्यां श्रूयते श्षणमेकं करतुशतख चतुःस्तत्या यत्कढं तद्रा 

भोति” इति । तर्हि दुःसाध्य खन्नेत्याह -युयुखं कमिति । कठ संपादयितुमाविष्कठु सुरुखमनायाससाभ्यम् । 

अ्ञानापनयमात्रसिद्धत्वात् । तरिं आद्चविनारिफटं चेत् । अभ्ययः वस्तुमात्नविषयत्वात् । अन्तफटं नतु कर्म- 

फटबन्नश्यति ॥ २ ॥ तर्हि कृतएतञ्जानं सरवे न संपादयन्तीत्याह--भश्रद्धाना इति । स्पष्टार्थः शोकः ॥ ३ ॥ 
% सक्ुसूढनीग्याख्या ! 

क्त प्रमाणवस्वुपरतश्रलाज्ज्ञानस्य । एवमनायासस्ताध्यते खल्पफललं स्यादल्यायाससाध्यानामेव कर्मणां मदाफरुखदशेनादिति 

मेदयाह--अव्ययम् । एवमनायाससाध्यस्याप्यसय फलतो व्ययो नासरीयन्ययम् । अक्षयफलमिखधैः । कर्मणां त्रविमदहतामपि 

क्षयिकफललमेवं “यो बा एतदक्षरं गाग्यविदिलासिषोके जुदोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसदलखाण्यन्तवदेवाख तद्धवति' 

इति श्रुतेः । तसत्सोतछश्च्छरद्ेयमेवात्मज्ञानम् ॥ २ ॥ एवमप्यस्य खुकरसे स्क्षते च सवेऽपि तोऽन न अचर्तन्ते । 

तथायं न कोऽपि संसारी खादित भह--अस्पातमन्ञानाख्यस धर्मख खरूपे साधने फटे च शान्न्रतिपादिवेऽपि भध्रदु- 

५ माष्योत्कषदयीपिका । 

स्थानिरूपणात् 1 किंच न केवलं धमवच्छाल्लगम्यं परोक्षमेवापितु अदयक्षावगमं श्रयक्षेण खुखदेरिवाबगमो यखेवि भाष्यम् । प्रय. 

क्षोऽरगमो मानमस्ििति तथा । यद्वावगम्यत इदययवगम- फलं प्रलक्षोऽवगमोऽखेति दृ्टफलल ज्ञानस्योच्यत इति तद्रीका । प्रथमप- 

्ञेऽवगम्यतेऽनेनेयवगमो मानं भ्रयक्षं तदस्िनिति खूपतः साक्षिभ्रयक्षलं । दि तीयपक्षे फलतः तत्प्रयक्षल्ल मयेदं विदितभतो 

घष्टमिदानीं ममात्राज्ञानमिति सावैजनीनः साक्ष्यञुभव इति तदर्थः । अलयक्चं निदखयापरोक्षं यस्मल्यगात्मवस्ु तदेव याथत्म्येनाच- 

गम्यतेऽनेनेदयपि केचिं्तदेततपक्षत्रयमपि भाष्यखोपलक्षणाथेतवेनोपादेथम् । नन्वनेकगुणवतोऽपि मांसभक्षणदेधर्मविश्दलं दष्टम् , 

तथा आत्मज्ञानमपि क्रि न खादिति तत्राद--धम्य धमीदनपेतम् । अनेकजन्मा्जितश्ङृतसाभ्यलात् । नन्वेवमपि ईःसंपाययं 

सादिति तत्राह--सुसुखं कर्व गुरूपदिषटवेदान्तवाक्येरज्ञाननिदृत्त्या सुखेनैव सेपादथिवुं शक्यं न देखकाल्ऋछलिगायपेक्षास्तीति । नयु 
लोके यन्मदत्फलं तदह्वायाससाध्यकर्मं साध्यम् । अल्पं लत्पायाससाध्यक्मसाध्यं दम् । तद्वज्ज्ञानमपि कठ उखं अल्पफलं 

भविष्यतीद्याशङ्क रत्ननिवेकन्ञानखाट्पायाससाध्यस्यापि महाफलदर्सनान्नेयाद । अव्ययं नाख ज्ञानसख लोकवत्फ्तो व्ययो 

माद्ोऽस्तीयव्ययम् । अतः श्रद्धयावदयं संपाद्यमिति भावः ॥ २ ॥ श्रद्धया ज्ञाननिष्ठानां जञानप्राप्या मोक्षभराभिरियन्वयसुखेन ज्ञानं 

स्तुखा व्यतिरेकमुखेन तत्स्तौति--अधद धाना इति । ये पुनरख धर्म॑ख जह्मञनलक्षणसख खरूपे फठे वा श्रद्धाहीनं 
६ भीषरीग्यास्या । 

मित्तिवा उत्तमे पवित्रमखम्तपावनमिदं ज्ञानिनां प्रलक्षावगरमं च प्रयक्षः स्पष्टोऽवगमोऽवबोषो यख तस्लक्षावगमम् । इष्टफ रमिलैरथः। 

धर्म्यं च धर्मादनपेतं, स्वैधसफलत्वाच् । कं सुखं च । सुखेन कदु शनंयमित्य्थः । अन्ययमक्षेयफङत्वात् ॥ २ ॥ नन्वेवमस्यातिश्चुः 

करत्वे के नाम संसारिणः स्युलशराद---भश्रहधाना इति । अख मक्तिरक्षणशनसदटितस्य धर्मेति करमैणिषषठयो । शमं धमैमभः 

७ अभिनवेगुसनियम्यार्या । 
धीरेभावेनाविकभयत्वांत, केुमयष्टानं सुसुखं । न॑वाश्च बक्षोपासनास्मनः; क्मणोऽन्यकर्मवरदुपमोगापिना व्ययोऽस्ति ॥ २ ॥ अश्रदधोन। 

9 नीलकण्ठ, 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगप्तव्यास्यायुता । ४१३ 

मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सवेभरूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

स्वरूपे तत्फले च नास्तिकाः पापकारिणोऽसराणासुपनिषद् देदमा्ात्मदशैनमेव प्रतिपन्ना असुतृपः 
पुरुषाः परंतप, यप्राप्य मां परमेश्वरं मत्पाप्तो नेवाशाङ्कति मल्प्राक्तिमागसाधनसमेदभक्तिमा्रमषप्यप्राप्ये- 
व्यर्थः । निवतेन्ते नि्येनाववन्ते । क । स॒त्युसंसारबत्मनि स॒त्युथुक्तः संसारो सुन्युसंसारस्तस्य वत्सै 
नरकति्येगादिप्राप्षिमागेस्तस्िन्नेव ब्तैन्त इव्यर्थः ॥ ३॥ क्ञानस्तुत्या्चैनमभिमुखीकृतयाह--मयेति । 
मया मम यः परो भावस्तेन ततं व्याप्त सवैमिदं जगदव्यक्तमूतिंना न व्यक्ता भूतिः खरूपं यस्य मम 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या 

नासिकानेव विरिनि--पापेति । उक्छानामात्मभरीणां भगवस्पा्िसंभावनाभावादप्राप्य मामिलयप्रसक्तप्रतिषैधः 
ध्यादिलश्ङ्ूाह--मत्प्राप्ताविति ॥ ३ ॥ स्तुतिनिन्दाभ्यां ज्ञाननिष्ठां महीकृ ज्ञानं व्याख्यातुमारमते--स्तुव्येति। 
सोपाधिकष्य व्यात्यसंभवमभिम्रेख विद्िनष्टि--ममेति । अनवच्छिन्नख भगवद्रूपस्य निरपाधिकस्वमेव साधयति- 

2 नीरुकण्डध्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

-एवं स्तुत्यामिसुखीकृत्य यद्वक्तव्यं तदाह-मयेति । मया इदं सवं जगत् ततं व्या्षं उपादानत्वात् कनकेनेव 
कुण्डलादीनि । नु प्रागेवैतदुक्तं अह सर्वख जगतः प्रभवः प्रकयसथाः इति । तथाच (एजविधा, इत्यादिस्तु- 
तिरस्थाने एव कृता खात् । वक्तव्यविदषाभावादितिचेत् । अत्र बूमः-- यथा ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । 
येन जातानि जीवन्ति । यस्मरयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विनिज्ञासख । तद्रक्चतिः इति जेय ह्मणो रक्षणं जगजन्मा- 
दिहेवुस्वसुक्स्ना तखानुगमे अन्नादिगराब्दरन्दितेषु विराडादिषु ददयसि “अन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते? 
श्राणाद्खेवः इत्यादिना । तख निर्णयवाक्यं तु आनन्दाद्खयेव खल्विमानि भूतानि जायन्तेः इति स्सेषा मागैवी वारुणी 
विद्याः इति तत्रैव विद्यायाः पयेवसानाभिधानात्, एवमिहापि सप्तमे भूमिरापोऽनलो वायुः, इत्यादिना सर्वभूतात्मकश्य 
विराजो जगजन्मादिहेतुत्वं प्रदस्य पश्चात् "अहं सर्वैख जगतः प्रभवः प्रयस्ता इत्यनेन मायाराबरेऽपि तत््रदद्य 

इदानीं शद्ध प्रत्यगात्मन्येव तदयति स्थूटासन्धतीन्यायेन प्रतिपत्तिसोकयी्थमिति गम्यते । राजवियेत्यादिना स्तुत- 
% मधुसुदनीष्याख्या । 

धानाः वेद विरोधिङ्कहेतुदशेनदूषितान्तःकरणतया भ्रामाण्यममन्यमानाः पापकारिणोऽसुरसंपदमाखरूढाः सखमतिकत्पितेनोपायेन 
कथचियतमाना अपि शाच्रविहितोपायाभावादग्राप्य मां मलपराप्तिसाधनमप्यलग्ध्वा निवर्वन्ते निश्येन वर्तन्ते । ऋ । शत्युधुक्त 
संसारवत्मेमि । स्वेदा जननमरण्रबन्धेन नारकितियेगादियोनिष्वेव अरभन्तीयर्थ. ॥३॥ तदेवं वक्तव्यतया प्रवि्चातसय ज्ञानस्य 
निधिमुखेमेतरनिषेधसुखेन च स्तुलाभिसुखीकृतमजैनं अति तदेवाह द्वाभ्याम्--इदं जगत्सर्वं भूतभ तिकतत्कारणशूपं दरयजातं 
मदज्ञानकस्पितं मयाधिष्ठानेन परमार्थसता सद्रूपेण स्फुरणरूपेण च ततं व्याप रल्लुखण्डेनेव तदज्ञानकल्पितं सपंधारादि । लया 
वायुदेवेन परिच्छिन्नेन सवं जगत्कथं व्याप्तं अयक्षविरोधादिति, नेदयाद- अव्यक्ता सर्वैकरणागोचरीभूता खप्रकाशाद्वयचैतन्य- 

५ आष्योत्कषदीपिका । 

नास्तिकाः अनेकजन्मा्जितपापेः पाप एव प्रवर्तिता देहमात्रात्मदशेनमेव प्रतिपन्ना- केवलमुतर्पणनिष्ठाः । केनचिदुत्कटेन 
पुण्यवेन मनुष्ययोनि आप्ता" पुरुषा मामप्राप्य श्त्युयुक्ते संसारतत्यनि नरकतिये गादिप्राधिलक्षणे निवर्वन्ते । निश्वयेन वर्तन्त 
ह्यर्थः । मामप्राप्येयसख मतममिमा्साधनविरोषभक्तिमाममप्राष्येयथैः । अन्यथा तेषां परमेश्वरप्रा्िसंभावनाया अप्यभावाद- 
भ्रसक्त्रतिषेध आपद्येत । परंतपेति संबोधयन् परानभरद्धारीन् शन्रून् तापयन् ब्रहमज्ञने श्रद्धा कठँ योग्योऽसि न लश्रद्धया- 
भिभूतः एतत्पद्भौ निबेष्टुमिति सूचयति ॥ ३ ॥ एवमन्वयसुखेन व्यविरेकमुखेन च ज्ञानं स्तुला श्रोतारमभिमुखीकृद 
तत्खरूपमाह--मयेति । मया परमात्मना सचिदानन्दधनेनाव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता इन्द्रियागोचरा मूर्तिः खरूपं यस्य मम 
तेन मया इदं सर्व जगत् ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तं चराचरात्मकं ततं व्याप्तं शुक्त्या तत्र॒ कल्पितं रूप्यमिव, अतएवाव्यक्तखरूपे 

2 श्रीधरीन्याख्या । 

हभाना आस्तिन्येनाखीकघुरवन्तः,) उपायान्तरेण मसाप्तये कृतप्रयल्ञा अपि मामप्राप्य बरयु्ुक्ते संसारवत्सैनि निवेवैन्ते । भृ्युव्यापि 

संसारमार्गे परिभ्रमन्तील्यथः ॥ ३ ॥ तदेवं वक्तन्यतया प्रस्तुतस्य ज्ञानस्य स्तुत्या श्रोतारमभिसमुखीकरल तदेव शानं कथयति-मयेति 

दराभ्यास् । अव्यक्ता अतीन्द्रिया मूर्तिः खरूपं वस्य ताद्र्ेन मया कारणभूतेन सर्वमिदं जगत्ततं व्याप्तम् ^तत्छष्षा तदेवानुभाविव्! 
७ अभिनवगुप्ताचा्यन्याख्या ॥ 

इति । भिव्तन्ते पुनःपुनजायन्ते भ्ियन्ते च ॥ ३ ॥ मर्स्थानि भूतानीति सुजिरमपि गस्वास्यस्य अतिशभान्ञो नि्मानस्वातर् । भुत 



9१ सआनन्दगिरिव्याख्यासंवरखित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवदरीता । [अध्यायः ९ 

न च मत्स्यानि भूतानि परथ मे योगमेश्वरम् । 
भूतभृन्न च श्रुतस्थो ममात्मा भूतमावनः ॥ ५॥ 

१ भीमण्छाकरभाष्यस् । 

सो ऽहमव्यक्तमूर्तिस्तेन मया ऽव्यक्तमूर्तिना । कारणागोचरखसरूपेणेत्यर्थः। तस्मिन्मय्यव्यक्तमूर्तो सितानि 
मत्स्थानि स्ैभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयैन्तानिः । नहि निरात्मकं किंचिद्धूनं व्यवदहारायावक- 
द्पतेऽतो मत्स्थानि मयात्मनास्मवत््वेन स्थितान्यतो मयि स्थिनानीस्युख्यन्ते तेषां भूतानामहमे- 
घास्मेत्यतस्तेषु स्थित इति मृढबुद्धीनामवभासतेऽतो त्रवीमि न चां तेषु भूनेष्ववरश्थितो मृते 
वर्ख॑न्छेषाभावेनाकाशास्याप्यन्तरतमो ह्यहम् । नद्यसंखगि वस्तु कचिदाधेयभावेनावस्ितं भक्ति 
1 ७॥ अतपवास्ंसर्भित्वान्मम-नच मर्स्थानि भूतानि बह्यादीनि, पद्यसे योगं युक्ति घटनं मे 
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२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

करणेति । व्याप्यव्यापकत्वेन जगतो भगवतश्च परिषच्छेदमाशङ्कयाह--तस्िक्निति । तथापि भगवतो भूतानां 
चाधाराधेयष्वेन सेदः स्यादिव्याश्चङ्खयाह-- नही ति । निरास्मकस व्यवहारानहव्वे एटितम'ह-अत इति । हैश्वरख 

भूतार्मस्वे तेषु स्थितिः स्यादिल्याशङ्खयाह--तेषासि ति । चस्य तेषु स्थिल्यभावं व्यवस्थपयति--मूतवदिति । संशे- 
घाभावेऽपि किमिति नाधेयतस्वमत आह-~नदीति ॥ ४ ॥ परमेश्वरस्य भूतेषु स्थि मावेऽपि भूतानां तत्र स्थितिरास्थि. 
तेति ऊतोऽसङ्गस्वं तत्राह--अतपवेति । नचेलत्र चकारोऽवधारणार्थः । भूतानामीश्वरे नेव सितिरिलश्र हेतुमाद्- 

३ नटकण्डग्याख्या ( षतुधरी ) । 

त्वात् । यथा कश्चिुकक्षयं सुक्ष्मामरुन्धतीं विद््ीयिषुसत्समीपस्थां स्थूकां तारामहन्धतीति ग्राहयति, प्रतिपधते 
चानेनैव क्रमेण प्रतिपत्ता, एवमिहापि कार्यकरारणप्रतिपत्तद्ारा अकायैकारणख शवुद्धख प्रतिप्तियुक्ता । अतएव 
सगवान्भाष्यकारो मया ततमिदं सर्वमित्यन्न मया मम यः परो भावस्तन तते व्याप्तमिति व्याचख्यौ । नत्वहं सर्व॑सं 
जगतः प्रमव इत्यत्र सम यः परो मावः स सर्वै जगतः प्रभव इति ¦! सच भागवतः कारणात्मनः परो मातरः 

परमानन्द् एव तेनैव चेदं ततम् । आनन्दा द्येषेत्युदाहतश्रुतेसखेव जगदुपादानत्वेन तदीयसत्तास्पूर्तिभ्यां जगतो 
च्यापस्वात् । अतएवाव्यक्तमूर्तिनेति विशेषणम् । मायारनर हि कारणं इुद्धिमाष्यत्वात्करणगोचरः छदधं हि बुद्धः 
परत्वात्करणागोनचर इति । किंमूताकारेणानन्द्ः परिणमत इत्यत आह-मत्स्थानीति । मयि प्रत्यगानन्दे रजवां 
खक्सर्षदण्डधारादय इव सर्वभूतानि स्थितानि अतो मत्स्थानीव्युपचारादुच्यन्ते । अधिष्ठानाध्यस्तयो्गासवसंबन्धा- 
योगात् । एतदेवाह- नचेति । नचा परमानन्दसतषु भूतेष्ववसितोऽसि घटादाविव मृत् । अपरिणामिर्ादेवे 
॥ 8 ॥ एवमभ्युपगतमानन्दस्य जगद्धिवतीधिष्ठानत्वं तदप्यपचदति--नच' मत्स्थानीति । अयभावः--“अख 

 मधुसदनीष्याख्या । 

सदानन्दरूपा मूर्तिर्यसख तेन मया व्याप्तमिदं सर्वं न नेन देहेनेदयर्थः। अतएव घन्वीव स्फुरन्तीव मद्रूपेण स्थितानि मत्स्थानि. 
सर्वभूतानि स्थावराणि जङ्गमानि च । परमार्थतस्तु नच नैवाहं तेषु कलपते भूतेष्ववस्थितः । कल्पिताकल्पितयोः संबन्धा- 
योगात् । अतएवोक्तं यन्न यदध्यसतं तच्छतेन गुणेन दोषेण बाणुमत्रेणापि न स संबध्यत ति ॥ ४ ॥ अतएव दित्रिष्ठ इवादिये 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

सच्विदानन्दघने परमात्मनि अयिष्ठानरूपे मयि स्थितानि कट्पितानि सर्वभूतानि \ अधिष्नमेव हि अध्यस्तस्य खरूपं भवति । 
नहि रूप्य शछुक्त्यतिरि्तं खरूपं केनचिजश्गिरूपयितुं सक्यम् 1 अदं च तंषामधिष्ठानलादास्मा खषूपं निरात्मकं च किचिद्धतं 
व्यवहास्योग्यं न भवति । अतो मयात्मनात्मदरतवेन स्थितानि सर्वेषां भूतानामधिष्ठानलादात्मनि खशूपभूते मयि सर्वाणि भूतानि 
स्थितानि नान्यत्रेख्थः । वेषामात्मतेन परमात्मापि तेष्ववस्थित इति मूरखणामवभासतेऽतो जवीमि 1 नवाहं वेषं मयि कल्पेषु 
सर्वभूतेष्ववस्थिवः । अमूतैख मम केनापि संबन्धेन तत्रावसिथितेरनिरूपणात् ।॥ ४ ॥ अतएव सर्वसङ्गविवर्जिते मपि परमात्मनि 
वस्तुतस्तु भूतान्यपि सवांणि नच स्थितानि । पद्य मे योगमैश्वरम् । योगं युक्तिं घटनां ममेश्वरं याथात्म्यभावम् । तथाच श्चुतिः 

& श्रीधरीग्यास्था । 

इति श्तेः । अतप कारणभूते मयि तिष्ठन्वीति मस्व्यानि सर्वाणि चराचराणि भूतानि । एवमपि वटादिषु खकु गृचिकेवं तेषु 
मृतेषु नादमवसित आकाशवदसङ्गलात् ॥ ४ ॥ किंचनेति । नच मयि खितानि भूनान्यसङ्गत्वादेग मम । ननु तदि न्याप, 

७ अभिनवु्ाश्वायंव्यारया । 

पचौभ्यारमकषप्रसिद्वनतीयजष्ठन्पमुर.सरीक्रारेण तष्रवमासरे सत्तद्विपरीतमोधकस्व माद तिरोभनसिलेतशाद्--मन्वाह् तेष्विति ४ # ॥ से 



नीककण्ठीन्मधुसूदनी-माष्योत्कषैदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुपरग्याख्यायुता । ४१५ 

१ भीमच्छांकरभाष्यस् । 

ममेश्वरमीश्वरस्येदमैश्वरं योगमात्मनो याथार्म्यमिव्यर्थः । तथाच श्रुतिरसंसर्गित्वादसङ्तां दह्ती- 
यति “असज्खो नहि सज्ञते” इति । इदं चाश्चयमन्यत्पदय । भूतभ्रदसङ्गोऽपि सन्भूतानि बिभति नच 
भूतस्थो यथोक्तेन न्यायेन दरितस्वाद् भूतस्थत्वायुपपत्तेः । कथ पुनखच्यते असो ममात्मेति, विभञ्व 
देदादिसखंघात तस्िन्नहंकारमध्यायेप्य खोकबुद्धिमलुसरन्व्यपदिश्ति ममात्मेति, न पुनरात्मनं 
त २ आनन्दगिरिव्याख्या । 

पये ति । आत्मनोऽसङ्गल्वं स्वरूपमि्यत्र प्रमाणमाह-तथाचखेति । अतङ्गशेदी-धरसवष्ि कथं मस्स्थानि भूतानीष्युक्त 
कथं च तथोक्वा नच मत्स्थानीति तद्धिरुढसमुदीरितमित्याङ्याह --इद् चेति । ति भूतसंबन्धः स्यादिति नेत्याह-- 
नचेति । यथोक्तेन न्यायेन । अ सङ्गतवेनेति यावत् । असङ्गतयः वस्तुतो भूवासंबन्धेऽपि कट्पनया तदधिरोधान्न मिथोवि- 
रोधोऽस्तीति भावः। आत्मनः सकाशाद्पस्मनोऽन्यत्वायोगास्टछृतः संबन्धोक्तिरिलयाशङ्खयाद-- असाविति । (विभज्येति)। 
थथा रोको वर्तुतस्वमजानन्मेदमारोष्य ममायमिति संबन्धमनुभवति न तथेह संबन्धव्यपदेश्च भस्मनि खतो 
भेदाभाषादतो मेदेऽसव्येव रोके संबन्धबुद्धिद दौ नमनुसरन्भगवानास्मनो देहादिसंघातं बिभज्याहकारं तस्िन्नारोप्य 
भसो ममाष्मेति सेदं व्यपदिशति । तथाच संघातसख ममेति व्यपदेशात्ततो नि(क)ष्टृष्टख स्व रूपस्यात्मशन्देन निर्देशान्न 
। ३ मीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 

-द्ेतेन्रनाठकख यदुपादानकारणम् । अज्ञान तदुपाभित्य ब्रह्मकारणसुच्यते, इति बार्तिकोक्तेरज्ञानमेव जगत्कारणं तच 
तच्छम् । अहं चासङ्घः । ततश्च तुच्छतरेण तत्कार्येण भूतसंघेन न॒ ममासङ्गयाधाराधेयभावसंबन्धोऽनिर्वचनीयोऽ- 
प्यस्ि । आन्तं हि रञ्चादिकमनिर्वचनीयेन सपोदिना संबध्यते । अहं तु सर्व॑दानावृतः साक्षिरूपत्वात्त्सं न्धदयुन्य 
इति नच मत्स्थानि भूतानी्युक्तमिति । ननु साक्षिणसव ब्रह्मणो युवा सुखी चेति प्रतीलेव भूतसंबन्धाुमवात्कर्थं 
नच मत्छानीत्युक्तिरित्याशङ्कबाह--पदय मे योगमेश्वरमिति । मे मम भूतैः सह योगं युक्तिघटनां पर्य । 
एेश्रं ईश्वरेण मायाविना निभितं गगने गन्धर्वनगरमिव । अतएव मम ॒कारणकशरीरखात्मा प्रत्यगानन्दे भूतभृदपि 
भूतस्थो न । चकारोऽप्य्थं भिन्नक्रमश्च । खमिव गन्धर्यनगरशरदपि तत्खं न । त तदाक्रारेण परिणामासंमवात् । 
एवैरूमोऽपि परानन्द्रूपो ममात्मा स भूतभावनः भूतानां दृद्धिकरः। “पतैवानन्दान्यानि भूतानि मात्रायुपजीवन्ति । 
को दयेवान्यात्कः प्राण्या्देष आकाश आनन्दो न खात्? इत्यादिशरुतिभ्यः । आकारोऽव्याङृतास्ये खाधिष्ठानमूत 
आनन्दोऽनुस्यूतो न खत्ता प्राणापानक्रियां कश्िदपि न कुर्यात् कारणगतं जाढ्यं कर्यैऽपि खात् । आकाशे 
आनन्दानुबन्धे तु कारणख वचेतनत्वात्कायमपि चेतनावत्खादिति श्रतयर्थः । बरहदारण्यकेऽपि श्यदु्वं गार्गि दिवो 
यद्वा पृथिव्या यदन्तरा यावापूथिवी इमे यद्धतं च मवत भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं च" 
इति मायाविनि सर्वेखोतप्रोतत्वसुक्त्वा "किह खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च इत्यखोत्तरम् 'दतसिन्बद्वक्षरे गार्गि 

` आकाश ओतश्च प्रोतश्च इत्यस्धूखादिरक्षणखाक्षरखाकाशाधारत्वसुक्तम् । तसायुक्तयुक्तमाकाशरारीरेण भगवता 
% मधुसूदनीन्यारूया । 

कस्पितानि जलचलनादीनि मयि कल्पितानि भूतानि परमार्थतो मयि न सन्ति । लमञ्नः आती मचुष्यवुद्धि हिला परय 
पयालेचय । मे योगं प्रभावभैश्वरं अघटनघटनाचातुर्थ मायाविन इव ममावलोकयेदयर्थः । नाहं कसचिदाघेो नापि कयनि- 
दाधारस्तथाप्यहं सवषु भूतेषु मयि च सवांणि भूतानीति महतीयं माया । यतो भूतानि सर्वाणि कार्याण्युपादानतया बिभर्ति 
धारयति पोषयतीति च भूनभरत् भूतानि सवोणि कठरतयोत्पादयतीति भूतभावनः । एवमभिन्ननिमित्तोपादानभूतोऽपि ममात्मा 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 

असङ्गो नहि सज्ते* इति । इदं चान्ययोगमघरितघटनापरीयस्लं पश्य । भूतथन्नच भूतस्थो ममत्माऽसङ्गिलात् भूतेषु 
न तिष्ठतीति तथा वस्वुत एताइशोऽपि सन् भूतानि स्थावरजद्गमादीनि बिभति धारयति पोषयतीति । तथा भूतभावनः भूतानि 

६ भीधरीन्याख्या । 

कत्वमाभयतवं च पूर्वोक्तं विरुडमिल्यारङ्खाइह--यथेति । म देश्वरमप्ताधारणं योग युक्तिमघटितवटनाचातुर्वं पररय । मदीययोगमाया- 
बेभवस्यावितेक्यत्वान्न विरुद्ध किचनिदिल्थः ।' अन्यदप्याश्चर्यं पदयेत्याद--भूतेति । भूतानि बिभत्ति धारयतीति भूतच्रृत् । भूतानि 
भावयति पारयतीति भूतमावनः । एवंभूतोऽपि ममात्मा पर खरूपं भूतस्यो न भवति । मयंभावः--यथा जीवो देह विश्रत्पाख्यन्ाह- 

७ अभिनवगुसतावार्यष्याख्या । 

मर्स्थानि । अविधयान्धानां तख्वादृ्ेः । नदि मूढा अविच््छिन्नसंचिरस्वमावं परमेश्वरं समस्तवस्तुपरिच्छेदभतिष्ठास्थानं मन्यन्ते अपितु 
शो देवद््तोऽ्मिदुं वेशि भूतले इदं स्थितमिति भितमेष स्वभावं भतिष्ठानस्यानतया पश्यन्ति । नलु कथमेतद्धिरुद्धभित्प्--पदय मे 



४१६ आनन्दगिरिव्याख्यार्सवलित-भीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः ९ 

यथाकाशस्थितो निलयं वायुः सवेजगो महान् । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्य्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 

१ आओभन्छांकरमाभ्यम् । 

आस्मान्य इति टोकवदजानन् 1 तथा भूतमावनो भुतानि भावयस्युल्पादयति वधेयति वा भूतभावनः 

॥ ५ ॥ यथोक्तेन -छोकद्येनोक्तमथ दष्ठान्तेनोपपादयन्नाह--यथेति । यथा छोके आकाश्यस्थित 

आकारो स्थितो निलयं सदा वायुः सवैर गच्छतीति सवैश्रगो महान्परिमाणतस्तथाकाराचत्स्वैगते 
कककककककककककककककककककककककक कक द 
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२ आनन्द्गिरिव्यासख्या । 

भूतस्थोऽसाधिय्थः । पूर्वोक्तासङ्गत्वाङ्गीकारेणेवास्मा भूतानि भावयतील्याह-तथेति # ५ ॥ सृष्टिसिितिसंद्ाराणाम- 

सङ्गात्माधारत्वं “मया ततमिवम्" इत्यादि श्छोकद्रयेनोक्तोऽथेस्तं दषटान्नेनोपपादयन्नादौ दृष्टान्तमाहेति योजना । सदेव्यु- 

सत्तिस्थितिसंहारकारो गद्यते । आकाशादेर्महतोऽन्याधारस्वं कथमिवयाशङ्खयाह--मदहानिति । यथा सर्बगाभिस्वास. 

रिमाणतो महान्वायुराकारो सदा तिष्ठति तथाकाश्ादीनि महान्त्यपि सवीणि भूतान्याकारकख्पे पूणं प्रतीष्यसङ्गे पर- 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ८ चतुरी > । 

कारणोपाधिनिष्कृष्टचिन्माच्रामिप्रयेण ममात्मा भूतभावन इति ॥ ५ ॥ शछोकद्रयोक्तेऽ्थं द्टन्तमाह--यथेति । 

यथा लोके आकार्चे सितो नित्यं सदा वायुः सर्वत्रगः परिमाणतश्च महान्, तथा सर्वाणि भूतानि सर्वेगते मयि 

असं्ेवेरेव सितानीलवसुपधारयेति प्राचः । किंतद्रहयेति मश्चोत्तरयुक्तं अक्षरं परमे ब्रह्मत । अक्षरसंज्ञ॒शद्धस्व- 

पदार्थ॑ए + निरुपाधिकं ब्रह््युक्तम् । तत्र निरुपाधिकं ब्रह्म शोकद्रयेन व्याख्यातम् । इदानीं तखाक्षरास्येन जीबे- 

नाभेद सद्धन्तमाह--यथेति । वायुः सुत्ात्मा शवायै गोतम तत्सूत्रम् इतिश्ुतेः । सर्वतगतिसमष्टलिङ्गत्वात्त 

सर्वगतत्वभ् | महानिति बाह्यवायुव्यावर्यर्थम् । स यथा आकाशस्थितः अव्याकृताकाश खकारणे सितः । नित्यमिति 

कालत्रयेऽपि तखाकारासंबन्ध उन्तः । सर्वाणि भूतान्युपाधिनिष्कृत्वपदार्थरूपी चेतनवगः । बहुत्वं लोकामिभ्रायेण । 

यथा कार्यं सवुलत्तः प्राक माक्ञादृष्वै मध्ये च खकारण एवाभेदेन तिष्ठति, एं सर्वाऽपि जीवव उपाध्युसपत्त 

% सशुसुदनीध्याख्या । 

मम परमार्थखहपभूतः सच्िदानन्दघनोऽमङ्गद्वितीयखरूपलान्न मूलस्थः परमाथतो न भूतसंबन्धी सप्रदगिव न परमार्थतः 

खकस्पितसंबन्धीद्थः । ममात्मेति रदोः शिर इतिवत्कल्पनया षष्ठी ॥ ५॥ असंश्िष्टयोरप्याधाराधेयभावं दृन्तेनाह--~ 

यथैवासङ्गखभाव आकारे स्थितो निलयं सर्वदोत्पत्तिस्थिवि संहारकटेष्च॒वातीति वायुः सर्वदा चलनखमावः । अत्तएवं स्वैत्र 

गच्छतीति सर्वगः । महान् परिमाणतः ! एतादशोऽपि न कदाप्याकराशेन सह संखज्यते । तथेवासङ्गखभावे मथि संश्टिषमन्तरे. 
५ भभ्योस्कपंदीपिकां । 

भावयव्युत्ादय तीति तथा ममात्मेति तु भेद्मारोप्य रा्नोः शिर इतिवत्प्रयोगः ॥ ५ ॥ सर्वसङ्कविव्ितेऽपि सर्वाणि भूतानि 

स्थितानीचयक्त ्छोकद्येन तत्र द्छन्तमाद ॥ यथा ल्के वायुः सर्वै्र गच्छतीति सर्वत्रगः परिमाणतो महान् । एवंभूतोऽपि निखं 

सदा आकारेऽसद्धिनि तिष्ठतीति आक्रा्स्थः । तथा स्वाणि महार्ति सूक्ष्माणि च मयि अङ्गिनि स्थितानीत्युपधास्य निश्वयेन^ 

जानीहि । यत्तु करंतद्र्यति प्रश्रसयोत्तरसुत्त, अक्षरं परम ्रहमेयक्चरस॑ज्ञ द्द्धस्वपदा्थं एव निदपाधिकं ब्रतयुक्त, तत्रानिरुपाधिकं 

ब्रह्म शटोकद्रयेन व्यारूयातम् । इदानीं तद्याक्षराख्येन जीवेनाभेद सदन्तमाद--यथेति । वायुः सूत्रात्मा समष्टलिङ्गलात् 

सर्वैवग । महानिखनेन बाह्यवायोव्य॑गृत्तिः । स यथा निलयं कालत्रथेऽपयुत्पत्तः भार् , नाशादर्वं मध्ये च खक्रारणे आकादोऽव्य्ते 

अभेदेन विष्टि तथा सर्वाणि मूतानि उपाधिनिष्ृ्चंपदरथल्मी चेतनवगैः । बहुलं रोकामिप्रायेण । एतेन जीवतरह्ममेदकथ- 

नेन खमावोऽध्यात्मयुच्यत इति प्रागुक्तं ब्रहैव जीव इति निष्रतमिन्ये 1 तेत्रेदं वक्तव्यं निरपाधिकसाक्षरख परजब्रह्मणस््तवप- 

दलक्ष्यचेनोभयपदरक्ष्यलात् लंपदलक्ष्यलबोधक्नोपपददिरभावाच् शद्धः लंपदाथं एवेद्याद्यसंगतं तत्रेखादिना विभागोऽप्यनुप- 

पर्त । मत्स्थानि सथैमूतानीलखस पू्ैमपि निदयमानलात्.। सर्वाणि भूतानी योपाधिनिषकृषटलंपदारथरूपी चेतनवगे इति व्यास्या- 

नमप्यसंगतम् । पूर्वोत्तर्छोकेषु सर्वेभूतानीलखसय स्थावरजंममपरलेननरवपरलेऽसङ्गततायाः स्पष्टलात. । एवं सर्वोऽपि जीवव 

& भीधरीम्यान््या । 

कारेण तत्संशिष्टस्तिष्ठलेवमहं भूतानि धारयन्पाख्यज्नपि न वेषु तिष्ठामि, निरहंकारत्वादिति ॥ ५ ॥ भसंश्िष्टमोरप्याधाराषेयमाविं 

दृषटन्तेनाद--यथेति । भवकाद्रं विनाऽवस्थानानुपपत्तमिलयमाकाश्चस्ितो वायुः सरवत्रमोऽपि मद्यानपि नाकाशेन संश्टिम्यतते निरव- 

७ अभिनवरुप्तावार्य्पाख्या । 

योगमैः्रभिति । योगः शक्तिंखयभानत्वाद् ॥ एतदेव ममैशरय यदेवं निरतिश्षयाद्ुतदिस्वातग्यमिसर्थः ॥ ५ ॥ यथेति ॥ यद्दागक 
"~ __-_----------------------"~--------~ 

१ नीलकण्ठः, 



नीरकण्टी-मधुसुदनी-माष्योत्कर्षदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगु्तव्याख्यायुता । ४१७ 

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रक्रुतिं यान्ति मामिकाम् । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विखजाम्यदम् ॥ ७ ॥ 
प्रकृति खामवष्टभ्य विखजामि पुनः पुनः । 
भूतय्ाममिमं कृत्लमवरदां पकरतेवेरात् ॥ ८ ॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

मरय्यसंग्छेषेणेव स्थितानीलेवसुपधारय जानीहि ॥ ६ ॥ पव वायुराकाश इव मयि स्थितानि सवैभू- 
तानि स्थितिकाले तानि- सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रतिं ज्निगुणासिमिकामपरां निकृष्टां यान्ति मामिकां 
मदीयां कल्पश्चये परख्यकाङे । पुनभूयस्तानि भूतान्युत्पत्तिकाले कट्पादौ विखजाम्थुत्पादयाम्यहं 
पूवैवत् ॥ ७ ॥ पवमविद्यारक्चणां पूति खां खीयामवष्टभ्य वशीरत्य विखजामि पुनः पुनः 
^^ ^^ ̂  ̂^ ̂ ^ ̂ ^ ^^ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

सिन्नास्मति संटेषमन्तरेण स्थितानीलय्थैः ॥ & ॥ आकारो वायादिस्थितिवदाकाशादीनि भूतानि स्थितिकाले परमेश्वरे 

स्थितानि चेत्तर्हि भ्ररयकाटे ततोऽन्यत्र तिषठेयुरिलयाशङ्याह--एवमि ति । प्रकृतिशब्दस्य सभाववचनत्वं व्यावतेयति- 

त्रिगुणात्मिकामिति । सा चापरेयमिति प्रागेव सूचितेलयाह--अपरासिति । तखाश्चे्राधीनत्वेनाखातचयम!ईह-- 

मदीयासिति । भ्रर्यकाले भूतानि यथोक्तां प्रतिं यान्ति चेदुत्पत्तिकारेऽपि ततस्तेषासुस्पत्तेरीश्वराधीनत्वं भूतस्- 

नै स्यादिलयाशङ्कयाद--पुनरित्ि ॥ ७ ॥ तहिं कीदशपि भृतिः सा च क्थ खबुपयुक्तेदयड्याह--प्वसिति । 
३ नीककण्डव्याख्या ( षलतुधंरी >) । 

प्राक् तन्नाशादृध्यै सध्ये वा घटाकाशो महाकाशादिव परसाद्रहमणः काठत्रयेऽपि नातिरिच्यत इत्यथः । एतेन जीव- 

अह्याभेदकथनेन 'खमाबोऽध्यात्मसुच्यतेः इति य्परायुक्त ब्रह्मैव जीव इति तद्वृतम् ॥ ६॥ नन्वेवसुपाधिरहितसैव 

ब्रह्मभि छयश्रेदुपाधेः का गतिरित्याशङ्चयाह-सवेति । सवाणि भूतानि स्थावरजंगमशरीराणि मामिकां मम माया- 
« मघुसुदनीग्यार्या । 

शेव सर्वाणि भूतान्याकाशादीनि महान्ति सर्व्रगाणि च र्थितानीत्युपधारय विश्वर्यावधारय ॥ ६ ॥ एवसुत्पत्तिकाङे स्थिति- 

काले च करिपितेन श्रपेनासङ्गस्यात्मनोऽसश्छेषसुक्ला प्रलयेऽपि तमाद--सवोणि भूतानि कल्पक्षये अरल्यकरे मामिकां 

मच्छक्तिविन कल्पितां भ्रकरृति च्रिगुणाप्मिकां मायां खकारणभूतां यान्ति । तनैव सूकमरूपेण रीयन्त इयर्थः ! हे कोन्तेये- 

तयुक्ताथम् । पुनस्तानि कल्पादौ सगेकारे विजामि भरकृतावविभागापन्नानि विभागेन व्यनज्मि । अहं स्ैज्ञः स्वशाक्तिरीश्वरः 

॥ ७ ॥ कििनिमित्ता परमेश्वरयेयं खष्टि्मं तावत्खमोगाथ तस सर्वैसाक्षिभूतचेतन्यमात्रख भोक्तृलाभावात्तथाले वा संसारित्वे 

नेश्वरखन्याधातात् । नाप्यन्यो भोक्ता यदरथैयं खष्शवेतनान्तराभावात् । हश्वरस्येव सर्वत्र जीवरूपेण स्थितलात् । अचेतनस्य 

-नराभोक्तलात् । अतएव नापवगार्थीपि खष्टिः, बन्धाभावादपवगौनिरोधिलन्नयायनुपपत्ति.। चेमोयामयलवं साधयन्ती नासाकं 
ध भाष्योत्कर्षदीपिका । 

इति खभन्थविरोधाच । एवेन नन्वेवं जीवस्य उपैधिरहितस्यैव ब्रह्मणि ख्यशरेदुपाधेः का गतिरित्याश्खयाह सर्वेतीवि त्युक्तमिति 

दिक् ॥ ६ ॥ आकाशे वायुरिवाकाशादीनि समस्तभूतानि स्थितिकले मयि स्थितानीत्युक्तम्, इदानीं ख्यकाले उत्पत्तिकारे च मयि 

तिष्ठन्तीति वक्तं खाधीनभकृती सर्वेषां भूतानां ल्यं खसादुस्पत्ति चाह-सवंति । सवैभूतानि परकृतिं त्रियुणात्मिकामपरां माय्। 

मामिकां मदीयाम्। मदधीनामितियावत् । नदु खतना कल्पक्षये यान्ति तस्यां रीयन्त इयथः । कल्पक्षय इख सर्वभूतानि प्रकृति- 

मिति खारस्यात् बराह भ्रल्यकाले इत्यर्थः । पुनभूयस्तानि ब्रह्मादीनि सवैभूतानि कल्पादाबुत्पत्तिकाकेऽहं जामि पू्ैवदुताद- 

यामि । एताददोऽदं बन्मातृभ्ातृपुत्ररूपेणाविभूत इयहो तव भाग्यमिति कौन्तेयेति संबोधनाराय. ॥ ७ ॥ ननु खजाम्यहमित्युत्तया 

कि शरहृतिं खामनयिष्ठायैव खजसि नेदयाह--प्रकृतिमवियालक्षणां त्रिगुणात्मिकां मायां खां खधीनामवष्टभ्याधिष्ठयेमं अदक्षा 
६ भ्रीधरीष्याख्या । 

यवस्वेन संश्चषायोगा्तथा सवौणि भूतानि मभि खितानीति जानीहि ॥ ६ ॥ तदेवमसङ्गस्य योगमायया खितिहतुत्वसुक्तस् तयेव 

व॒ष्िभ्रुयदेुतवं चाइ--सर्वैति । करपक्षये प्र्यकाले सवौणि भूतानि मदीया अकति यन्ति तरिरुणात्मिकाया मायायां रीयन्ते, 

पुनः करपादौ सृष्िकाके तानि विदखजामि बिरैषेण खजामि ॥ ७ ॥ नन्वसन्ञो निविकारश्च त्वं कथं खजसीत्यपक्षायामाद-~~प्रक्ति. 

७ अभिनवगुप्ताचायेव्याख्या । 

बास्वोरयिना भाविन्यपि संबन्धे न जालुचिश्र भरता भूयते । एवं सकरसंसारविसायेपि भगवत्तस्वं न सवैविषयम् ॥ ६ ॥ अक्ति. 

मष्यक्तरूयाम् ॥ ७ 1 अङतिभिति ! स्वां अ्तिमवष्टभ्येसि । एतावता जडोऽपि स्वतोऽयं भावयामः परप्रहतिषयात्पकाश्चतां आप्तः । नवव 

9 नीडकष्ठ, > जीवस्य, 

भन गीर ५३ 



9१८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवेकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता। { अध्यायः ९ 

नचमां तानि कमणि निवघ्न्ति धर्नजय ¦ 
उदासीनवदासीनमसक्तः तेषु कमसु ॥ ९ ॥ 

१ भीमच्छाकरभाष्यसम् । 

प्रकृतितो जातं भूतग्रामं भूतसमुदायसिमे वर्तमानं छत्खं समघ्रमवश्मसखतन्ररविद्यादिदोपेः परव- 
दीङृतं परृते्वैशात्खभाववशात् ॥ ८ ॥ तर्हिं तस्य ते परमेश्वरस्य भूतश्रामं विषमं विदघतस्तक्निमि- 
चाभ्यां चमौीधमौभ्यां संबन्धः स्यादितीदमाह भगवान--नच मासिति । नच मामीश वानि भूतश्रा- 
मस्य विषमविसगैनिसित्तानि कमौणि निवध्स्ति धनंजय । तत्र कर्मणामसंबद्धत्वे कारणमाह-- 

एकककक कक क
कि
 

नकन 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

संसारस्यानादिस्वधोतनार्थं॑पुनःयुनरिष्युक्तम् । भूतससुदायस्याविद्यास्सितादिदोपपरवशस्वे हेठमाह--सखभाववशा- 

दिति ॥ ८ ॥ यदि प्राृतं भूतभआसं स्वभावाद विद्यादितन्नं विषमं विदधासि तर्हिं तव विपमदषिप्रयुक्तं धमीदिमश्व- 

मिलनीश्वरत्वापत्तिरिति शश्छते--तरहीति । तत्रेति सक्षम्या परमेश्वरो निरच्यते । हैश्वरसय फरासङ्गाभावाद्केदवाभि- 
३ नीखकफण्ठव्याख्या ( चतुर्धंरी ) ! 

विनः प्रकृतिं विुणातमिकामपरां सृक्ष्मभूम्यायात्मिकां यान्ति प्रविशन्ति | कदा यास्ति कल्यक्षये । पुनश्च तान्येव 

भूतानि प्रकृतो सुकषाविव संस्कारात्मना सितानि एकतां गतानि कल्यादा विसृजामि विविघरूपेण सुजाम्यहं कार. 
णात्मा मायावी ॥ ७ ॥ एतदेवाह--पक्रतिमिति । एवमविदयालक्षणां खां प्रकृतिमवष्टभ्य आश्रित्य तां विना केव- 

छख सष्टस्वासंमवात् । इमं भूतग्राम पुनःपुनविंविध सृजामि । किंभूतम् । प्रकृतेर्वशत्खभाववश्नात् । अवशं राग 
पा्यधीनम् ॥ ८ ॥ ननु विषमां सिं कुर्वतस्तव वेषम्यनेधृण्ये खातामत आह--नचेति । तानि विषमसृषटरू- 
पाणि कर्माणि मां न निबभरन्ति । तच हेतुः उदासीनवदासीनमिति । यथा पजन्यो बीजविशेपेषु रागं॑केयुचिगरषं 
शवाकृत्वा उदासीनः सन् वषति एवमी.श्वरोऽपि पुण्यवल्यु राग पापिपु दषं चकुर्यन्नगत्दजति । तत्तदसाधारणकम- 

भीजवशत्ति ते विभिन्नं फटे प्ा्चन्तीति नेश्वरवेषम्यादीत्यर्थः । नयु विसृजामि । उदासीनवदासौनमिति परस्पर- 
% मधुसूदनीण्याख्या । 

प्रतिकूरेति न परिदर्वव्ययभित्रय मायामयलान्मिध्यालं ्रपश्चश्य वक्तुमारभते चरिमिः--रकृर्पि मायाख्यामनिवैचनीयां खां 
जस्मिन्कस्पितामवषटभ्य खसत्तास्फर्तिभ्या ददी तसया प्रहृतेमायाया वशादवियाऽसितारागदेपामि निवेश करणावरण- 
विक्षेपात्मकशक्तिथ्रभावालायमानमिम सर्व प्रमाणसंनिधापितं मृतय्राममाकाडादिभूतमसुदायमहं मायावीव पुनः पुनर्विमृजामि 
विविधं खजामि । कत्पनामात्रेण सखप्ररगिव च शखप्रप्रपशचम् ।॥ ८ ॥ अतः नच नव स्टिस्थितिग्रख्याख्यानि तानि मायाविनेव 

खप्रदृशेव च मया क्रियमाणानि मां निवध्रम्ति अनुग्रहनिग्रहाभ्यां न मुकतदुष्छृतभागिनं कुर्वन्ति मिथ्याभूतखत् ! हे धम. 
जय, युधिष्टिरयजसूया्यं सवौन्रन्ञो जिला धनमाहतवानिति महान्प्रभावः सूचितः भरोत्मादना्थम् । तानि कमोणि कुतो ने 
बध्रन्ति तत्राह--उदासीनवदारीनं, यथा कथिदुपेक्षको दयोर्विवदमानयो जयपराजयासेसर्गी तच्छृतदषेविषादाभ्यामसं सष 

५ भाप्योत्कषश्यपिका । 

दिसन्निधापितं भूतानां भ्रामं समुदायं छत्लं निमिं प्रकृतेः स्वभावस्य वशादवक्ं अविथादिदोषैः परवदीक्ृतं पुनःपुनः खजामि । 
अनेन संसारस्यानादिलं सूचितम् ॥ ८ ॥ ननु यथा जीवो विषमस्वभावलाद्रध्यते तथा लामपि देबनरति्यगादिरूपविषमश्र्ि- 
कतीरं वैषम्यावदयंभावाद्धमाधमीदिकमौणि कुतो न निवभ्रन्तीदयाश्यास्य छम दास्याम्यसाथुभमिति तत्तच्छुभाद्युभदानात- 
केषु कर्मखसक्त यथा कल्पदृक्षादिकमुदासीनं तत्तत्पुरपसख तत्तत्कर्म जन्यतत्तन्संकन्पाजुसारितचत्फलोत्पत्तिकतीरं तानि तानि कर्माणि 
न निबघ्न्ति तथा मामपीयाद--नचेति । मामीश्वरं तानि भूतसमुदायम्य वि्म्॑विसरनिमित्तानि कर्माणि न निवध्रन्ति यथा 
युधिष्ठिरराजसूया्थं धनं जेतुं रतं लां त्र त्र कृतानि निग्रहावुमरदादीनि कमणि न निनधन्ति तततद्राज्ञ. कमौनुसारेण निग्रह्म- 
जुम्रहादीनां लया संपादितल्लादिति धनेजयेति संबोधनाभिसंधिः । कर्माणि मां न निबभ्रन्तील्ुक् तय हेतुमाह-उदासीनवदासीन- 

६ भीधरीष्यारू्या । 

मिति द्वाभ्याम् । खां खाथीनां परङ्ृतिमवष्टभ्याथिष्ठाय प्रलये रीन सन्त चदुर्विधमिम सर्वं भूनयामं कर्मादिपरवेद्ठी पुनःपुनर्विविषें 
सजामि विद्रेषेण छजामीति वा । कथम् । ्रकृतेवंशातमाचीनकमैनिमित्ततत्ल मावबराव्् ॥८॥ ननु एवं नानाविधानि कमांणि कुर्वतस्तव 

जीवनेद्धन्धः कथ न स्यादिद्याद्यश्याद-- न्वेति । तानि सृष्ट्यादीनि कर्माणि मान निबध्रस्ति । कमौसक्तिर बन्धहेतुः सा चाप्त 

9 विष्टस्म रउर्पत्ति"ऽ 



नीटकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योक्कर्षदीपिका-शरीधरी-अभिनवगुपव्याख्यायुता । ४१९ 

मयाध्यक्षेण परकरतिः सूयते सचराचरम् । 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्धिपरिवतैते ॥ १० ॥ 

१ भओमच्छांकरमाष्यम् । 

मभिमानवजितमहं करोमीति तेषु कर्मसु । अतोऽन्यस्यापि कतैत्वासिभानाभावः फरसङ्ाभावश्चा- 
बन्धकारणमस्यथा कर्मभिर्बध्यते मूढः कोशकारवदित्यभिप्रायः॥ ९ ॥ तत्र भूत्रामसिमं बिखजा- 
म्युदासीनवदासीनमिति च विरुद्सुच्यत इति तत्परिहासार्थमाह-मयेति । मया स्वतो दशिमा- 
जखसरूपेणाविक्रियात्मनाध्यक्षेण मम माया किगुणार्मिकाऽ्विद्याटश्चषणा प्रतिः सूयत उत्पादयति 
सचराचरं जगत् । तथाच मन्वणैः "पको देवः स्वैभूतेषु गृढः स्वैव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा  कमो- 
ध्यक्चः स्वैभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगणश्च' इति । हेतुना निमित्तेनानेनाभ्यश्चत्वेन कोन्तेय, 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

मानाभावाच्च कमौसंबन्धवदीश्वरादन्यखापि तदुभयाभावो धमौद्यसंबन्धे कारणमिलाह--अतोऽन्यस्येति । यदि 
कर्मसु कर्वस्वाभिमानो वा कस्यचित्कर्मैफकसङ्गो वा स्यात्तत्राह--अन्यथेति ॥ ९ ॥ ईश्वरे खष्टुत्वमोदासीन्यं च 

बिरुढमिति शङ्कते--तत्रेति । पूर्व्रन्थः सक्तसय्थः । विरोधपरिहाराथयुत्तरश्छोकमवतारयति-तदिति । ठृतीया- 

दये समानाधिकरणमिलयभ्युपेय व्याचटे--मयेत्यादिना । भरङृतिशषब्दाथेमाह--ममेति । तस्या अपि क्लानव्वं 
व्यावतैयति--ज्िशुणेति । पराभिप्रेतं भधानं व्युदस्यति--अ विदेति । साक्षित्वे प्रमाणमाह-तथाचेति । मूर्ति 
त्रयास्मना सेदं वारयति--पक इति । अखण्ड जाड्यं पल्याह--देव इति । आदिलयवत्तारस्थ्यं प्रलादिशति- 

स्बैमूतेष्विति । करिमिति तरिं सवै्नोपकभ्यते तन्राह--गूटढ इति । इच्यादिवस्परिच्छिननस्वं व्यवच्छिनत्ति-- 
सवैव्यापीति । सर्हिं नभोवदनातमखं नेव्याह-सर्वैभूतेति । वर्हि तत्र तत्र क्मेतत्फरू संबन्धित्वं सखात्तत्राह-- 
कर्मेति । सर्वाधिष्ठानत्वमाह-- स्वति । सर्वषु भूतेषु सन्तास्दर्तिश्रदस्वेन संनिधिवो(सो)न्नोच्यते। न केवर क्मेणामे- 

वायमध्यक्षोऽपि तु वद्वतामपीलयाह-खाश्चीति । दक्चैनकरवैत्वराङ्कां शावयति-चेतेति । अद्वितीयत्वं केवरुस्वम् । 
धर्माधमौदिराहिलमाह--निशुण इति 1 किं बहुना सर्वबिरोषश्चन्य इति चकारार्थः । उदासीनस्यापीश्वरस्य साक्षि- 

त्वमाश्रं निमित्तीक्सय जगदेतत्पौ नःपुन्येन सगैसंहारावनुभवतीव्याह--हेतुनेति । कायैवत्कारणस्यापि साक्ष्यधीना 

३ नी रुकण्डव्याख्या ( चतुधरीं ) । 

विरुद्धमुच्यत इत्याशङ्खयाह-मयेति । मया कूटस्ेन अध्यक्षेण अयस्कान्तकल्पेन प्रवतंकेन प्रकृतिश्वराचरं जगत् 

सूयते उत्पादयति । अनेनाध्यक्षत्वेनैव हेतुना हे कोन्तेयः जगद्विपरिवतते जन्मा्वस्थासु मति । अयस्कान्तबदह- 
@ भथुसुदनीन्याख्या । 

निर्विकार आस्ते तद्वभिविकारतथाऽसीनम् । दयोर्विवदमानयोरीदाभावादुयेक्षकलमात्रसाधम्येण वतिभ्रययः । अतएव निरविंकार्- 

लत्तेषु खुष्वादिकमेखसक्तं अदं करोमीयभिमानलक्षणेन सदेन रहितं मां न निबध्नन्ति कमौणीति युक्तमेव । अन्यस्यापि हि 

कतैलाभावे फलसङ्गामावे च कर्मणि न बन्धकारणानीत्युक्तमनेन, तदुभयसतत्वे ठु कोशकार इव कर्ममिर्बध्यते मूढ इयभि- 

प्रायः ॥ ९ ॥ भूतपराममिमं विटजाम्युदासीनवदासीनमिति च परस्परविरुदधमिति शङ्कापरिदाराथं पुनमीयामयल्मेव भ्रकट- 

यवि-- मया स्वतो इबिमाच्रखसूपेणाविक्रियेणाध्यक्षेण नियच्रा भासकेनावभासिता कृतिचिगुणात्मिका सत्त्वासचवादिभिरनि- 

वाच्या माया सूयते उत्पादयति सचराचरं जगत् मायाविनाधिष्ठितेन मायाकत्पितगजतुरगादि कम् , न लं खका्य॑मायाभासन- 
५ मष्योत्कर्पदीपिका । 

मिदयादिना । तथाच फलासक्तिरहितसयादंकरोमीयमिमानवजितख न तत्तत्क्ममिर्बन्धः अतोऽन्यस्यापि फलासक्तिकतेलाभावो- 

ऽबन्धसय हेतुरभ्यथा कोशकारवन्मूढः कमेमिर्ैष्यत इतयभिभ्रायः ॥ ९॥ नलु मूतभराममिमं छृत्लं विटजामि । उदासीनवदासीनमिति 

च विरुदधमिदसुच्यते इति चेत्तत्राह--मयेति । मया चेतन रूपेण सवैविक्रियाद्यून्येनाध्यक्षेण खामिना सज्निधिमात्रेण सत्तास्फर्तिप्र- 

दानेन प्रवतैकेन भरवतिंता अकृतिल्निगणात्मिकाऽविद्यालश्चणा मायाशब्दवाच्याऽनि्ैचनीया सचराचरं व्यक्ताव्यन्तात्मकं जगदुत्पाद- 

यति! तथाच मन्रव्णः “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः स्बैव्यापी सवैभूतान्तरात्मा । कमोध्यक्षः स्ैभूताधिवासः साक्षी चेता केवले 

निरीणश्च इति मूरतिन्नयात्मना मेदव्याढ़त्त्यथं एक इति । जाच्यव्याषर्यथसुक्तं देव इति । आदित्यवत्तारस्थ्यं वारयति सर्वभूतेषु गूढ 

इति । बुच्यादिवत्परिच््छि्नलं निराकरोति स्ैव्यापीति । आकासवदनात्मलं वारयति सर्वैभूतान्तरत्मेवि । जीववत्कर्मैपराधीनलं 
तस्य 

६ भीधरीव्याख्यां । 

कामत्वान्मम मास्त उदासीनवद्वतैमानस्य मे बन्धनं नापादयन्ति, उदाशगीमत्वे कवत्वातुपपत्तरुदासीनवस्सितमित्युक्तम् ॥ ९ ॥ 

तदववोपपादयति--मयेति । मयाध्यक्षेणानरिष्टत्रा निमित्तभूतेन प्रकृतिः सचराचर विश्वं सूयते जनयति । जनेन मदभिष्ानेन हेतुना 



४२५ आनन्दगिरिव्यास्यांसंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता। [अध्यायः ९ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

जगत्सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकं चिपरिवते सर्वावस्थासु । दरिकर्मत्वापत्तिनिसित्ता दि जगतः सवौ 
परचच्तिरहमिदं भोक्ष्ये पदयामीदं शणोमीदं सुखमयुभवामि दंखमचुभवासि तदर्थमिदं करिष्याम्येत- 
द्थमिद करिष्य इदं ज्ञास्यामीद्या्यावगतिनिष्ठा ऽवगदयवसानेव 1 भ्यो अस्याध्यश्चः पस्ते व्योमन्? इद्या- 
द्यश्च मन्ा पतम्थं दक्षयस्ति । ततश्चैकस्य देवस्य सवोध्यक्चषभूतचेतन्यमाच्स्य परमार्थतः स्वैभोगा- 
नभिसंबन्धिनो ऽन्यस्य चेतनान्तरस्याभावे मोक्तुरन्यस्याभावात्किनिमित्तेयं सृण्िरित्यन्न पश्चप्रतिवचने 
अयुपपन्ने । को अद्धा रेदं क इह प्रवोचत्छुत आ जाता कुत इयं विख" इद्यादिमन्रवर्णभ्यः। 

गिनि मेनि किते किजवकनेि िनकीणकिनोकन कनध ्कि 

२ आनम्द्शिरिव्याख्या 1 

्रचत्तिरिति वक्तं व्यक्ताव्यक्तामकमि्युक्तम् । सर्वावस्थासियनेन रृष्टिसिथितिसंहारावस्था गृद्यन्ते । तथापि जगतः 
सगादिभ्यो भिन्ना प्रवृत्तिः सखराभाविकी नेश्वरायत्तेदयाशङ््याह~--द्रीति । नहि ददि व्याप्यत्वं विना जडवर्गस 
कापि पबृत्तिरिति हिशब्दार्थः । तमेव प्रद्रत्तियुदाहरति--अहसिद्यादिना । भोगस्य विषयोपरर्भा मावेऽसंभवा- 
क्रानाविधां बिषयोपररुन्धि द्तयति-पदयामीति । भोगफरमिदानीं कथयति--सुखमिति । विहितप्रतिषिद्धाच. 
रणनिमित्तं सुखं दुःखं चेव्याह--तदर्थसिति । नच विमर्शपूर्वकं विज्ञानं बिनानुष्टानमिवयाह--दृदमिति । इल्याद्या 
्रदृत्तिरिति संबन्धः । सा च ्रदृत्तिः सर्वा दकर्मत्वसुररीङृलवेष्युक्तं निगमयति-- अवगतीति । तथैव च प्रशततर- 
वसान मिल्याह--अवगलययवसानेति । परस्याध्यक्चषलमात्रेण जगचेष्टेयश्र भ्रमाणमाष्- यो अस्येति 1 भस्य जगतो 
योऽध्यक्षो निर्विकारः स परमे प्रकृष्टे हार्दे व्यनि स्थितो दुर्विज्ञेय इयः । रश्वरस्य साक्षिस्वमात्रेण सरवे स्थिते 
फरङितमाह-ततश्चेति । किंनिमित्तापरसयेयं खष्टिन तावद्धोगार्था परस्य परमाथतो भोगासंबन्धिष्वात्तस्य सर्बताश्षि- 
भूतचेतन्यमात्रतवान्न चान्यो भोक्ता चेतनान्तरामावादीश्वरसयैकत्वादचेतनस्या भोक्तत्वाञ्न च सष्ुरपवगौथां तद्विरोधि- 
तवाज्ेवं प्रश्नो घा तदनुरूपं प्रतिवचनं वा युक्तं परस मायातिबन्धने सर्गे तस्यानवकाश्चस्वादिदयर्थः ! परस्यास्मनो 
दुविंेयत्वे शवतिसुदाहरति-को अद्धेति । वस्िन्धरचत्तापि संसारमण्डे नाखीस्याह--क शेति । जगतः सृषटिक- 
चैस्वेन परस्य ज्ेयत्वमादाङ्खय षटस्थष्वात्ततो न खष्टिजोतेयाह--कुत ति । नदीय विविधा खष्टिरन्यस्मादपि कसा 

२ गीरकण्डष्यार्या ( षतुर्धरी >) । 

सदासीनश्च सृिप्रवतेकश्च भवामीति भावः । तथाच मत्रवर्णः “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्त- 
% मधुसदनीगव्याख्या । 

मन्तरेण करोमि व्यापारान्तरम् । हेठुना निमित्तेनानेनाध्यक्षत्वेन हे कौन्तेय, जगन्मचरायरं विपररिवर्वते विविधं परिव्र्घते । 
जन्मादिबिनाद्रान्तं विकारजातमनवरतमाक्षदथतीदयर्धः । अतो भासकलमत्रेण व्यापारेण विगरजामील्युक्तम् । तावता चादिल्या- 

५ भाप्योत्कपदीपिका । 

निराचष्टे कमोध्यक्षः कर्मणां तत्तत्फलप्रदानाय प्रवर्तक. ! न केवरं कर्माभ्यक्च एवापितु सर्वाधिष्ठानं कर्मवतां साक्नी चलद् मर्यभता. 
धिवासः साक्षीति । सर्वभूतेषु सत्तास्फुर्तिप्रदानायाधिवसति सिहत इयर्थः । यद्रा सर्वाणि भूतानि अभिवयन्ति य्मि्यिष्ठने 
स. । दशनकवृलं वारयति चेता इति । विजा तीयक्ृतं मेद व्यवच्छिनत्ति केवल इति । अद्धि तीय दयैः । खगतमेदं प्रत्याचे निर्ण 
इति ! तथाच सू्यैवस्रकृतिसत्तास्पतिप्रदानेन जगत्कतरलेऽष्युदासीनलमविरुद्धमिति भावः 1 अनेनाध्यक्षलेन हेतुना निमित्तेन सच- 
राचरं जगद्विपरिवर्तते सवौवस्थाख जाभरदादिषु वाल्यादिषु चेदम मोक्ष्ये इदं पश्यामि ददं श्रणोमीद् स्पृश्चामीदमासखादयामीदं 
जिघ्रामीदं खखदुःखमदुभवामि तदर्थमिदं धर्माधर्मेखक्षणं कसं करिष्ये इत्यादिसर्वापि जगत अव्रत्ति- चेतनव्या्ि विना जडवर्गस्य न 
संभवति । तथाच मच्वरणैः यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्” दयादिः । असख ग्रयक्षादिसज्निधापित्तख जगतो योऽध्यक्षः सक्तासफ्- 
तिंभ्दानेन प्रवर्तकः सूयेवशनिविकारः सः परमे प्रकटे ददद व्योप्रयाकालचे स्थितो दर्वि दथः । एतेनेदं फलितम् । नस किंनि- 
सित्तेयं प्रसेश्वरस खष्टिः कि सखरभोगाथा, उत चेतनान्तरभोगार्था, उताचेतना्था,उतापवर्गा्था । नायः । एकस्य देवस सर्वा- 
्यक्षभूतचेतन्यसख परमार्थसत आप्तकामस्य पूणस सर्वैभोगास्पृटलात् । न द्वितीयः । तद्यतिरिकचेतनान्तरस्यामावात् ! “एकमेवा 
द्वितीयम्” इति तेः नापि वृतीयः। अचेतनसतत्वख निरूपभमितुभराक्यलात् ¦ निद नानास्ति करंचनः इति श्वुतेरबेतनख भोक्तला" 
योगाच्च । नापि चतुथः । खरपवगैविरोधिलात् । किंच कस भोक्षाथ म्वस्योतान्यस्य ! नादयः ! सखस निदयमुक्तलात् । 
नान्द्योऽन्य्यानिरूपणादियादिशङ्क तदयुस्पमं अतिवचनं च न युक्तं, परस्य ब्रह्मणः मायानिनन्धने सर्म उक्तराङ्कानवकाश्चत्येन अ्रति- 
वृचनयोग्यताया अभावात् । किंच मायासगेमभ्युपगच्छतां परव बरह्मणि नानाभावो बासखवो न संभवतीति वद्तामीपनिषदाना 
मियसुक्तिरिेव । तथाच मन््रव्णैः को अद्धा वेद् = इ प्रवोचत्छृत आ जाता कुत दयं विख. दयादिः ! परमात्मनो ुर्विजञि 
यत्वं पतिपाद्यन् खषटिकवैवं तस्मिनाक्षिपति परमात्मानमद्धा साश्चात् को वेद घटमिव तदिदमिति । न कोऽपि जानातीद्यर्थः । 
तसिन्परमात्मनि प्रवक्तापि संसारमण्टके नासीव्याट--क देति । शचद्धसय परमात्मनः सर्व्दावाच्यलाश्च कोऽपि प्रवोच 



नीरुकण्ठी-मधुसूदमी-माष्योत्कषदीपिका-श्ीधरी-भमिनवगुपतव्याख्यायुता । २१ 

अवजानन्ति मां मूढा माचुषीं तनुमाभितम् । 
परं भावमजानन्तो मम भुतमदेभ्वरम् ॥ ११॥ 

१ भीमच्छाकरभान्यम् । 

द्रितं च भगवता 'अज्ञानेनाच्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति ॥ १०॥ एवं मां निव्यश्ुद्धवुदसु- 
तत सखभावे सवेजन्तूनामात्मानमपि सन्तं--अवजानन्तयवन्ञां परिभवे कुर्वन्ति मां मूढा अविवेकिनो 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

चिदुःपपद्यतेऽन्यस्य॑वस्तुनोऽभावादिलयाह-्ुत इति । कथं तर्हि सृष्टिरिलयाशङ्खयाक्तानाधीनेदयाह--द्दितं चेति 
॥ १० ॥ सवोभ्यक्षः सर्वैभूताधिवासो निलयसुक्तशवेवं तर्हिं किमिति स्वामेवात्मस्वेन भेदेन वा सर्वे न भजन्ते 
तत्राह--प्वमिति । विपरथसतबुदधित्वं भगवदवन्ञायां कारणमिल्याह--मूढा इति । भगवतो मलुष्यदेष्टसंबन्धात्त- 

इ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुरधंरी >) । 

रात्मा । कमोष्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवछो निर्शणश्चः इति एकैव देवख सर्वाध्यक्षत्व॑साक्षित्व॑च 
प्रतिपादयति ॥ १० ॥ एवंभूतं मां सन्तं मूढाः अवजानन्ति । यतो मानुषीं तदमाधितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम् । 

ध मश्रुसुदमीव्याख्या । 

देरिव कतैत्वाभावादुदासीनवदासीनमिल्युक्तमिति न विरोधः । तदुक्तं “अख दैवेन्द्रजार्ख यदुपादानकारणम् । अज्ञानं 
तदुपाभ्रिदय ब्रह्म कारणमुच्यते इति श्ुतिस्खतिवादाश्वात्रार्थे सदर उदाहायाः ॥ १० ॥ एवं निदयश्यदबुद्धसुक्तखभावं 
सर्वैजन्तूनामात्मानमानन्दधनमनन्तमपि सन्तं अवजानन्ति मां साक्षादीश्वरोऽयमिति नाद्रियन्ते निन्दन्ति वा मूढा अतिवेकिनो 

५ भाष्यौत्कषेदी पिका । 

दियर्थः ! “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" इवि श्चुतेः। तर्हि बरह्मज्ञानाय श्रवणादौ प्रदृ्तिबोधकानां “ह्य वेद ब्रहैव 
भवति" “तरति शोकमात्मवित्? इत्यादिकानां च श्वुतीनामप्रामाण्यमिति चेन्नैष दोषः । फल्न्धाप्िप्रतिषेधेनाक्ञाननिबहेणाय इत्तिव्या- 
धिखीकारेण चावियोधात्. ! शब्दोऽपि साक्षाच ब्रह्म अतिपादयति किंतु अज्ञाननिबहंण एव तस्याचिन्दया शक्तिरिति खीक्रियते । 
तथाच सुते देवदत्ते देवदत्तेविशष्दो यथा तजनिद्रां नाशयति एवं तत्तवमसीतिवाक्यमपि नाहं ब्रह्येयज्ञानं निराकरोति । तदुक्तं 
खरेश्वराचायैः “दुबेललादवियाया आत्मलाद्रोधरूपिणः ! चब्दशक्तरचिन्यल्धिश्यसं मोहदानतः ! अग्रहीतैव संबन्धममिधाना- 
भिधेययोः 1 हिला निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुम्ने बोधिताः परेः । जायद्रल यतः शब्दं सुषु वेत्ति कश्चन । ष्वस्तेऽतो ज्ञानतोऽन्ननि 
ब्रह्मास्मीति भवेत्फलम् । अविदाघातिनः शब्दादाहं ब्रह्मवि धीभवेत् । नरयदयविद्यया सार्थं हला रोगमिवोषधम्" इति । नयु 
जगतः खष्टिकतलेन परमात्मनो ज्ञेयमिति चेत्तत्राह 1 कुत आजातेति कूटस्थस्य तख खतःखषिकतेासंभवात् ! ननु अन्यसा- 
निमित्ताद्धविष्यतीति चेत्तत्राद---क्रःतं इति । अन्यस्य वस्तुनो भावादियं विविधा खिन ऊुतश्विनिमित्तादुत्पद्यत इयर्थः ! नु 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते", शयतः सवांणि भूतानि भवन्दादियुगागमे", “जन्मायस् यतः इ्यादिश्रुतिस्छतिसू्राणाम 
भ्रामाण्यप्रसद्न इति चेन्नैष दोषः । ब्रह्मणः खुषटरत्पच्यादिप्रतिपादने शरुलयादीनां तात्पर्याभावात् । अभ्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपनं 
प्रपश्चयते" इतिन्यायात् । तथाच ब्रह्म नास्तीयसत्वापादकावरणनिश्च्यर्थमध्यारोपनिङपणम् । किंचाध्यारोपस्यापि ्रपश्वायन्तास- 
त्वप्रतिपादने एव तात्प जगतः परमात्मसकाशादुत्पच्यादिभतिपादनेन तदखयन्तासतत्वस निरपवादादन्यथा वायौ रूपं नास्ती - 
पवादमत्रेण तेजसि रूपस्य सत्तानपायान्न तस्यासच्वं प्रतीयते । तथा ज्ह्मणि जगन्नास्तीदपवादमत्रेण ्रधानादौ तत्स्तवापत्त्या 
तदसिद्धेः । कथं तर्हिं मिथ्याभूते अपे इदमुत्पन्नमिदं नष्टमिति वैदिकटौकिकव्यवहार इति चेत्. अनायनिर्वचनीयाज्ञानकद्पितं 
लौकरिकमपवदितुं श्रुतिभिर नूयते इति गृद्ाण । तदुक्तं अज्ञानेनाृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः इति । यथा पाण्डुनाभ्यक्षेण कुन्ती 
लामुत्पादितवती तथा मयाध्यक्षेण अकति. सचराचरं जगदुत्पादयतीति कौन्तेयेति संबोधनस्य गृढाभिर्खधिः ॥१०॥ नन्वेवंभूतं 
श्यदबुद्धसुक्तखभावं स्वजन्तूनामात्मानं लां किमिति सर्वे आत्मत्वेन मेदेन वा न प्रतिपद्यन्ते भत्युतावआनन्तीतिचेत्तताह-भंव- 
जानन्तीति । एव॑भूतमपि मां अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं अपरोक्षं परोक्षं च तिरस्कारं निन्दां च ऊरबन्तीति यावत् । भगव- 
दवज्ञायां कारणमाद--मूढ इति । विपरीतज्ञानाः । विपरीतज्ञाने निमित्तमाह । मालुषीं तचुमाधितं मुभ्यसंबन्धिनं देहमश्ितं 

६ भीधरीव्याख्या । 

इदं जगद्धिपरिवतैते पुनशपुनजायते । संनिधिमात्रेणाधिष्ठादृत्वात्कवैत्वमुदासीनस्वं चाविरुद्धमिति भावः ॥ १० ॥ नन्वेर्वमूतं परमेश्वरे 
त्वां किमिति केचिन्नाद्धियन्ते तत्राद--अवजानन्तीति द्वाभ्याम् । सर्वेभूतमहेश्वररूपं मदीयं पर भावं तच्वमजानन्तो मूढा मूखो 

७ अभिनवगृप्ताचर्यव्याख्या । 

मेऽस्ति कर्म॑बन्ध ओदासीन्येन वतैमानोऽहं यतोऽत एवाहं जगक्ञिमाणेनाभितन्यापारस्वद्धितः ४ < ॥ ९ ॥ १५ ॥ अवजानन्तीति । सोऽहं 

१ खाकरारधृत्तिमतनिमिम्बित्तचैतन्यनिषयत्वं फरव्याप्ति , 



४२२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [{ अध्याय; ९ 

मोघाशा मोधकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासरीं चैव पक्तिं सोदिनीं भिताः ॥ १२॥ 

१ ओमच्छांकरमाष्यम् । 

माचषीं मचुष्यसंबन्धिनीं तस देहमाधितं मष्यदेेन व्यवहरन्तमिलेतत्। परं प्रष्टं भावं परमा- 
स्मतरखमाकादाकव्पमाकादादप्यस्तरतममजानन्तो मम भूतमहेश्वरं सवेभूतानां महान्तमीश्वरं खमा 

समानम् । ततश्च तस्य ममावक्षानभावनेनाहता वराकास्ते ॥ ११ ॥ कथं--मोघाशा इति । मोधाश्चा 
चथा आशिषो येषां ते मोघाशाः । तथा मोघकमौणो यानि चाधिहोत्रादीनि तैरवष्ठीयमानानि कमोणि 

# # 

[+ 8 1 8 क श 7 कि एषि की एमि न [क 9 0 णी तं [म ह 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

सििन्विपथौसः संमवतीदयाह-मादषीयिति । ससखदादिवदेहतादःस्म्यामिमानं भगवतो व्यावतेयति--मवु- 

ष्येति । भगवन्तमवजानतामनिवेकमूकाक्तानं हेतमाह--परसिति ! डैश्वरावन्तानाक्कि भवती्यपेक्षायां तदृवक्ञान- 
मरतिबद्धबुदधयः शोच्या भवन्तील्याह- ततश्चेति । भगवदवक्ञानादेव हेतोरवजानन्तस्ते जन्तवो वराकाः शोच्याः 

सर्वपुदषाथबाह्याः स्युरिति संबन्धः । तत्र हेत सुचयति--तस्येति । भक्तस्य भगवतोऽव्तानमनाद्रणं निन्दनं वा 
तस्य भावनं पौनःपुन्यं तेनाहतास्तन्नितदुरितप्र भावात् प्रतिबद्धज्ुद्धय इलयथः ॥ ९१ ॥ भगवन्तमवजानतां प्रक्ष 

पूर्वकं करोच्यस्वं विशदयति- कथमिति । भगवन्निम्दापराणां न काचिदपि प्रा्थनाथवतील्याह--दथेति । नु मग. 
वन्तं निन्दन्तोऽपि निलयं नेमित्तिकं वा कमौचुतिष्टन्ति, तदनुष्टानाच्च तेषां प्राना; साथो भविष्यन्तीति नेयाह-- 

तथेति । प्रिभवस्तिरस्करणम्, अवक्ञानमनाद्रणम् । तेषामपि शदखा्थक्षानवतां तद्वारा प्राथना्थवश्वमिल्या- 
३ नीखकण्टव्यारूया ( खसुधंरी )। 

मम परं प्रकृष्टं मावं तत्वमजानन्तः भूतानां भहै-धरं मामवजानन्तीति संबन्धः ॥ ११ ॥ मदवजतानाश्च ते मोघाशाः 
वृथेव आज्ञा आरिषो येषां ते मोघाशाः । तथा मोघकर्माणो निष्फलोचोगाः। मोघज्ञानाः निष्फलन्नानाः; । यतो विचे" 

४ मश्रुसूदषीष्यास्या । 

अनासवेषामवज्ञादैतं श्रमं सूचयति । मादुर्षी तयुमाश्चितं मनुष्यतया अतीयमानां मूर्तिमालेच्छया भ्कानुप्रहा्थं शृरहीतवन्तम् । 

मचुष्यतया प्रतीयमानेन देहेन व्यवदरन्तमिति यावत् । ततश मनुष्योऽयमिति भान्त्या आच्छादितान्तःकरणा मम परं भावं प्रहृष्टं 

पारमार्थिकं तत्त्वं सर्वभूतानां महान्तमीश्वरमजानन्तो यच्राद्रियन्ते निन्दन्ति वा तदुरूपमेव सूढल्स्य ॥ ११ ॥ ते च 
भगवदवज्ञाननिम्दनजनितमहादुरितप्रतिबद्धबुद्धयो निरन्तरं निस्यनिवासाद एव--दश्वरमन्तरेण कमोण्येव नः फर्ट दाल. 

५ भाष्योत्कपदीपिका । 

मनुष्यदेहेन व्यवदरन्तमितियावत् । तथाच मनुष्यवदेदाभिमानकशल्ये साधक्रानुमहाथ हीतमायामयलीखाविग्रहे मयि परब्रह्मणि- 
देदसेबन्धदर्शनं विपर्ययबुद्धौ निमित्तमिति भाव 1 देदादिसंबन्धश्चल्ये परमात्मनि देहादिसंसर्गावलोकने देतुमाद--परसिति \ 
मभ सर्वभूतानां ब्रह्मादिस्तम्बपयैन्तानां महान्तमीश्वरं परं सर्वोत्कृष्टं भावं परमात्मतत्त्वमाकाशवत्सर्यसङ्गविवर्जितमाकादस्यापि 
मूलकारणभूतं खात्मखरूपमजानन्त इद्यथैः । तथाच मम वासतदखरूपाज्ञानमेव तत्र हेवुरियाशयः ॥११॥ ततश्व तेषामनाद्- 
रणेन विरस्करणेन निन्दया च हतानां सर्वपुरषार्थश्र्नां अतिश्चुद्राणां केनापि कापि परर्थना न सिष्यतीदयाद--मोधघाश्चा 

इति । मोघा व्यथा आद्या आशिषस्तततदरसुप्ार्थना येषां ते । ननु तेषा प्राना अमिदोत्रादिकर्मायुष्ठानास्ाथौ भविध्यतीतिचेव् 
भगवन्तमात्मानमवजानतामभिशोच्रादिकर्मेणा ध्रममात्रतेन नैष्फल्यक्निलाद--मो घकमोण इति ! मोघानि निष्फलान्येव श्रम. 
हेतुभूतानि अग्निदोत्रादीनि कमणि येषां ते । तदुक्तम् "धर्मः खचुष्टितः पुंसां विष्वक्सेनकथाश्चु यः । नोखादयेश्दि रतिं श्रम 

एव हि केवलम हति ! नलु भगवन्तमवजानन्तोऽपि ज्ञानिनो टदयन्ते ज्ञाना तेषां मोक्षप्रा्थेना साथ भविष्यतीतिचेत् । मग- 

वद्वज्ञानसदहितसख तस साक्षात्कारदेतुतवेन सोक्षादेदुचन्ेयाद । मोधक्ञाना मोघं निष्फलं ज्ञानं येषां ते । तदुक्तं नैष्करम्य- 
म्यच्युंतभाववजिवं न श्रोभते ज्ञानमलं निर्जनम् । कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं क्म यदप्यकारणम्” इति । विग 
तचैतसो विगतविवेकश्िति भाष्ये चो देवौ । यतो भगवदवक्ञनेन कमादीनि निष्फसनि तद्धत्या वरु सफखानीति निवेकश्यूल्या 

६ शआीधरीभ्याख्या । 

मामवजानन्यवमन्यन्ते । अवज्ञाने दैवः शुद्धक्षस्वमयीमपि तनु मक्तेच्छावसान्मलुष्वाकारामांभितवम्तम् ॥ ११ ॥ किच~--मोघाशषा 

दरति । मत्तोऽन्यदेवतान्तरं क्षिप्रं फलं दास्यतीतय॑भूता मोवा निष्फलेवाद्य येषां ते । सत्तएव मद्धिमुखत्वान्मोध्ानि व्यर्थानि कमणि 
७ अभिनवगुप्ताच्ा्चभ्यास्या 1 

सर्वस्यान्तःज्चायी सर्वस्याट्मरूपतयावास्यदभ् । यन्मादपादिषलुदश्चवविषसर्गष्यतिधिक्ि दश्वो नोपलभ्यते स कथमस्तीति ॥ ११५ 
मोचेति । तेषां च कमंश्ानमाकांकषाश्च सर्वं निष्फलमवस्तुविपयत्वाव् । आसुरीं राक्षसीं षेति उरिक्तरजस्तमोधमाण एति ॥ १२ ॥ ऋष 

~ 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-ममिनवगुप्तव्यास्यायुता । ४२३ 

महात्मानस्तु मां पाथ दैवीं पक्रतिमाथिताः । 
भजन्वयनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३॥ 

१ भीमच्छांकर माष्यम् । 

तानि च तेषां भगवत्परिभवात् खात्मभूतस्यावक्ञानान्मोघान्येवं निष्फलानि कमणि भवन्तीति 
मोधकमोणः। तथा मोघन्ञाना मोच निष्फरं ज्ञान येषां ते मोधक्ञानाः ज्ञानमपि तेषां निष्फलमेव स्यात् । 
विचेतसो विगतबिवेकाश्च ते भवन्तीदयभिप्रायः 1 दिच तै भवन्ति यश्चसीं रश्चसां परति खभावम् 
आसुरीमसखराणां च प्रति मोहिनीं मोहकरीं देहात्मवादिनीं धिता आधितादििछर्थि भिन्धि पिबं 
खाद परखमपहरेव्येववदनशीखाः क्रूरकमौणो भवन्तीव्यर्थः । "अद्यो नाम ते रोका इति 
श्तेः ॥१२॥ महेति ये पुनः अदधाना भगवद्धक्तिलक्षणे मोक्षम भच॒त्ताः-मडार्मानस्त्वश्चुदर चिन्तां 
मामीश्वरं पार्थ, दैवीं देवानां प्रतिं शामदमदयाश्रद्धादिटक्चणामािताः सन्तो भजन्ति सेवन्तेऽ- 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

शङ्याह--तथा मोेति । तथापि यौक्तिकनिवेकवदात्तसपरा्थनासाफस्यमिलयाशषङ्याह--विचेतसख इति । न केव- 
छसुक्विरोषणवष्वमेव तेषां कितु वसेमानदेहपातादनस्तरं वन्तदतिक्रुरयोनिभ्रासिश्च निशथितेव्याह--किंचेति । मोह- 

-करीमिति पकृतिद्भयेऽपि तुल्यं विदोषर्णं, छिन्धि भिन्धि पिब खादेति प्राणिर्हिंलारूपो रक्षसां सखभावः, असुराणां 

खभावस्वु न देहि न जुद्ुधि परस्रमेवापहरेव्यादिरूपः, मोहो मिथ्याज्ञानम् । उक्तमेव स्फुटयति--छिन्धीति 
॥ २ ॥ के घुनर्भगवन्तं भजन्ते तानाह--ये पुनरिति । महान्प्रहृष्टो यज्ञादिभिः शोधित आत्मा सत्तं येषामिति 

चयुस्पत्तिमाभिलयाह--अश्चुद्धेति । उशब्दोऽवधारणे । भृतिं वि्िनशि--रामेति । अनन्यसिन् व्र्गभूते सय 

& नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

तसो निर्विवेका; । यतो राक्चसीमासुरीं च रजसमःप्रधानां मोहिनीं मोहकरीं प्रकृतिं भिताः । छिन्धि भिन्धि पिव 

खाद् प्रखमपहरेलयेवेवादश्चीकाः ऋूरकर्माणो भवन्तीत्यथः ॥ १२॥ तथा ये महात्मानोऽ्ुदरचित्ताः। तु पूर्वभ्योऽल्यन्तं 
विलक्षणाः मां भजन्ति । यतो दैवीं प्रतिं सत्वप्रधानामा्रिताः । अनन्यमनसः; एकामचेतसः । किं गताचुगतिकतया 

४ मधुखदनीष्याख्या । 

न्तीयेवंरूपा मोघा निष्फटेवाशा फरप्राथेना येषां ते । अतपएवेश्वरविमुखलन्मो धानि श्रममानरूपाण्यभिहोत्रादीनि कमणि येषां 

ते । तथा मोघमीश्वराप्रतिपादककुतं्कशाञ्लजनितं ज्ञानं येषां ते । कृत एवं । यतो विचेतसो भगवदवज्ञानजनितदुरितभ्रतिबद्धविवैक- 

विज्ञानाः । किच ते भगवदवन्नानवश्यात् राक्षसी तामसीं अविहितर्हिसहेवुद्धेषप्रधानां आसरी च राजसीं चाल्रानभ्ययुज्ञाते विष 

यभोगहेतुरागपरधानां च । मोहिनीं शाल्नीयन्ञानभरंशेतु प्रकृति ख भावमाभ्िता एव भवन्ति! ततश्व श्रिविधं नरकयदं दारं नाश्च- 

-नमाटमनः। कामः कोधस्तथा लोभः” इत्युक्रनरकद्वारभागितया नरकयातनामेव ते सततमनुभवन्तीयर्थ. ॥१२॥ भगवद्विसुखानां 

फलकामनायास्ततरयुक्तसय निदयनेमित्तिककाम्यकमीयुष्ठानख तस्रयुक्तस्य शाल्नीयज्ञानस्य च वैयथ्यौत्पार ले किकफलतत्साधनशच- 

न्यासे । नाप्येदलोकिकं किचित्फलमस्ि वेषां विवेकविज्ञानश्चन्यतया। विचेतसो हि वे। अतः सर्वैपुरषार्थबह्याः शोच्या एव सर्वेषां 

ते वेराका इत्युक्तम् । अधुना के सर्वपुरुषार्थभाजोऽरोच्याः ये भगवदेक्षरणा इत्युच्यते--महाननेकजन्भङ़ सुकृतैः संस्छृतः 

५ माष्योत्कषेदीपिका । 

अत एतादृशास्ति भवन्तीलयभिप्रायः । किंच यतो राक्षसीं रक्षसां प्रकृतिं खभावं च्छिन्धि भिन्धि पिब खदेयवल्पाम् , आयुरीम- 

सुराणां च श्रकृतिं न देहि न जुहुधि परखमपहरेदवरूपां मोहिनीं मोहकरीं देहात्माभिमानरूपां भिता आधिताः करूरकमोणस्त 

भवन्ति अतोऽपि तेषासुक्तविशेषणवत्वमिदयर्थः । यद्वा किच न केवलमुक्तविशेषणवत्त्वमेव तेषामपि ठु एताद्शा अपीयाद- 

राक्षपस्ीसिति। अथवा न केवरं वर्तेमानदेह एवैतादशा किंतु वतैमानदेहपातानन्तरमेतेषां तत्तदतिरुरयोनिग्रपिश्च निशिते. 
खाह--राश्चसी सिति । तथाच श्रुतिः असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा ताः । तांस भ्रद्यामिगच्छन्ति ये केचात्महनो 
जनाः' इति ॥१२॥ के पुनस्लां भजन्त इति तत्राद-महात्मान इति । ठुखन्दोऽवधारणा्थैः । पूर्वैभ्योऽदयन्तवेलक्षण्ययोतनार्थ 

इति वा । ये पुनः श्रहुधाना भगवद्धक्तिलक्षणे मोक्षम प्रदृत्ताः महान्प्रकृशोऽनेकजन्माजितयन्ञदानादिमिः शोधित आत्मा चित्त येषां 

६ श्रीघरीन्याख्या । 

~ येषां ते । मोधमेव नानाङुतकौधितं शाखश्ानं येषां ते । अतव विचेतसो विक्ि्तचित्ताः । सर्वत्र हेतुः । राक्षसी तामसी ईदिसा- 

दिप्रचुराम् भाञ्चरी च राजसी कामदरपादिबहुलाम् मोहिनीं बुडधिभशकरी मकृतिं खमावं भिताः यश्चिताः सन्तो मामवनानन्तीति 

ूरेणान्वयः ॥ १६॥ के तहिं स्वामारापयन्तीलत भाइ--महात्मानर्त्विति । महात्मानः कामाच्नभिभूतनित्ताः यतोऽयं स 



२४ जआनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमन्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ९ 

सततं कीतयन्तो भां यतन्तञ्च दढत्रताः । 
५. । कूप क 

नमस्यन्त मां नक्तया नययुक्ा उपासते ॥ १४ ॥ 
१ भीभच्छांकरभाष्यम् । 

नन्यमनसोऽनन्यचित्ता ज्ञात्वा मां भूतादिं भुतानां वियदादीनां प्राणिनां चादिकारणमव्ययम् ॥ १३। 
कथ सततमिति । सततत सवेदा भगवन्तं बह्यखरूपं मां कीर्तयन्तो यजञन्तश्चद्द्रियो 
पसंहारशामदमदया.ऽहिसादिरक्षणेधमेः भ्रयतन्तश्च दढता दढ स्थिरमचाश्चस्यं चत येष 

॥ 0 2 वि +) 9४ त ^) त 10 शक (ककत भम ऋ 

२ आनन्दमिरिष्याख्या । 

परस्िश्नेव मनो येषामिति व्युत्पस्या व्याकरोति-अनन्यचित्ता इति । अक्षते सेवानुपपत्तेः शाखोपपत्तिभ्या 
मादौ ज्ञात्वा ततः सेवन्त इल्याह --्ञात्ेति । अव्यथमविनारिनम् ॥ १३ ॥ भजनप्रकारं प्रच्छति-कथमिति 
तत्मकारमाह--सततपिति । सर्वदेति भवणाचस्था गृद्यन्ते, कीतैनं वेदान्तश्रवणं प्रणवजपश्च, त्तं बह्मचयोदि 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चठुधंरी >) । 

दुम्भेन वा समजन्ति । न । किं तहिं मां भूतादिं सर्व॑भूतकारणमन्यये जञात्वा मत्वा सजन्ति ॥ १३ ॥ भज नखरम् 

माह-- सततमिति । यतन्तः इन्द्रियोपसंहारशमदमादिषु प्रयतमानाः टदढाययदहिंसादीनि त्तानि येषां ते दढन्रत। 
४ मधुसूदनीन्याख्या । 

शद्कामायनभिभूत आत्मान्तःकरणं येषां ते अतएव (अभयं सत्त्वसंशुद्धि" इ्यादिवक्ष्यमाणां देवीं सात्त्विकीं प्रकृतिमाश्रिताः 

अतएवान्यसिन्मब्यतिरिक्ते नासि मनो येषां ते । भूतादि स्वैजगत्कारणमव्ययमविनारिनं च मामीश्वरं ज्ञा भजन्ति सेवन 

॥ १३ ॥ ते केन प्रकारेण भजन्तीत्युच्यते द्वाभ्याम्-सततं स्वेदा ब्रह्मनिष्ठं गुख्सुपरूय वेदान्तवाक्यविचारेण गुरूपसदने 

तरकार च प्रणवजपोपनिषदाववैनादिभिमां सरवोपनिषत्प्रतिपाद्यं ब्रह्मखरूपं कीर्तयन्तः । वेदान्तशा्राघ्ययनरूपश्रवणव्यापारटि 
षृयीकु्ैन्त इति यावत् । तथा यतन्तश्च युरसंनिधावन्यत्र वा बेदान्ताविरोधितकोदुसखधानेनाभामाण्यश्चङ्ानास्कन्दितगुरूपदिष 

मत्खकूपाबधारणाय यतमानाः । श्रवणनिधौरितार्थबाधकशङ्कापनोदकऊुतकौलुसंधानरूपमननपरायणा इति यावत् । तथा दृढव्रत, 

दृढानि प्रतिपकषैश्वाख्यितुमक्यानि अ्हिसासलयास्तेयव्रह्मचर्यापरिग्रदादीनि तानि येषां ते । शमदमादिसाधनसंपन्ना ई 
यावत् । तथा चोक्तं पतललिना “अदिंसासलयासेयब्रह्मचयौपरिग्रदा यमाः", ते तु “जातिदेज्ञकालसमयानवच्छि्ाः सायै भौर 
महा्रतम्" इति । जाला ब्राह्मणत्वादिक्रय।, देरेन तीथौदिना, काडेन चदुर्दद्यादिना, समयेन यज्ञायन्यत्येनानवच्छिन्ना अटि 
सादयः सावैभौमाः क्षिप्तमूढविक्षिप्तमूमिष्वपि भान्यमानाः, कस्यामपि जातौ कस्मिन्नपि देखे कस्मि्ञपि काडे यज्ञादि प्रयोज 
पि हिंसां न करिष्यामीयेवंरूपेण किचिदप्यपययुदख सामान्येन अ्रदत्ता एते महात्रतमित्युच्यन्त इयर्थः । तथा नमस्यन्तश्च ए 
कायवाख्नोभिर्नमस्छर्वन्तश्च मां भगवन्तं वासुदेवं सकलकस्याणगुणनिधानमिष्देवताकूपेण गुरुरूपेण च स्थितम् । चकारा 
“श्रवणं की्वनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्! अचेनं वन्दनं दायं सख्यमात्मनिवेदनम्ः इति वन्दनसहचरितं श्रवणायपि बोद्धन्यम 

५ माप्योत्कपदयीपिका । 

तेऽश्ुद्रचित्ताः। अतएव देवीं प्रकृतिं श्षमदमदयाधद्धादिलक्षणामाधिता- सन्तो मां परमेश्वरं भूतानामाकाश्ादीनामादिं कारणम् । न 
यदि दधिकारणदुशधवत् वियदादिरूपेण परिणतलान् भूतादिः परमेश्वरस्र्हिं परिणामी स्यादिद्याशङ्खय शक्तिरूप्यस्य छक्तिरिव कारप 
मतः परिणामदल्योऽबिनासीदयाह-अव्ययसि ति।लालाऽनन्यमनसः अन्यसििन्परमेश्वरब्यतिरिकते विषयादौ न बिद्यते मनोय 
ते, अनन्यस्मिन्प्रयगभिने मनो येषामिति वा ते अनन्यमनसः सन्तो मा भजन्ति सेवन्ते ! पार्थति संबोधयन् लं लति पुण्यसीर 
याः एरथाया अपयलान्महास्मलादि विरोषणविरिष्टोऽसीति सूचयति ॥१३॥ भजन्तीव्युक्तं तत्र भजनप्रकारजिज्ञासायामाह द्वाभ्या 

सततमिति । निरन्तरं सर्वदा बद्मलरूपं मां कीवैयन्तः भोति यं बह्मनिष्ठं य॒रुसुपसंगम्य तन्सुखादुपनिषच्छवेणानन्तरः 
पनिषद्धिः हरे गोनिन्द बाखदेव दामोदर माधव सुङुन्देयादिनामभिश्च कीर्वयन्तः यतन्तश्च रामदमदयाऽ्हिंसाऽस्तेयत्रह्मचयार्पा 
ग्रहादिभियेलं कुर्वन्तः! अतएव इडं सिथरं केनापि चार्यितुमशक्यं बतं शमदमादिरूपं येषां ते भक्त्या पर्रम्णा मां हृदयेश्षयमन 
योमिरूपेण प्रयक्चेतनरूपेण च हृदधहावासिन मात्मानं नियुक्ता उद्युक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते । सततमियनेन की्तैनादिर््या 
रिकतकालव्यादृत्तिः । अच्र केचित् । गुरूपसर्दनोत्तरकाडे भ्रणवजपोपनिषदाव्दनादिभिर्मा स्वोपनिषल्मतिपायं ब्रह्मखरूपं कीतय 

६ ओलरीभ्याख्या । 

संशयुद्धिरितयादिना वक्ष्यमाणां दैवीं भरङृतिं खमावमाभिताः । अतन मव्यतिरेकेण मास्लन्यसिन्मनो येषां ठे भूतादि जगत्कारप 
न्ययं निद च मां श्रात्वां मजन्ति ॥ १३ ॥ तेषां मजनग्रकारमाद--सततमिति द्वाभ्याम् । सततं सर्वदा स्तोच्रमन्रादिरि 

७ अभिनवयुप्तावायंभ्याख्या ! 
स्मान इति । दैचिकीं सास्विकीं यजन्तो बाह्मद्रब्यादियाभेः । अन्ये तु मां श्ानयङ्ेनैवोपासते । अतः केविदेकतया लानतः केष 

१ मश्वुसुदन", 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुकतव्याख्यायुता । ९२१५ 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासपासते । 
एकत्वेन एथक्त्वेन बहुधा विश्वतोुखम् ॥ १५ ॥ 

१ भीभच्छांकरभाष्यम् । 

ते खडबता नमस्यन्तश्च मां हदयेशायमात्मानं भक्तया नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते ॥ १४॥ ते 
केन केन प्रकारेणोपासत इत्युच्यते--ज्ञानेति । क्ञानेयज्नेन ज्ञानमैव भगवद्िषयं यक्षस्तन श्ञानयन्ञेन 
` दअनन्दगिरिन्याख्या 1 
नेम्न्तो माप्रति चेतसा ्रहीमवन्तो भक्त्या प्रेण प्रेम्णा निययुक्ताः सन्तः सद्ा संयुक्ताः ॥ १४७ ॥ उपासन 
भकारभेदमतिपित्वया परच्छति--ते केनेति । वसरकारमेदोदीरणाथ शछोकमचतारयति--उच्यत इति ! इज्यते 
पूज्यते परमेश्वसेऽेनेति भ्रकृते ज्ञाने यच्वशब्दः । हैश्वरं चेति चकारोऽवधारणे । देवतान्तरध्यानल्यागमपिरशञ्दसू वितं 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चतुरी >) । 

नैमखन्तश्च मां हृदयेशय प्रतिमादिख्पं वा भक्ष्या । नित्ययुक्ताः नित्यमवहिताः सन्त उपासते ॥ १४ ॥ चनयज्ञेनं 
निर्विकस्यसमाधिना पातज्ञखाः । एकत्वेन अहमेव भगवान्वासुदेव इत्यभेदेनोपनिषदाः । प्रथक्स्वेन अयमीश्वरो मम 

४ भधुसुदनीभ्याख्या 1 

अवचनं पादसेवनमियपि गुररूपे तसिन्युकरमेव । अत्रं मामिति पुनर्वचनं सगुणकूपपरामरशार्थम् । अन्यथा वैय्थ्यरसङ्गात् । 
तथा भक्टया मद्विषयेण परेण त्रम्णा निययुक्ताः सर्वदा संयुक्ताः । एतेन सर्वैसाधनपौष्कस्यं अतिबन्धकाभावश्च दरतः । 
“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ! तेते कथिता ह्यथौः प्रकाशन्ते महात्मन. इति श्रुतेः । पतज्ञङलिना चोक्तम् 
ततः प्रयक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्व इति । तत रशश्वरभ्रणिधानास्रलयकचेतनख त्वंपदलक्ष्यस्याधिगमः साक्षात्कारो 

भवति, अन्तरायाणां विघ्लानां चाभावो भवतीति सूञ्नसार्थः । तदेवं शमदमादिसाधनसंपन्ना वेदान्तश्रवणमननपरायणाः 
परमेश्वरे परमगुरौ ग्रम्णा नमस्कारादिना च विगतविध्ाः परिपूण॑स्वैसाधनाः सन्तो मासुपासतवे विजातीयग्रययानन्तरितेन 
सजातीयभ्रययप्रवाहेण श्रवणमननोत्तरभाविना सततं चिन्तयन्ति महात्मानः । अनेन निदिध्यासनं चरमसाधनं दर्ितम् । 
एतादशसाधनपौष्कल्ये सति यदेदान्तवाक्यजमखण्डगोचरं साक्षात्काररूपमहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानं तत्सर्वशचङ्ाकल्ङस्प््टं सर्व- 
साधनफलभूतं खोतत्तिमत्रेण दीप इव तमः सकलमन्ञानं त्ये च नारायतीति निरयेश्षमेव सक्षान्मोक्षेतुनेतु भूमिजय- 
कमेण श्चूमध्ये प्राणप्रवेश्यनं मूघेन्यया नाज्या प्राणो्तमणमचिरादिमार्येण ब्रह्मलोकगसनं तद्धोगान्तकालविलम्बं वा प्रतीक्षते ॥ 
अतो यलसपराक्मरतिज्ञातं “इदं तु ते गुद्यतमं श्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानम्" इति तदेतदुक्तम्, फलं चास्याश्चभान्मोक्षणं भगुक्तमेवे- 
तीह पुनर्नोक्तम् । एवमचायं गम्भीरो भगवतोऽभिप्रायः, उत्तानार्थस्ु प्रकट एवं ॥ १४ ॥ इदानीं य एवसुक्तश्नवणमन- 
ननिदिष्यासनासम्थास्तेऽपि न्रितिधा उत्तमा मध्यमा मन्दाशेति सर्वेऽपि खायुरूप्येण मासुपासत इवयाद--अन्ये पूर्वोक्तसा- 

५ भाष्योत्करचंदीपिका । 
पेदान्तशाख्राध्ययनरूपश्रवणव्यापारविषयीकर्वन्त इतियावत् । तथा यतन्तश्च गुरंयुखच्छतमत्खर्परावधारणाय यतमानाः श्रवेण- 

“गृहीतार्थबाधकरङ्कानिवर्वकतकौलुसंधानरूपं मननं यन्नेन संपादयन्त श्वियावत्। तथा दृढानि अहंसादिनतानि येषां ते टढनताः। 
शमदमादिसाधनसंपन्ना इतियावत् । तथा नमस्यन्तश्च मां भगवन्तं वासुदेवमिषटदेवतारूपेण गुरुरूपेण च स्थितं कायवाड्यनोभि- 
नेमस्कुर्वन्तश्च । चकारात् श्रवणं कीन विष्णोः सरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति वम्दनस- 
हचरितं श्रवणाद्यपि बोष्यम्। पादसेवनमिलयपि गुरुरूपे परमात्मनि खुक्ररमेव । अत्र मामिति पुनर्वचनं सगुणरूपपरामशोर्थम्। अन्य- 
यकस तरयर्भ्यभ्रसङ्खात् । तया भक्तया मद्विषयेण परमेम्णा निदयुक्ताः । एतेन सर्वस्ाधनपौष्कल्यं प्रतिबन्धकाभावश्च दरदितः। 
तथाच श्रुतिः यख देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यथाः प्रकारान्ते महात्मनः” इति । वदेवं शमदमादिसाधन- 
संपन्नाः वेदान्तश्नरवणमननपरायणाः परमेश्वरे परमगुरौ परपरम्णा नमस्कारादिना च विगतविघ्राः परपूर्णसाधनाः सन्तो मामुपा- 
सते विजातीयम्रलययानन्तरितेन सजातीयप्रययप्रवाहेण श्रवणमननोत्तरमाविना सततं चिन्तयन्ति महात्मानोऽनेन निदिध्यासनं 
चरमसाधनं दर्दितसिदयादि वर्णयन्ति तदेतद्धाष्यस्य सामान्यरूपा विरोधेनोपादेयम् ॥ १४ ॥ एवमुपासनाध्रकारः सर्वोपासक- 
साधारणो दितः । तत्रासाधारणं तमाह--ज्ञानयल्ञेन । ज्ञानमेव परमात्मनिषयं तत्पूजनरूपलघायज्ञसेन ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूज- 

& श्रीधरीन्यास्या । 

कीतैयन्तः केचिन्मासुपासते सेवन्ते दृढानि त्तानि नियमा येषा तादृशाः सन्तो यतेन्तश्चश्वरपूजादिषु शन्द्ियोपर्संहारादिषु प्रथलं 
कु्वन्तश्च केचिद्धक्तवा नमखन्तः परणमन्तश्चान्ये नियुक्ता अनवरतमवहिताः सवं सेवन्ते भक्त्येति निलयुक्ता शति च कीतैनादि.- 
ष्वपि द्रष्टन्यम् ॥ १४ ॥ विंच---न्तानेति । वासुदेवः सर्वमिलेवं सवौत्मत्वदरौन शानं तदेव य्न क्ञानयहेन मां यजन्तः पूज- 

७ अभिनवरुपाच्चायेव्याख्या । 
फ्मेयोगान्मत्यरा एष सवै ॥ १६ ॥ १४ ॥ १५ ॥ नहु कर्म तावत्कारकककापव्याप्त मेदोगरकिं कथमभिन्नं भगवस्प्द भ्रापयतीति । 
॥ नीरा 

0
0
0
0
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२६ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्वीता । [अध्यायः € 

अहं कतुरदं यज्ञः खधाहमहमोषधम् । 
मच्रोऽहमदमेवाञ्यमहमधिरदं हतम् ॥ १६ ॥ 

१ श्रीमण्छांकर माष्यम् । ू 

यज्ञन्तः पृजयन्तो मामीश्वरं चाप्यन्येऽन्यामुपासनां परिल्ज्यो पासते तच्च ज्ञानमेकत्वेनेकमेव पः 

बद्चेति परमार्थदद्छनेन यजन्त उपासते । केचिच्च प्रथक्त्वेनादिव्यचन्द्रादिमेदेन स एव भ॒गत्रान् वि 

ष्णुरादिल्यादिशूपेणावखित इत्युपासते । केचिद् बहुधावस्थितः स एव भगवान् सवेतोसुखो विश्वर्ू" 

इति तं विश्वरूपं सर्वतोमुखं बहुधा बहुपकारेणोपासते ॥ १५॥ यदि बहुभिः भकारेरुपासते कथं त्वामे 

वोपासखतं इत्यत आद-अहमिति । अदं तुः तकर्म मेदो ऽदमेवादं यज्ञः सातः । किं च खघान्नमः 
क साभ कपि पक 

कि पन्कजे पि 

२ आनन्दगिरिव्यारख्या । 

ददयति--अन्धामिति 1 भन्ये बरह्मनिष्ठामित्ति यावत् । ज्ञानयन्मेव विभजते--तद्येति । उत्तमाधिकारिणासुपासन 

मुक्त्वा मभ्यमानामधिकारिणासुपाखन्रकारमाह-कैचिच्ेति । तेषामेव प्रकारान्तरेणोपासनमुदीरयति-केच्चि 

दिति । बहुप्रकारेणाश्यादिलयादिरूपेगेति यावत् ॥ १५ ॥ भगवदेकविपयसु पासनं तहिं न सिध्यतीति शङ्खते--यदीति 

प्रकारमेदमादाय ध्यायन्तोऽपि भगवन्तमेव भ्यायन्ति तस्य सर्वात्मकत्वादिव्याह--भत आहेति। क्रतुयत्तदाष्दुयोरप 

३ नीरकण्टव्याख्या ( चतुधरी )। 

खामीति बुद्धया प्रकृताः । अन्ये पुनर्बहुधा बहुप्रकारं विश्वतोखुखं सर्वेदरारेयाछत चिदं तद्वगवत्लरूपमेव, यन्छः 

तत्तन्नामैव, यदत्तं मुक्तं वा तत्तदापितमेबे्येवं विश्वतोयुखं यथा खात्तथा मासुपासते ॥ १५ ॥ इदमेबोपासनं विष 

णोति--अहमिति । कतुः संकल्पो देवताध्यानरूपः । यज्ञः ौतः सार्तश्च देवतोदेशेन द्रव्यत्यागः । खधा पितृ 
% मअधुरृदनीष्याख्या । 

धनाचुध्रानासमर्थाः त्ञानयज्ञेन "लं वा अहमसि भगवो देवते अदं वै लमसि* इदयादिश्चुत्यु क्तमदमरदोपासनं ज्ञानं स ए 
परमेश्वरयजमरूपलाथङ्ञसतेन । चकार एवार्थं । अपिराब्दः साधनान्तरलयागार्थः । केचित्पाधनान्तरनिस्प्रहाः सन्त उपाख्य 
पासकाभेदचि्तारूपेण ज्ञानयज्ञेनैकत्वेन मेदव्याघ्रत्या मामेवोपासते चिन्तयन्त्युत्तमाः । अन्ये तु केचिन्मध्यमाः पृथक्त्वेन 
पासोपासकयोभदेन “आदिलयो बह्मेयदेरः" इयादिश्चुतयुक्तेन अ्रतीकोपासनसूपेण ज्ञानयज्ञेन मामेवोपासते । अन्येखहं ग्रहोपा 

प्रतीकोपासने वाऽसमर्थाः केचिन्मन्दाः कांचिदन्यां देवतां चोपासीनाः कानिचित्कर्माणि वा कुर्वाणा बहुधा तैसेबहुरि 
प्रकारैविश्वरूमं सर्वात्मानं भामेचोपासते ! तेन तेन ज्ञानयज्ञेनेति उत्तरोत्तराणां कमेण पूवैपर्वभमिसभ- ॥ १५ ॥ यदि बहु 
पासते तहिं कथं लमेवेद्याशद्यादमनो विश्वरूपलं प्रपवयति चतुभः--म॑खरूपोऽहमिति वक्तयये तत्तदेकदेशकथनमवेयुखाः 

वदिन वैश्वानरे द्वादश्यकपाठेऽ्यकपालल्लादिकथनवत् ! कतु" श्रौ तोऽभ्िषटोमादि", यज्ञः स्ताः वश्वदेवादिर्मदायज्ञत्वेन श्रु 

स्यृतिभ्रसिद्धः, खधान्नं पिव्रभ्यो दीयमानम्, ओषधं ओपधिश्रभवमनं सवैः श्राणिभिभ्ुज्यमानं मेपजं वा ।! मन्न याञ्य 

५ भाष्योत्कपदीपिकाः । 

यन्तः मां परमात्मानमन्ये उत्तमाः । चकार उक्तानामदुक्तानां च साधारणानासुपारनाप्रछारणं ससुचयार्थः । अपिशब्द ईन 

दिदेवतोपासनापरि्यागाथः । तथाचान्यामुपा्ना परियज्य माद्पासतत इलः । त्र ज्ञानमेकमेव परे ब्रह्मेति पस्माथदशनं ते 

यजन्ते । यन्तु अन्ये पूर्वोक्तसाधनाबुष्ठानासमथा ज्ञानयज्ञेन लं वादमस्मि भगवो देवतेऽहं वै मसि" इत्यादिश्ु्युक्त मर्दैः 

सर ज्ञानयिति तचिन्यम् । सुख्यामुख्ययेोर्युष्ये संमवलययुख्यग्रदणस्यान्याम्यलात् । एतेन कतौ नयक्तेन निर्विकल्पसमाधि 
पातज्ञला इति प्रत्युक्तम् । केचिच एथक्लेन स एव भगवान्विष्णुरादिचन्द्रादिरूेण पथक्रटटथगवश्थित इत्युपासते मध्यमाः 
केचिच्च स एव भगवान् बहुधा व्यवस्थितो विश्वतोमुखो विश्वरूपस्तं बहुधा बहुप्रकारेण उपास्ते मन्दाः ॥ १५ ॥ नयु बहू 
प्रकारैः यदि उपासते तरि कथं तेषा सदेकविषयमुपासनं सिध्यतीलयाशङ्य तत्तसप्रकारमेदेन ध्यायन्तोऽपि मामेव भ्यायन्ति सवतं 
कलान्ममेदारयेनाद--अहमिद्यादिना । अदं कुः श्रौतः क्ममेदोऽदहमेव । नु कतुः सेकस्पो देवताध्यानरूप इति भाए 
ङृद्धिः कुतो न व्याख्यातमितिचेत् , यज्ञादिसमभिव्यादारादिति शृदधाण । यज्ञः स्ातैकरमैमेदो वैश्वदेवादिः सोऽप्यदमेव ! पितृ 

& भीधरील्याख्या । 

यन्तोऽन्येऽप्युपासते, तापि केचिदेकलेन एकमेव पई बहति परमारथद ीनरूपानेदभावनयः, केचिदथक्त्रेन दासोऽषमिति पएथग्भा 
नया, केनिन्त॒ विश्वतोमुखं सवीत्मकं मां बहुधा जह्मरद्रादिरूपेणोपासते ॥ १५ ॥ स्नत्मतां प्रपन्रयति--अहमिति चतु्भः । करः 

७ अभिनयगुप्ताचार्यय्याख्या । 
उच्यसे--अहं कऋतुरिति 1 एकस्येव निभौगस्य बह्मचतत्वस परिकिस्पितसाधनाधीनं कर्म पुनरेकस्वं निभरसयति क्रियायाः सर्वकारकाद्मर 

१ मधुसूदना. ॐ नीककण्डः+ # नीरकण्ड, 



नीरक्रण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषेदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्व्यास्यायुता । ४२७ 

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यञ्चुरेव च ॥ १७ ॥ 
तिभर्तौ © + 

ग प्रमु; साक्षी निवासः दारणं खुद्टत्। 
प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥ 

२ ओीमन्छाकर भाष्यम् । 

पितभ्यो यदीयते अहमोषधं सर्वप्राणिभिर्यदद्यते तवौषधद्राब्दवाच्यम्। अथवा खधेति सर्वप्राणिसाधा- 
रणमन्नमोषघमि ति व्याथ्युपशमाथ सेषजं। मन्नोऽहं येन पितभ्यो देवताभ्यश्च हविर्दीयते । अदमेवाज्यं 
ह विश्चाहमियेसिन् हृयते सो ऽधिरहमेवादं इतं इवनकर्म च ॥ १६॥ किंच पितेति । पिता जनयिताह- 
मस्य जगतो माता जनयित्री धाता कर्मरूडस्य पाणिभ्यो विधाता पितामहः पितुः पिता वेयं वेदितव्यं 
पविन्न पावनमोङ्कारश्च कक्लाम यज्जुरेव च ॥ २७ ॥ किंच गतिरिति । गतिः कर्मफङ, भती 
पोष्ठा, प्रभुः खामी साक्षी प्राणिनां कृताकृतस्य, निवासो यस्मिन् प्राणिनो निव सन्ति, शरणमातीनां 

२ अनन्द्गशिरिष्याख्या । 

नर्यं दश्यन् व्यचशे- श्रौत इति । क्रिथाकारकफरुजतं भगवदतिरिक्तं नास्तीति समुदायार्थः ॥ ९६ ॥ इतश्च 
भगवतः सवौत्मकत्वमनुमन्तव्यमिदयाहद--किंचेति । पित्र पुयतेऽनेनेति ध्युत्पस्या परि्यद्धिकारणं पुण्यं क्म- 
लाह--पावनसिति । वेदितव्ये ब्रह्मणि वेदनसाधनमोङ्कारस्तत्न प्रमाणद्धगादि । चकारादथवाङ्गिरसो गृख्यन्ते 
॥ १७ ॥ भगवतः सर्वात्मकस्वे हेत्वन्तरमाद--र्किचेति । गम्यत इति प्रङ्तिबिख्यान्तं कर्मफरं गतिरिल्याह-- 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

णामन्नम् । ओषधं मनुष्याणामन्नम् । म्र येन दीयते सः। आज्यं हविः । अभिः । इतं प्र्षेपक्रिया । इदं सरव 

यसाद्टमेवातस्तेषां विश्वतोमुखञुपासनं युक्ततरमित्यर्थः ॥ १६ ॥ धाता कर्मफलानां बिकती । वेयं वेदितव्यं रद्य । 
प्रविं पावन तपञदिकम् ॥ १७॥ मतिरेक्तपराप्ये स्थानम् । मता कमैफरुदानेन पोषकः । ग्रसु; अन्तयीभी । साक्षी 

« सथुसुदनीव्याख्या । 

पुयशुवाकयादिर्थैनोदिरिय विदयते देवेभ्यः । आव्यं रतम् । सवैहनिरुपलक्षणमिदम् । अभ्निराहवनीयादिदनिभ्रकषेपाधि- 
करणम् । इतं हवनं हविःश्रक्ेपः । एतत्सर्वमहं परमेश्वर एव । एतदेकेकन्ानमपि भगवदुपासनमिषि कथयितुं ्रयेकमद- 

दाब्दः । क्रियाकारकफलजातं किमपि भगवद विरिक्त नास्तीति ससुदायार्थः ॥ १६ ॥ किच-अख जगतः सर्वै प्राणिजतख 

पिता जनयिता भाता जनयिच्री धाता पोषयिता तत्तत्कर्मषलविधाता वा । पितामहः पितुः पिता, वे वेदितव्यं वस्तु पूयतेऽने- 

तनेति पवि पावनं श्चद्धिहेदुगेद्वाल्ञानगायन्नरीजपादि । वेदितव्ये ब्रह्मणि वेदनसाधनमोङ्कारः । नियताक्षरपादा ऋक् । गीति- 

निरि सैव साम । सामपदं तु गीतिमात्रसेवाभिधायकमिलयन्यत् । गीतिरहितमनियताक्षरं यजुः । एतत्निविधं मच्नजातं 

कर्मोपयोगि । चकारादथवीङ्गिरसोऽपि गृह्यन्ते । एवकारोऽदमेवेखयवधारणार्थः ॥ १७ ॥ किंच--गम्यत इति गतिः कर्मफलम् 

रह्मा विश्वखजो धमो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सात्तिकीमेततां गतिमाहुर्मनीषिणः" इयेवं मन्वाद्युक्तम् । मत पोष्ट 
५ आष्योर्कषंदीपिका । 

दीयतेऽननं तत्छधाशब्देन ह्यम् । सर्ैप्राणिभियंदयतेऽननं तदौषधम् । यद्वा खधाशब्देन साधारणम गृह्यते । ओषधरब्देन 

व्याधिनिवर्तछमोषधम् । येन पितृभ्यो देवेभ्यश्च हविर्दीयते घ मन्न. आज्यं हविः यसिन्हूुयते सोऽभ्चिः हुतं हवनकर्मक्रियाकारक° 

फलजातं मद्यतिसिकति नास्तीति समुदायार्थः ॥ १६ ॥ किंचाख प्रयक्षादिस्िधापि तस्य जगतः स्थावरजंगमात्मकखाहं पितोत्पाद्- 

यिता माता जनयिच्री धाता कर्मफल प्राणिभ्यो विधाता पितुः पिता पितामहः वें वेदितव्यं ब्रह्मादि तद्वेदनसाधनमपि अदमेवे- 

ल्याइ--पविच्रमिदयादि । पूयतेऽनेनेति पवितं पावनं यज्ञदानादि । ॐकारः प्रणव. । ऋक् ऋग्वेदः एवमग्रेऽपि । चकारादथवो्ध- 

रसो गृह्यन्ते ॥ १७ ॥ किच गतिः कमेणः साक्चात्परपर्या च फं खरगादि । भता कर्मफलप्रदानेन पोषणकतो । प्रभुः स्वैख 

& भी धरीन्याख्या । 

ओतोऽशिष्टोमादिः, यशस्तु सातः पञ्चयक्षादिः, सथा पित्रे ाद्धादिः, जओषधमोषयिप्रभवमन्नं मेषं वा, मन्रो याज्यापुरोनुवाक्यादिः, 

आज्यं होमादिसाधनम्, अभिराहवनीयादिः, इतं होमः पतत्सर्वेमदमेव ॥ १६ ॥ विच--पितेति । धाता कमैफलविधाता, वें 

हेयं स्तु, पितरं शोधकं प्रायश्चित्तास्मकं वा, लकारः प्रणवः; ऋग्वेदादयो वेदाश्च अमेव, स्पष्टमन्यत् ॥ १५७ ॥ रिच--गति- 

७ असिनवगुत्ता्ायंव्याख्या । 

क्षास्छारेणायस्याने मगवस्यद्भ्ासिं भस्यविदुरत्वात् 1 उक्तचं श्लथं क्रियार्मिका शाक्तिः दिवस्य पड्यवतिनी । बन्धयित्री स्वमागंस्था कासा- 

सिष्युपपादिका ॥ इति । मयाप्युक्तं “उपक्रमे थेव बुद्धिः भौवा मावाचयायिनी । उपसषतिकाकते सा भावाभावादुयायिनी ॥ इति तत्रतत्र 



४२८  आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-धीमच्छांकरमाप्ययुता-श्रीमद्गगवद्रीता । [ अध्यायः ९ 

तपाम्यहमहं वर्षं निगहाम्युत्खजाभि च । 
अश्तं चेव सत्यश्च सदसचाहमञ्ेन ॥ १९ ॥ 

२ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

मरप्रपश्नानामार्तिहरः, खुदत प्रत्युपकारानपेश्चः सन् उपकारी, प्रभव उत्पत्तिजेगतः, प्रख्यः 
प्रीयते यस्मिन्निति । तथा स्थानं वतिष्ठल्यस्िक्गिति । निधानं निक्षेपः कालान्तरोपमोग्य 
प्राणिना, बीज्ञं प्ररोहकारणं ध्ररोहधर्भिणाम् । अव्ययं यावत्संसारभावित्वादव्ययम् । नद्यबीजं 
किंचित्प्ररोहति । निलयं च पररोददशेनाद्वीजसंततिन व्येतीति गम्यते ॥ १८ ॥ किंच-तपा- 
मीति । तपाम्यहमादिल्यो भूत्वा केधिद्रदिमभिख्टबणेरहं वषं केश्िद्रदिममिख्त्खजाम्युतस्खस्य 
पुनर्निगरह्णामि कैेश्िद्रदिभभिरणटमिमौसेः पुनसस्खजामि अभाच्रषि । अग्रत चैव देवानां सत्यु्व 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

कर्मेति । पोष्टा कर्मफरस्य प्रदाता । कायैकरणप्रपञ्चस्याधिष्ठानमियादह-मिवास इति । चीयते दुःखमसि- 
न्निति व्युत्पत्तिमाभिलयाह--दारणसिति । प्रभवलयसमाजगदिति व्युत्पत्तिमादायोक्तम्--उत्पत्तिरिति । कारणख 
कथमन्ययत्वमियादङ्खाह-- यावदिति । कारणमन्तरेणापि कार्य कदाचिदुदेष्यति किं कारणेनेयाशङ्खयाद- 
नहीति । मा भृत्त्हि संसारदशायामेव कदावित्कार्योदत्तिरित्याशङ्याद- नित्यं चेति । कारणव्यक्तेनीशमङ्गी कलय 
तद्न्यतमव्यक्तिदयुन्यत्वं पू्ैकारस्य नास्तीति सिद्धवस्छृल विरिनशि-- बीति ॥ ८ ॥ इतश्च स्यस्मै 
भगवतो न बिवदितव्यमिलाह--किंखेति । “जादिल्याजणयते वृष्टिः" इति स््तिमवष्टभ्य व्याच््े--के्िरिति । 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुधरी > । 

कृताकरृतावेक्षकः । निवसन्त्यि्निति निवास आश्रयो यजमानादिः | शरणं रक्षकः । सुदृदुपकारमनपेश्षयोपकती । प्रभव 
उत्पत्तिस्थानम् । प्रख्यो ख्यस्थानम् । स्थानं सिितिस्थानम्। निधानं कर्मफटसमर्पणस्थानम्। कालान्तरे फएकङ्प्रसवा्ं बीजं 
प्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम् । अन्यये यावत्संसारभावित्वात् ॥ १८ ॥ अहं तपामि आदित्यो भूत्या । अहं वर्ष 

४ मधुसूद्नीध्याख्या ! 

सुखसाधनसयेवं दाता । प्रभुः खामी मदीयोऽयमिति खीकतां । साक्षी सर्व्राणिनां श्भाड्यभद्रश् । निवसन्यस्िभिति निवासो 
भोगस्थानम् । शीयते दुःखमस्मिन्निति दारणम् । प्रपन्नानामारतिहत् । सुहत् म्र्युपकारानपेक्षः सन्रुपकारी । अभव उत्पत्तिः अलय 
विनाराः स्थानं स्थितिः । यद्धा मरकर्षेण भवन्यनेनेति प्रभवः खषा । अक्षेण ठीयन्तेऽमेनेति भ्रल्यः संहतो । तिष्टन्यस्मिज्िषि 
स्थानमाधारः । निधीयते निक्षिप्यते तत्कालभोगायोग्यतया कालान्तरोपभोग्यं वस्वस्मि्जिति निधानं सृक्ष्मरूपसर्वैवस्वधिकरणं 
अलयस्थानमिति यावत् । शङ्खपद्यादिनिधिवा । बीजमुत्पत्तिकारणम् । अव्ययमविनाि नतु ब्रीह्यादिवद्धिनश्वरम् तेनानायनन्तं 
स्त्कारणं तदप्यहमेवेति पूर्वेणैव संबन्धः ॥ १८ ॥ किंच~--तपाम्यहमादिखः सन्। ततश्च तापवादहं वर्ष पूर्व्रृष्टिरूपं रसं प्रथिन्या 

५ भाप्योत्कपदीपिषा । 

नियन्ता खामीतियावत् । साक्षी प्राणिनां शयुभाञ्चभयोः पक्षपातविनिमुक्तमुद्रष्र । निवसन्ति प्राणिनोऽसिजिव।सः ! भाणिवास- 
स्थानमिलयर्थः । निवसन्ति भोगाय प्राणिनोऽस्मिभनिति निवासो भोगस्थानमिति वा । रीयते दुःखमस्मििति शरणमातीनां मस्र 
पन्नानां पीडाहरः । स॒हृस्मत्युपकारनिरयेक्षः सश्चुपकारकता । अरभवनमिति प्रभवं उत्पत्तिः । भरलीयते विश्वमस्िनिति अल्यः । 
दरा अ्रकर्षेण भवलयनेनेति प्रभवः खषा । प्रलीयतेऽनेनेति प्रख्यः संहतौ । भाष्यस्योपलक्षणार्धलादविरोध. । तिरयस्िरिस्थति- 
काडे विश्वमिति स्थानम् । निधीयते निक्षिप्यते काखन्तरो पभोग्यं प्राणिनां क्मफलमसिन्निति निधानं शङ्खपद्यादिनिधिवां । मायं 
तुपलक्षणा्थेमित्युक्तमेव । बीजं अ्रोहधर्मिणां वस्तूनां प्ररोहकारणम् । अन्यग यावत्संसारभाविललात् । नष्ययीजं किचिल्ररोदति । 
प्ररोहदशेनाद्रीजसंततेर्नियलमिति गम्यते । अन्ययमविनाशि नतु ब्रीह्यादिबीजवद्धिनश्वरमिति वा । आवचार्थस्तु बीजशब्देन भग. 
वतः सावोत्म्यप्रतिपादकप्रकरणे परितेन बीजमा्रं श्यत इयभिप्रयेगान्ययपदस तयोपयत्तिदै्दिता । बीजश्चब्देन जगद्री जसख 
ह्मण उपादाने तु अव्ययपदस्योपप्रननत्वेन सुगमलात् । ब्रह्मणः परमकारणतया उक्तला्चायं पश्च उपेश्चित इति ध्येयम् । गदया- 
दिकं सर्वैमहमेवेदर्थः ॥ १८ ॥ किंचाहमादिलयो मूला कैथिक्किरणैः ष्यत तपामि । कैथिक्किरणेरहं वर्ष पूर्व मयेव यक्तं अष्ट 

२ भीधरीभ्य्राख्या । 

रिति । गम्यत इति गतिः । फम् › भतौ पोषणकतौ, प्रमु; नियन्ता, साक्षी श्युमाञ्चुमद्रष्ट, निवासः भोगस्थानम्; शरणं रक्चकः, 
सुहद्धितकतौ, भरकर्षेण मवत्यनेनेति भ्रमवः सरष्टा, प्रीयतेऽनेनेति प्रक्यः संहतो, तिषटन्त्यसिन्निति खानमाधारः, निधीयतेऽसिक्षिति 
निधानं ठ्यखानम्; बीजं कारणम्; तथाप्यव्ययमविनाशि नतु त्रीश्चादिबीजवन्नश्वरमिल्य्थैः ॥ १८ ॥ किंच--वपामीति । भरि. 

७ अभिनवरुप्ताश्ार्यघ्याखूया । 
चित्तलय विचारित्तचरमेतदितीहोपरम्यते ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ तपाम्यहभिदयादि अद्रैतकथापरसङ्गेनोक्तम् ॥ १९ ॥ नन्वेवं यदि याद्या. 

` उरी, मज्रघुदूदन+ 



नीलकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योककषदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुपतव्याख्यादुता । ४२९ 

विद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिद्रा खगेतिं पा्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥ 

१ भीमच्छांकरमावष्यम् । 

मव्योनां। सद् यस्य संबन्धितया विद्यमानं तद्धिपरीतमसच्ेषादमञ्जैन। न पुनरव्यन्तमेवासद्धगवान् खयं 
काथैकारणे वा सदसती । ये पुवोक्तेरयुडत्तिषकारेकत्वपथकत्वादि विक्ञानेयेकैमा पज्ञयन्त उपासते छान- 
विद्स्ते यथाविन्ञानं मामेव प्रा्रुवन्ति॥१९॥ ये पुनरक्ञाः कामकामाखैविच्या कम्यज्ञुःसामबिदो मां वस्ा- 

२ आनन्डगिरिव्याख्या । 

वर्षारसगेनिग्रहायेकखेकस्िन्कारे बिरुद्धाविल्याशङ्याह--अषठभिरिति । ऋतुभेदेन वर्ष्य निभ्रहोत्सगौवेककर्ैका- 
वविरुद्धाबित्य्थः । यस कारणस्य संबन्धित्वेन यत्का्यैमभिषनज्यते तदिह सदित्युच्यते, कारणसंबन्धेनानमभिष्यक्त 
कारणमेवानभिव्यक्तनामरूपमसदिति व्यवदियते तदेतदाह-सदिति । शन्यवादं ब्युदखति-न पुनरिति । 
भगवतोऽलयन्तासच््वे का्यंकारणकद्पना निरधिष्ठान! न तिष्टतीलयथैः । तर्हिं यथाश्चुतं कायस स्वं कारणस चासच- 
माष्येयमिदलयाशङ्खय वाराब्देन निषेधति- कार्येति । नहि कार्यस्यालयन्तिकं स्वं वाचारम्भणश्चुतेनौपीतरस्यालयन्ति- 
कमसस्वं “कुतस्तु खदु इव्यादिश्वुतेरियथः । उक्तेर्ानयन्ते्भगवदभिनिविष्टबुद्धीनां किं फरूपरिलयारङ्खय सयो 

घ्रा कमेण वा सुक्तिरियाह--य इति ॥ १९ ॥ भगवद्धक्तानामपि निष्कामाना(णा)मेव सुक्तिरिति दक्चयिषठुं सका- 
मानां पुंसां स॑सारमवतारयति-ये पुनरिति । तिस्रो विद्या अधीयते विदन्तीति वा तैतिद्या वेदबिदस्तदाद-- 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( तुरी ) । 

ृषटिसां निगृह्णामि अष्टसु मासेषु केिद्रदिममिः । उत्सृजामि च चतुषु मासेषु केशिदिति । अमृत जीवनं ृत्यर्मैरणम्। 
अभत देवान्ने वा । सत् साधु, असत् असाधु । एतत्सर्वमहमेव । अतस्तेषां विश्वतोमुखं मम भजनं कुर्वतां सर्वर 
परेणाहमनुखहं करोमीति भावः ॥ १९ ॥ ये पुनरुक्तेषु प्रकारेष्वन्यतमेनापि मां न भजन्ते ते केवरकर्मठाः कां गतिं 
प्राभुवन्तीति श्रणु--त्रेविद्या इति । तिखः ऋग्यजुःसामखूपाः विद्या येषां ते चिविद्याः त एव अविधा; सोमपाः 

% मधुसूदनीव्थाख्या । 

निग्रह्णाम्याकषौमि कैथिद्रदिमभिरष्ख मासेषु । पुनसमेव निगृहीतं रसं चतुषु मासेषु कैशिद्रदिमभिरूखजामि च बृष्टिङ्पेण 
प्रक्षिपामि च भूमौ । अश्रतं च देवानां सरवैश्राणिनां जीवनं वा । एवकारद्याहमियनेन संबन्धः । सृल्युश्च मलयोनां सर्वघ्रा- 
णिनां विनादो वा । सत्, यत्संबन्धितया यद्धियवे तत्तत्र सत् । असच यत्सं॑बन्धितया यज्ञ विदयते तत्तत्रासत्. । एतत्सर्वम. 
हमेव हे अजुन, तसमात्सवौत्मानं मां विदिला सखसखाधिकारानुसारेण बहुभिः भकरिमोमेवोपासत इत्युपपनम् ॥ १९ ॥ 
एवमेकलेन परथकेतेन बहुधा चेति त्रिविधा अपि निष्कामाः सन्तो भगवन्तसुपासीनाः सत्वे्यद्धिज्ञानोत्पत्तिद्रारेण क्रमेण 
मुच्यन्ते । ये तु सकामाः सन्तो न केनापि भ्रकारेण भगवन्तमुपासते किंठु खसखकामसाधनानि काम्यान्येव कमांण्यनु- 

५ भाष्योत्कषेद्यीपिका । 

मासेषु नियहामि । कैशित्किरणैरहं वषं पुनवैषासूत्खजामि । अष्ृतं चैवाहमेव मद्यानां मृल्युश्वाहमेव । सदसच्वाहमेव यस्य 
कारणस्य संबन्धितया यत्कार्थं नामरूपाभ्यां व्यज्यते तदन्न सच्छब्देनोपादीयते । कारणासैबन्धेन नामरूपाभ्यामनमिव्यक्तं कार- 
णाटमना स्थितमसदित्युच्यते । नयु सदसच्छब्दयोभख्योऽ्थः कुतो नाङ्गीक्रियते इतिचेत् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृक्तिकेयेव 
सद्यं", ^तदनन्यलमारम्भणराब्दादिभ्यः* । विमतं मिभ्यादरयलात् परिच्छिन्नखात् जडलात् शुक्तिरूप्यवत् । ̂ तरति शोकमात्म- 
वित्” इति श्रुत्युक्तबन्धोपलक्षितसंसारनिङत्तेः भ्पश्चमिथ्यालं विनाजुपपत्तिरिति शुतिसू्राच्मानाथोपत्तिम्य. कायैजातस्यासत्तवाव- 
धारणात् सर्वा यिष्टानस्य शन्यलायोगति गृहाण । एवंभूतः सन्नपि वस्तुतः सर्वोपाधिविनिसक्तः खच्छ एवास्मीति ध्वनयन् संबो- 

धयति--हे अजनि ॥१९॥ “एवं ये सततं कीर्तयन्तः यतन्तश्च दृढव्रताः । नमखन्तश्च मां भक्तया निलययुक्ता उपासते । ज्ञान- 
यज्ञेन एकलेन रथक्जञेन बहुधा चोपासते" इति पूरतते्ेत्िप्रकारेः मां पूजयन्तसते साक्चात्परेपरया च मामेव प्रुवन्तीथादुक्तम् 

& भीधरीव्याख्या । 

ल्यात्मना चखितत्वान्निदायसमये तपामि जगतस्तापं करोमि वृष्टिसिमये च वर्षसुत्छजामि विञुजामि कदाचित्तु वर्षं निगृह्णामि 
आकषौमि अभूतं जीवनं स्युश्च नाद्यः सत्स्थुलं दृदयम् अप्तच सुक्ममदृदयम् एतत्सर्व॑महमेवेति मत्वा मामेव बहुधा उपासितं इति 

पूर्वेणैवान्वयः ॥ १९ ॥ तदेवम् “अवजानन्ति माँ मृढाः इत्यादिष्ठोकद्मयेन क्षिप्रफलश्चया देवतान्तर भजन्तो मां नाद्वियन्त इ्यभत्ता 
द्विता: । "महात्मानस्तु मां पाथः इत्यादिना च भक्ता उक्तास्तमैकत्वेन पृथक्त्वेन वा परमेश्वर श्रीवासुदेव ये न भजन्ति तेषा जन्म 

७ अभिनवगुप्ाचायंन्यार्या । 

मादिनापि बह्मभासिस्तद्यभि्टोमादिष्वपि किमन्यो याज्यः अभ्युपगमे मेदवादः ! चाघुदेव एवेति चेर्कथं नापवर्गसेस्तदर्थसुच्यसे--श्रैविद्य 



४३० आनन्दगिरिव्यास्यासंवठित-श्वीमच्छांकरमष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः ९ 

ते तं स॒क्त्वा खर्मलोकं विकलं क्षीणे पुण्ये मल्येखोकं विदन्ति । 
एवं चयीध्ममनुपरपन्ना गतागलं कामकामा रभन्ते ॥ २१ ॥ 

१ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

दिदेवरूपिणं सोमपाः सोमं पिबन्तीति खोमपास्तनैव सोमपानेन पूतपापाः शुकिखित्रिषा यत्ञेर्िष्टो- 

मरादिभिरिष्ा पूजयित्वा खत खभैगमने खगेतिस्तां भार्थयन्ते। वे च पुण्यं पुण्यफलमासाद्य संभाष्य 
सरेन््ररखोकं दाततकतोः स्थानमश्चस्ति भुजते दिव्यान्दिवि भवानप्रारृतन्देवभोगान्देवार्ना भोगास्तान् 

॥ २० ॥ ते तसिति । ते तं युक्त्वा खभेरोकं विशार विस्तीणी क्षीणे पुण्ये मल्यंलोकमिमे विशन्त्या- 

विद्रान्ति । एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण चैघम्यं केवलं वैदिकं कमोनुधपन्ना गतागतं गतं चागतं च 
~ 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

ऋमिति । बवस्रादीलयादिशब्देन सवनद्वयेश्ानादिलारदाश्च गयन्ते । श्ुदधकिटिविषाः निरस्तपापा इति यावत् 

॥ २० ॥ तहिं खभेप्रासिरपि भगवत्माितल्येयाद्रङ्खाह-ते तमिति । पुण्ये स्वगप्रासिहेताविति यावत् । पसिच्यर्थो 

हिक्दः । जयाणां होत्रादीनां वेद्ज्रयविहितानां धर्माणां समाहारस्िधर्म सदेव त्रैघर्म्यं तदलुभपन्नाः । तदजुगता इति 

३ नीलकण्व्याख्या ( षतुर्धरी >) । 

सोमपायिनो यािकाः यज्ञैमीमिष्टा खर्गतिं फठं प्रार्थयन्ते । दिव्यानप्रक्तान्संकद्पमात्रोपनतान्दुःखासंभिन्नान् ॥२०॥ 

धरय वेदत्रयी तखासक्तं धम चयीधर्मं काम्ययज्ञं कामकामाः विषयकाञुकाः गतागते यातायात सातत्येन कमन्ते । 

तथाच श्रुतिः वा येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु क्थ । एतच्छयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जराषृत्यु ते 
४ मधुसूुदनीन्यारल्या । 

तिष्रन्ति ते सच्वश्ोधकाभविन ज्ञानसाधनमनधिरूढा. पुनःपुनजेन्ममरणम्रवन्धेन सर्वदा संसारदुःखमेवाचुभवन्तीदयाद 

राभ्यां । ऋश्वेदयजवैदसामबेदलक्षणा हौ त्राध्वभेवौदरात्रप्रतिपत्तिहेतवस्तिखो विद्या येषां ते त्रिवि्याः त्रिविया एवं खार्थिकतद्धि- 

तेन चैविधासि्लो विचा विदन्तीति वा बेदज्रयविदो याज्ञिकाः यज्ञैरभिषटोमादिभिः कमेण सवनत्रये वस्॒रादियरूपिणं मामी- 

शवरमिष्ठा तद्भपेण मामजानन्तोऽपि वस्ततेन पूजयिला अभिषु इला च सोमं पिबन्तीति सोमपा- सन्तस्तेनेव सोमपानेन 
पूतपापा निरसखर्गभोगप्रतिबन्धकपापाः सकामतया खगतिं भरर्थयन्ते नतु सत्वद्यदधज्ञानोत्पत्यादि । ते दिवि खे लोके 

पण्यं पुण्यफलं स्ेच्छषटं सुरेन्द्रलोकं रातकतोः स्थानमासाय दिव्यान्मदुप्येरलभ्यान् देवभोगन्देबदेदहोपभोग्यान्कामानश्नन्ति 

भुजते ॥२०॥ ततः किमनिष्टमिति तदाह-ते सकामास्तं काम्येन पुण्येन प्राप्तं विशां विस्तीण खगेलोकं भुक्ला, रद्धोगज- 

नके पुण्ये क्षीणे सति तदेहनासत्पुनरदैदमरहणाय मयेरोकं विशन्ति । पुनग भवासादियातना अनुभवन्तीयर्थः । पुनःपुनरेवसु- 

तम्रकारेण । हि असिच्यर्थ. । तरेषम्यं दौत्राप्वयवौ द्रा्धसेत्रयाहं ज्योतिष्टोमादिकं काम्यं कमे । च्रयीध्मेमिति पाठेऽपि चय्या 
ब्ेद्येण भ्रतिपादितं धर्ममिति स एवार्थ. । अनुप्रपन्ना. अनादौ संसारे पूर्व प्रतिपत्यपेक्षयाऽवुराब्दः, पू्वप्रतिपत्त्यनन्तरं मनु. 

५ भष्योत्क्दीपिका । 

इदा नीमज्ञानां भगवद्धक्तिवजितानां केवलक्मजडानां खर्भप्राघ्यापि संसारानिडत्तिरियाह-- त्रैविद्या इत्यादिना । ऋग्यजुः 
सामवेदग्रतिपादितकर्ममाचक्ञाः याज्ञिकाः सोमं पिबन्तीति सोमपास्तेनेव सोमपानेन पूतानि पापानि खगेप्रतिबन्धकानि येषां ते 

द्धकिस्निषाः धूतपापा इतियावत् । य्तैरभिष्टोमादिभिमौमिन्द्रवखादिरूपिणमजानन्तोऽपि वस्ुष्रस्या तद्रूपिणं मामिष्टर पूजयिला 
ये खर्ग॑ति खगंगमनं गम्यत इति गतिः फठं खरेव गतिरिति वा तां प्रार्थयन्ते च पुण्यं पुण्यफलं सुरेन्द्र देवराजख पुरंदरस्य 
रोकं खगैलोकं आसादय संश्राप्य दिवि स्वगे दिव्यान् दिविभवान् देवभोगान् देवेर्भोक्त योग्यान् भोगान श्रन्ति भुञ्ञते ५२०॥ एताद, 
दास्याप्यतिकैनासादितस्यपि खभैलयोकस सान्त्लादनिष्टठता बोधयति --ते इति । ते ्ैवियाः तं खर्गलोकं विदाठं विस्तीर्ण 
भुक्ल पुण्ये यज्ञादिरूपे मोगप्रदे मोगं दत्तवा क्षीणे सति मदयैख्रेकं विशचन्दयाविशन्ति । गभवासादिदुःखमनुभवन्तीदयर्थः । एवं 

यथोक्तेन प्रकारेण हि प्रसिद्धं त्रयाणां धमाणां दौत्राध्वयेवद्रात्राणा ऋग्यजु.समाख्यवेद्नयबोधितानां समादारल्चिधर्मं तदेव तरैध. 
६ भ्ीधरीष्यार्या । 

मर्युप्रवाहो दुवौर श्याह- त्रैविद्या मामिति द्वाम्याम् । ग्यजु.सामलक्षणास्िसो विया येषा ते त्रिविधाः निविधा एव त्रैवियाः 
सरथं तद्धितः । तिक्तो निद्या अधीयन्ते जानन्तीति वा चैविद्याः । वेदचयोक्तकमैतत्परा श्लथेः । वेदत्रयविहितैर्येमौमिक्च ममेव रूपं 
देवतान्तरमिलयजानन्तोऽप्ि वस्तुत श्रादिरूपेण मामेवे्च संपूज्य य्॒ेप सोमं पिबन्तीति सोमपाः तेनेव पूतपापाः सोधितकदमषाः 
सन्तः स्वगतिं सर्ग भ्रति गर्तिं ये प्राथैयन्ते ते पुण्यफररूपं सरेन्द्रस् लोकं सखगैमास्ाच प्राप्य दिवि खगं दिन्यानुत्तमान्देवानां मोगा- 

नश्चन्ति युजते ॥ २० ॥ ततश्च-- ते तं भुक्त्वेति 1 ते सखगैकामास्तं परारथितं विपुलं स्वर्गलोक तत्सुखं मुक्त्वा मोगप्रापरके पुण्ये 
७ अभिनवरुप्ताचार्यव्याख्या । 

इति ॥ २० ॥ ते तं युक्तेति । यचि ते मामेव यजन्ते तथापि स्व्म॑मात्रभार्थनयाभितकर्मनिजस्वदुर्यरतया स्वगादिमत्रेणेव फेना" 



नीरकष्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदी पिका-श्रीधरी-जमिनवगुपतव्यास्यायुता । ४३१ 

अनन्याञिन्तयन्तों सां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां निलयाभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम् ॥ २२॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

गतागतं गमनागमन कामकामाः कामान्कामयन्त इति कामकामा छभन्ते गतागतमेव नतु खातब्यं 
कचिद्धमन्त इत्यथैः ॥ २९ ॥ ये पुन्निंष्कामाः समभ्यग्द्रिीनः अनन्या जपृथग्भूताः परं देवं नारायण 
मात्मत्वेन गताः सन्तश्िन्तयन्तो मां ये जनाः संन्यासिनः पयुपासते तेषां परमार्थदररिनां नियाभि- 
युक्तानां सतताभियोभिनां योगक्षेमं योगोऽप्राप्चश्य भापणं स्षेमस्तद्रक्षण तदुभयं वहामि भ्रापयाम्यहम्। (न 

रे अनिन्द्गिरिव्याख्या । 

धावत् । काभकामनां गभनरमनद्ारा कामितपफराधिश्वेदिषटसेव ्वेितमिलयाशङ्कयाह--गतेति ॥ २१ ॥ फटमन- 
भिसंधाय स्वामेवाराधयतां सम्यण्दरोननिष्टानाम खन्तनिष्कामानां (णां) कथं योगक्ञेनी सखातामियाश्याह-ये पुन- 
रिति) तेषां योगक्षेमं बहामीव्युततरत्र संबन्धः । येभ्योऽन्यो म विद्यत इति ब्युस्पत्तिमाभिलयाह--अपथगिति। 
कायेस्येव कारणे तादात्म्यं व्यावतैयति--परमिति । असेव वासुदेवः सर्वात्मा न मत्तोऽन्यस्किचिदस्तीति 
ज्ास्वा तमेव प्रयच्च सदा ध्यायन्त इयाह--चिन्तयत्त इति । भाङ्घतान्ब्यावर्यं मुख्यानधिकारिणो निर्दिशति- 
संन्यासिन इति । पर्युपासते परितः सर्वतोऽनवच्छिन्नतया पर्यन्तील्थः । नित्याभियुक्छानां नियमनवरतमाद्रेण 
ध्ये व्याध्तानामिदाह-सततेति । योगश्च क्षेमश्च योगक्षेमम् । तश्रापुनस्क्तमथमाह--योग इति । किमर्थ 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुर्धयी >) । 

पुनरेवापि यन्तिः इति । अधद्दोति षोडशतिजः यजमानः पती चेति द्वौ ॥ २१॥ एवं कर्मिणामाघर्तिं फं चोक्त्वा 
सक्तानामपि मद्धजनेनैव सर्वपिद्धिरित्याह-अनन्या इति । नासि अन्य उपाश्यो येषाम् ! अहमेव भगवान्वा- 
सुदेव इत्यभेदेन चिन्तयन्त इत्यर्थः । ये जनाः पर्युपासते परितः साकल्येन कात्स्यनादवेतदध्येत्यर्थ; । उपासते तेषां 
नित्याभियुक्तानां सतताभियोगिनां । योगः अप्रा्तखान्नादेर्योगभूमिकाया वा प्रापणे । क्षेमः तथेव प्राख संरक्षणं । 

 भघुसूदनीव्याख्या । 

ध्यलोकमागदय पुनः प्रतिपन्नाः, कामकामा दिव्यान्भोगान्कामयमाना एव गतागतं रभन्ते । कर्म ला खरग यान्ति तत 
आगदय पुनः कम कु्वन्तीयेवं गभेवासादियातनाप्रवाहस्तेषामनिरामदुवर्तैत इखयमिप्रायः ॥ २१ ॥ निष्कामाः सम्यण्द्हिनस्तु 
अन्यो भेदर्िबिषयो न वियते येषा तेऽनन्याः सवद्वितदर्दिन- सर्वभोगनिःस्परहाः । अहमेव भगवान्वाष्देवः स्वात्मा न 
मश्चतिरिक्तं किंचिदस्तीति ज्ञाल्ा तमेव म्रयश्चं सदा चिन्तयन्तो मां नारायणमात्मचेन ये जनाः साधनचतुष्टयसंपन्नाः संन्या- 
सिनः परि सर्वेतोऽनवच्छिन्नतया पदयन्ति ते मदनन्यतया कृतक्ृलया एवेति शेषः । अद्वैतद शोननिष्टानामलन्तनिष्कामानां (णां ) 
त्रां खयमभ्रयतमानानां कथं योगक्षेमो खातामिलयत आह- तेषां निद्याभियुक्तानां निखयमनवरत्माद्रेण ध्याने व्याप्तानां 

५ भाष्योत्कर्षदयीपिा । 

म्यैमिति । ् रयीधर्समिति वा पाठः । त्रघ्या वेद्त्रयेण प्रविपादितमिदर्थैः । अयं पाठः कैर्धिं्स्थातोऽपि माष्यङद्धिरव्याख्यात- 
खान्नादर्तन्यः । अनुप्रपन्नाः प्रकर्षेणानुखतवन्तः कामान्विषयान् कामयन्त इति कामकामाः मतागतं गमक्षागमनं मरणवेदनामनु- 
भूय क्षणिकं खगीदिकं्रति गमनं ततः जन्मादिषेदनामयुभविदुमागमनं च भन्ते नतु खातष्टयं कवचिदपि कमाधीनलात्तेषाम् 
॥२१॥ नलु कामकामानां तु तत्तत्ामनया कमानुष्ठाने कृते सति भोगादिकं सिभ्यति, ये पुनरमिष्कामाः तत्वदरिनस्वां पयुपासते 

तेषां मोगकामनारहितानामपि चारीरस्थितिष्ैवुभूतौ योगक्षेमो कथं स्यातामिति तत्राह-अनन्या इति । मत्तोऽ्रथग्भूताः परं 
देवं वासुदेवं मामात्मवेन प्रतिपन्नाः सन्तो जना मां चिन्तयन्तोऽदमेव वादेव इति ज्ञाला प्रगमनं मां ध्यायन्तः पयुपासते 
परितः सर्वैतोऽनवच्चछिन्नतया पदयन्तीदयर्थः । वेषां सम्यण्ददिनां निलखाभियुक्तानां निदं सततमद्याद्रेण मचिन्तने व्यातानां 

योगक्षेमं वहाम्यहं योगश्च क्षेमशवेति समाहारद्रनद्रः ! अलन्धद्य प्रापणं योग. । ठंव्स्य परिपालनं कषेमस्तडुमयं वहामि प्रापयामि । 
& भीधरीभ्याख्या । 

क्षीणे संति भरलयखोकौ बिशम्ति । पुनरप्येवमेव वेदत्नय्या विहितं धसैमनुघताः कामकामा भोगान्कामयम्पना गतागतं यातायातं रभन्ते 

॥ २१ ॥ मद्भक्तास्तु मलत्म्रसादेन कृताथौ मनन्तीलयाश--अनन्या इति । अनन्या नासि मब्यतिरेकेण्णन्यस्काम्थं भजनीयं देवतान्तर 

७ अभिनवरुक्ताचा्यव्यार्या 1 

- ्रच्छिन्दन्ति ! अतषएमैषां पुसरावसंफो धमः! एवं त गत्तागतं कमन्ते ॥ २१ ॥ नतु यागस्य पुनरावृंशि प्रसव घर्म स्वभावः । तथाहि-- 
अमस्या इत्ति । तेभ्योऽन्ये मां चिन्तयन्तः कथमनन्या अयिद्यमानमन्यन्मश्चतिरिक्तं कामनीये फठं मे वामिति । योगोऽप्रतिकुभ्धमर्स्वरूप 

१ ओीषरमधुषूदननीककरष्डैः, 



४२३२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ९ 

येऽप्यन्यदेवता यक्ता यजन्ते अद्धथाच्विताः | 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्लयविधिपूैकम् ॥ २३॥ 

१ ओमन्छांकरभाभ्यम् । 

ञानी व्वामैव मे मतं स च मम प्रियो यस्मात्तसात्ते ममात्मभूताः भियाश्चेति । नन्वन्येषामपि भक्तानां 
योगक्षेमं बहययेव भगवान् । सत्येवं वहयेव । किं स्वये विशोषोऽन्ये ये भक्तास्ते सात्मा स्वयमपि 
योगक्चेममीहन्ते । अनन्यदरिीनस्तु नात्मा योगक्चिममीहन्ते । नहि ते जीविते मरणे वात्मनो दधि कु्ै- 
स्ति केवखमेव अगवच्छरणास्त। अदो भगवानेव तेषां योगक्षेमं वहतीति ॥२२॥ नन्वन्या अपि देवत. 
स्त्वमेव चेत्तद्धक्ताश्च त्वामेव यजन्ते। सव्यसेवम्--येऽप्यन्यदेवताभक्ता अन्यास देवताद्ु भक्ता अन्य- 
देवताभक्ता; समन्तो यजन्ते पूजयन्ति भद्धयास्तिक्यबुद्धयास्विता अनुगतास्तेऽपि मामेव कोन्तेय 

ज जि णी ज त न कोनी कपी की विरि की पे पेत पह नल ज्ज क. चन म. "के 0096 च क = # त %0३ ~= * भ 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

परंमा्थदविनां योगक्षेमं वहसीलाश्षङ्खयाह--्ञानी तिति । अतस्तेषां योगक्षेमं बहामीति संबन्धः । सम्यग्द्शेननि- 
छानासेव योगक्षेम बहति भगवानिति विषेषणमसष्यमाणः शङ्कते---नन्विति । अन्येषामपि भछानां भगवाम्योग- 
कषेमं वहमीयेतवङ्गीकरोति--सव्यसिति । वर्हि भक्तेषु ज्ञानिषु च विरोषो नासीति एच्छति--कित्विति । तत्र 
विरोषं प्रसिक्षाय बिदृणोति--अयसिद्यादिना । योगक्षेमसुदिदय सयमीहन्ते चेष्टां ऊर्वन्तीति यावत् । आत्मविद् 
छाथ योगक्षेमयुदिद्य चेश्टाभावं स्पष्टयति- नदीति । गद्धिरपेक्षा कामना तामिद्येतत्। न्तानिनां तर्हिं सर्वत्राना. 
धलशङ्खयाह-केवखमिति । तेषां तदेकश्षरणत्वे फलितमाह अत इति । इतिशब्दो विरोषदाब्देन संबध्यते 
॥ २२१ ॥ तनत्तदवेवतात्मना परखेवात्मनः स्िलभ्युपगमादेवतान्तरपराणामपि भगवच्छरणस्वानिशेपात्तदेकनिष्टस्वम. 
किंवचिस्करमिति मन्वानः शङ्कते-नस्विति । उक्तमङ्गीकृलय परिदरति-सव्यसित्यादिना । देवताम्तरयाजिनां 

३ नीरकण्डव्याख्यः ( चतु्धरी >) । 

तद्वयमहमेव षामि निर्वहामि । तेरन्ना्थै वा योगभूमिपूर््वोष्वभूमिखाभा्थं वा चिन्ता न कर्तन्येत्यर्थः । अनन्य- 
रेतसां तेषां मदभिन्नतवात्सर्य सेत्यतीत्य्थः । तथाचोक्तं "कानी त्वात्मेव मे मतम्” इति ॥ २२ ॥ अविधिपूर्वकं 

% मधुसदनीष्यार्या । 

देहयात्रामन्रा्थमप्यप्रयतमानानां योगं च क्षेमं च अलग्धस लभ लन्धसख परिरक्षणं च शरीरस्थिदयर्थ योगक्षेममकामयमा- 
सानामपि वहामि प्रापयाम्यहं सर्वेधरः। श्रियो हि ज्ञानिनोऽयर्थमहं स च मम प्रियः । उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीलातमैव मे मतम् 
इति ह्युक्तम् । यद्यपि सर्वेषामपि योगक्षेमं वहति भगवान् तथाप्यन्येपां प्रयलञसुत्पा्य तद्ध।रा वहति, ज्ञानिनां तु तदर्थ 
प्रयलमनुत्पाद्य वहतीति विद्ेषः ॥ २२ ॥ नन्वन्या अपि देवतास्लमेव तव्यतिरिक्तस्य वस्लन्तरस्याभावात् तथाच देवता. 
न्तरभक्ता अपि तामेव भजन्त इति न कोऽपि विशेषः खात् । वेन गतागतं कामकामा वदुशद्रादिलयादिभक्ता लमन्ते । 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां उ कतङृलयया इति कथमुक्तं तत्राह---ये ऽप्यन्येति 1 यथा मद्भक्ता मामेव यजन्ति तथा येऽन्यदेव- 
पानां षखादीनां भक्त यजन्ते ज्योतिधोमादिभिः श्रद्धया ओस्िश्यङुज्या अन्विताः तेऽपि मद्भक्ता एव हे कौन्तेय, तते. 

५ माष्योत्कंद्धीपिका। 

यतः कारणत् ज्ञानिनो भमात्मभूतललादतिप्रियाः। तड्क्तम् "उदाराः सवै एवैते ज्ञानी लात्मेव मे मर्त॑", “स च मम प्रियः इति । 
थद्यप्यन्येषामपि भक्तानां योगक्षेमं भगवान्वरहयेव तथप्यन्ये ये भक्तास्ते आत्मार्थं खथमपि योगक्षेममीहन्ते अनन्यदरीनस्ु 
नेति विशेषः ॥६२॥ नन्वन्या अपि देवतास्लामेव खब्यतिरिक्तसख देवतान्तरादेरभावात्तथा च तद्भक्ता अपि लामेव भजन्ते इति 
चेत्सयम्। तथापि इन्द्रादिदेवा वाुदेवामिन्ना इति ज्ञानाभावात्तषां मद्धक्तेभ्यो विरोष इलयाद-ये.ऽपी ति । येप्यन्यासु इन्द्रादि- 
देनताञु भसः सन्तः श्रद्धयां मासिकयुख्या अन्विता युक्ता अन्यदेवतां यजन्ते पूजयन्ति तेऽपि बस्वुगदया मामेव यजन्ति। यथा 

& भीधरीन्याख्या । 
येषां तथाभूता थे जना मां भिष्तयन्तः सेवन्तै, तेषां नित्याभियुक्ताना सर्वदा मदेकनिष्ठानां धों धनादिलामं शचेमं च तत्पाकनं 
मोक्षं वा तेरथितभप्यहमेव बदामि प्रापयामि ॥ २२॥ नु च स्वद्यतिरेकेण वस्तुतो देवतान्तरस्यांभावादिन्दरादिसेबिनोऽपि 
त्वद्भक्ता एवेति कर्थ ते गतागतं रभेरसत्राद--येऽपीति। भद्धयोपेता भक्ताः सम्तो येऽपि जना मशषेनान्यदेवता श्रादिरूपा यजन्ते 

७ अभिमबरृप्ताचार्यध्याख्यां । 
लाभः । कभ भा्तभगवरस्वस्थध्रतिष्टलाभपरिरक्षणं । येन योगभश्चत्वदाङ्कापि न भवदिलयश। ॥ २२ ॥ येपि च नामपेयान्तरेश्पारते तेऽपि 
मामेवोपासते । नहि ब्रह्मव्यसिरकि पिधिवुपास्यमस्ति भिस्वनिधिनेति विज्ञेयः । अविधिरन्यो विभिः । लानापरकारेविधिभिरहमेव परनश्म 
सत्तास्वमावो याज्य इति नतु यशभान्येदृदनान्तरदुषणसमुपाभेतमहापातकम दीमरेरव्याख्यावमविधिना दुष्ट बिधिनेति ¦ एवं हि सति ४४१ 

मामेव यजन्ते सर्वयज्ञानां चाष््मेव भोक्तेति इश्यमानमेतदसमञ सी मवेदिल्यरंकस्मषकलिकैः साकं संरुपिन । अस्मद्धरवस्तु निरूपयन्ति । 
अन्या स्वात्मध्यतिरिक्ता मेद्षाद्नयेन ब्रहमस्वभावहीनेव काचिदेवतेति गृहीत्वा ताभिष मजन्ते तेऽपि ब्रस्तुलो भामेव सवारमश्पं यभन्त 



नीख्कण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषेदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तम्याख्यायुता । ३३ 

अहं हि सवेयज्ञानां मोक्ता च पुरेव च । 
नतु मामभिजानन्ति तच्वेनातश्यवन्ति ते ॥ २४॥ 

१ ्रीमण्छांकरभाष्यम् । 

यजन्त्यविधिपू्वैकमविधिरज्ञानं तत्पुषैकमनल्ञानपु्वैक यजन्त दययर्थः ॥ २२ ॥ कस्मात्तेऽविधिपूवैकः 
यजन्त इव्युच्यते यस्माद्-अहमिति । अहं हि सर्वैयज्ञानां भरौतानां सार्तीनां च स्व॑षां यज्ञानां देव- 
तास्मत्वेन भोक्ता च प्रभुरेव च । मत्खासिको हि यश्चोऽधियज्ञोऽहमेवात्रेति द्युक्तम्। तथा नतु माम- 
भिज्ञानन्ति तच्ेन यथावत् । अतश्चाविधिपृवेकमिष्ठा यागफलाञ्यवन्तिं प्रच्यवन्ते ते ॥ २४॥ 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

अगवद्याजिभ्यो विरोषमा--अवि धीति । तब्याकरोति--अविधिरिति ॥ २३ ॥ ननु वस्वादिलेन्द्रादिक्ञानपूर्व- 
नेव ॒तद्धक्तास्तद्याजिनो भवन्तीति कथमविधिषूर्वकं तेषां यजनमिति शद्कते--कस्मादिति । देवतान्तरयाजिनां 
यजनमविधिपूर्बकमिलत्र हेत्वथेत्वेन शछोकमुस्थापयति--उच्यत इति । सर्वेषां द्विबिधानां यज्ञानां वस्नादिदे- 
चतात्वेनाहमेव भोक्ता स्ेनान्तयौमिरूपेण प्रञुश्वाह मेवेति प्रसिद्ध मेतदिति हिशब्दः । भञुरेव चेत्युक्तं बिद्रणोति-- 
मत्खासिको हीति । तत्र पूर्वाध्यायगतवाक्यं प्रमाणयति--अधियश्चोऽहमिति । तथापि देवतान्तरयाजिनां 
यजनमविधिपूर्वकमिति कुतः सिद्धं तत्राह-- तथेति । ममेव यज्ञेषु भोक्तृत्वे भ्रञुष्वे च सतीति यावत् । तयो- 
भोकतुमभ्वो भौवस्तत्वं तेन भोक्तृत्वेन भ्रथुस्वेन च मां यथावद्यतो न जानन्तो मोककुस्वादिना ममात्तानान्मय्यनपि- 
तकर्माणश्यवन्ते कर्मफरादिदयाह--भतश्चति ॥ २४ ॥ यद्यन्यदेवताभक्ता भगवत्तस्वाज्ञानात्कर्मफराच्वयवन्ते तर्हिं 

३ नी टकण्डष्याख्या ( चतुधेरी )। 

विधिरमभेदवब॒द्धिलद्राहित्याद विषिपूर्वकर्व तदीयमजनख ॥ २३ ॥ हि यतः सर्वेयज्ञानामहमेव सर्वदेवतारूपेण मौक्ता 
परयुः फरदाता च । एवंसति ते मां प्रत्यगभिन्नं तत्वेन याथातथ्येन न जानन्ति अतश्यवन्ति ज्ञाननिष्ठा 

% मधुसूदनीव्याख्या । 

वतारूपेण स्थितं मामेव यजन्ति पूजयन्ति । अविधिपूर्वकं अविधिरज्ञानं तदपूर्वं सवात्मलेन मामन्चाला मद्धि्लेन वखादी- 
न्कल्पयिल्ला यजन्तीदयर्थः ॥ २३ ॥ अविधिपूर्वैकलं विदण्वन्फलप्रच्युतिममीषामाह- अहं भगवान्वासुदेव एव सर्वेषां यज्ञानां 

श्रौतानां स्मातोनां च तत्तदैवतारूपेण भोक्ता च खेनान्तर्यामिरूपेण अधियज्ञलात्परथुश्व फलदाता चेति असिद्धमेतत् । देवता. 

न्तरयाजिनस्तु मामीदशं तच्तवेन भोक्तृखेन प्रसुत्वेन च भगवान्वाइुदेव एव बखादिरूमेण यज्ञानां भोक्ता खेन रूपेण च फठ्दाता 
न तदन्योऽस्ति कशिदाराष्य इयेवंरूपेण न जानन्ति । अतो मत्खरूपापरिक्ञानान्महतायासेनेष्टपि मग्यनर्पितकमणस्तत्तदेवरोकं 

-धूमादिमार्गेण गला तद्धोगान्ते च्यवन्ति अरच्यवन्ते । तद्धोगजनककरमश्चयात्तदेहादिवियुक्त- पुनर्दहम्रहणाय मनुष्यलोकं भ्रला- 
वर्तन्ते । थे तु तत्तदेवताखु भगवन्तमेव सवान्तयौमिणं पदयन्तो यजन्ते ते भगवद््पितकमोणसद्धियासहितकर्मवशादर्चिरादि- 
मर्मिण ब्रह्मलेकं गला तत्रोत्प्नसम्यग्दरनास्तद्धोगान्ते सुच्यन्त इति विवेकः ॥ २४॥ देवतान्तरयाजिनामनाढत्तिफलाभवेऽ्पि 

तत्तदेवतायागालुरूपश्ुद्रफलवापिरधुवेति बदन्भगवद्याजिनां तेभ्यो वेरक्षण्यमाह--अविधिपूरवैकयाजिनो हि त्रिविधाः अन्तः- 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

कुन्तीषतोऽपि खं वस्तुढृत्यासपितामहददौरित्र एवेति संबोधनाशयः । तथापि मद्धजने वाखुदेवन्यतिरिन्तं पस्तु नास्तीति ज्ञानं 
विधिसदभावोऽविधिसतपपूर्वकं यजन्त इदय्थः ॥ २३ ॥ एतदेव स्फोरयति--अहमिति । स्वैयज्ञानां श्रौतानां स्मातीनां च 
देवतारूपेण भोक्तान्तयमिरूपेण फलग्रदात्ृरूपेण प्रसुरेव चाहं हि भसिद्धमेतत्। तथा चैतारशं मां यतस्तत्तवेन ये नाभिजानन्ति 
अतोऽबिधिपूर्मैकमिष्टा यागफलभोगान्ते च्यवन्ति ते मद्य॑लोकं विशान्ति ॥ २४ ॥ अनिधिपूर्वैकं यजतामपि फलमवद्यंभावी- 

& भीधरीन्याख्या । 

तेऽपि मामेव यजन्तीति स्षल्यम्, विंत्वविधिपूर्वेकं मोक्षप्रापकं बिथिं विना यजन्त्यतस््े पुनरावतेन्ते ॥ २३ ॥ एतदेव विवृणोति--~ 

अहं हीति । सर्वेषां यशाना तत्तदेवतारूपेणादमेव भोक्ता प्रयुश्च खामी फक्दातापि चादहमेवेलयथैः । एवंभूतं मां ते त्तेन यथा. 
वन्नाभिजानन्ति जतश््यवन्ति भच्यवन्ते पुनरावर्तन्ते । येतु सर्वेदेवतादु मामेवान्तयौ मिण पददयन्तो यजन्ति ते तु नावतेन्ते ॥ २४ ॥ 

७ अभिनवगुप्ताचायेन्याख्या । 

किंसविधिना दुदधेन विधिना भेद््रहणरूपेणेति । अतएवाह नठु मां स्वास्मानं तरेम देवतारूपतया भोकतूत्येन जानन्ति । अतः च्यवन्ते 
मद्रपात् ॥ २द॥ फ देवनस्य देवान्यास्तीयादि । एतदेव व्यवनभिति यात् ॥ २४ ॥ येतु मर्स्वसरूपमेदेन धिदुसते देवभूवपिवृयागाः 

भण गी० ५५ 



४२४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवदीता । [ अध्यायः ९ 

यान्ति देवत्रता देवान्पित्न्यान्ति पितव्ता;। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५॥ 

१ भीमण्छांकर भाष्यम् । 

यान्तीति । थेऽष्यन्यदेवताभक्तिमल्वेनावि धिपूवैकं यजन्ते तेषामपि यागफर्मवरयभावि, कथम्- 
यान्ति गच्छन्ति देवव्रता देवेषु बतं नियमो भक्तिश्च येषां ते देवनता देवान्यान्ति । पितृनश्चिष्वात्ता- 
दीन्यास्ति पितबताः शआ्राद्धादिश्ियापसः पिदठभक्ताः । भूतानि विनायकमाक्गणचतुभगिन्यादीनि 
यान्ति भूतेज्या भूतानां पूजकाः । यान्ति मध्याजिनो मचजनशीला वेष्णवा मामेव । समाने- 
इष्यायासे मामेव न भजन्तेऽन्ञानात्तेन तेऽहपफलभाजो भवन्तीदयर्थः ॥ २५ ॥ न केवर मद्धक्तानाम- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

तेषां देवतान्तरयजनमर्फिचिरकरमियाशङ्कयाह--ये ऽपीति । देवतान्तरयाजिनामनादृत्तिफएखाभावेऽपि तत्तदेवताया- 
गानुरूपफलप्रासिधोव्यान्न तदक्रिंचिवकरमिय्थैः । देवताम्तरयाजिनामावशयक तस्फरमाशङ्का पूर्वकसुदाहरति-क थ- 

मिव्यादिना । नियमो बद्युपहारपरदशक्षिणप्रह्वी भावादिरिलयथेः । देवतान्तराराधनस्यान्तवस्फरुमुक्सवा भ गवदाराधन- 
स्यानन्तफरुत्वमाह- यान्तीति । भगवदाराधनस्यानन्तफरुस्वेः देवतान्तराराधर्म स्यक्स्वा भगवदाराधनमेव युक्तमा- 

याससाम्यात्फलातिरेका्चेयारङ्याह--समाने.ऽपीत्तिः । अक्तानाधीनेत्वेन देवतन्तराराध्नवतां फरुतो न्यूनतां 
दश्चेयति- तेनेति ॥ २५ ॥ अनन्तफरुव्वाद्धगवदाराधनमेव कवध्य मिद्युक्त सुकरत्वाच्च तयेव्याह-न कैवटमिति। 

३ नी रुकण्डग्याख्या ( चतुधंरी ) । 

मरुन्ध्वा संसारगर्ते पतन्ति ॥ २४ ॥ स्वै भक्ता यथामजनं प्राघ्रुवन्ति खाराध्यसांनिध्यमित्याह-- यान्तीति । 
भूतार्थमिज्या येषां ते भूतेज्याः ॥ २५ ॥ मद्धक्तिरतियुकरा देबतान्तरभक्तिस्तु बहुवित्तव्ययायाससाध्येत्याश्ये- 

४ मधुसुद्नीष्याख्या । 

करणोपाधिगुणत्रयभेदात् । तत्र सात्तिका देवत्रताः, देवा वसुशदरादिदयादयस्तत्संबन्धित्रतं बल्युपहारप्रदक्षिणग्रह्ीभावादिरूपं 
पूजनं येषां ते तनेव देवान्यान्ति । ^तं यथायथोपासते तदेव भवतिः इति श्रुतेः ! राजसास्ु पितृच्ताः श्राद्धादिक्रियाभिरभि- 
ष्ात्तादीनां पितृणामाराधकास्तनेव पितृन्यान्ति । तथा तामसा भूतेज्या यक्षरक्षोविनायक्रमातृगणादीनां भूतानां पूजकास्तान्येव 
भूतानि यान्ति । अत्र देवपितृभूतदाब्दानां तत्संबन्धिलक्षणयोष्ूसुखन्यायेन समासः । मध्यमपदस्म पीसमासान श्ीकाराःप्रकृति- 
विङतिभावाभावेन च तादथ्यचतुर्थीसमासायोगात् । अन्ते च पूजावाचीज्याशब्दग्रयोगत्पूवैपयाय द्वयेऽपि त्रतशब्दः पूजापर 
एव । एवं देवतान्तराराधनसय तत्तदेवतारूपलमन्तवत्फलसुक्ला भगवदाराधनस्य भगवद्रुपलमनन्तं फलमाद-- मां भगवन्तं 
यष्टुं पूजयि शीलं येषां ते मद्याजिनः सवोखु देवतासु भगवद्धावदरिनो भगवदाराधनपरायणा मां भगवन्तमेव यान्ति । 
समनेऽप्यज्ञानात् भगवन्तमन्तयामिणमनन्तफलदमनाराध्य देवतान्तरमाराध्यान्तवत्फलं यान्तीव्यदो दुर्देववेभवमक्ञानामिलय- 
भिप्रायः ॥ २५ ॥ तदेवं देवतान्तराणि परियज्यानन्तफल्लाद्धगवत एवाराधनं तेव्यमतिसुकरलाच्चेयाद--पतर पुष्पं फल 

५ भाप्योत्कवंदीपिका । 

व्याह-यान्तीति । देवन्रता देवेषु रतं बल्युपहारपरदक्षिणग्रह्मीभावादिषूपो नियमो भक्तिश्च येषां ते देवानुपासयानिन््रवखादीन् 
यान्ति गच्छन्ति ^तं यथायथोपासते तदेव भवतिः इति श्रुतेः। तथा पिनृष्वत्निष्वात्तादिषु ब्रत श्राद्धादिक्रियानियमो भक्तिश्च येषां ते 
पितृन्यान्ति । तथा भूतेषु विनायकमावृगणचतुःषष्टियोगिन्यादिषु इज्या पूजा येषां ते भूनयाजका मूलानि यान्ति । तया मयजने 
मम पूजने रील येषां ते मामेव भगवन्तं वासुदेवं यान्ति आयास समानवेऽग्यज्ञानान्मद्यजनमनत्पफल्दं विद्टायान्यदेवादिय- 
जनमङ्गीकुरवैन्ति वेनात्पफलभाजो भवन्तीयदयो खोकानां मौव्यमिखयभिग्रायः ॥ २५ ॥ न केवरं मम पूजकानां मत्पा्तिरपमना- 

६ भीधरीन्याख्या । 

तदेबोपपादयति--यान्तीति । देवेषवन्द्रादिषु जतं नियमो येषा तेः अन्तवन्तो देवान्यान्ति अततः पुनरावतैन्ते । पिवृषु रतं येषां 
आद्धादिक्रियाप्राणां ते पितृन्यान्ति । भूतेषु विनायकमावृकादिषविञ्या पूजा येषा ते भूतानि यान्ति । मां यष्टु शीं येषां वे मया. 
जिनसे तु मामक्षयं परमानन्दरूपं नारायणं यान्ति ॥ २५ ॥ प्रदेव खभक्तानामक्षयफारत्वसुक्तम् । भनायासत्वं खभक्तेदशयति-- 

' अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । 
दिनापि मामेव यजन्ति ते च मश्चाजिनो मामेव गण्षन्तीत्युपरसं हरिष्यति । ननु द्रष्यत्यागार्थयुडिशा देषतेस्युश्यते सस्कथनमलु दिश्य स्वाटम- 
तत्वस्य याज्यत्वं “आदिल्यः भापणीयश्चरूरिति विधिशेपमूतदेवसोरे शार्मकविष्यम्तरभ भावितो शसावुरेशाः ४ नथ स्वारम चिधिरस्तीखभि- 
आयेणाह--अविधिपूवैकं मामिति । स्वात्मष्यसिरिश्षायां देवतायामस्त्यपेक्ष्यो बिधिः अभराप्तमापणस्पत्माच् । स्वार्मा तु परमे-्रयो ज 
विधिपूवेको िधिपरिभाप्यत्वाभावात् । नहि सदनुदेशञेन ंचित्परवतते । तेन विधिपरिभरापिसेनदरादिदेवतोदेष्ोणु सर्वेषु स स्वादमा विश्राव- 
माञ्चनस्व मावः तदुदक्यदेवताय मासमि तिस्थानीयतयेवाहमहभिकयः सतताव भासमानः सखकदेत्रकद्पः सतक्तोदिष्ट इति । युक्ठिसिद्धमेतन्मा- 
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पत्रं पुष्पं फट तोथं यो मे मत्तया प्रयच्छति । 
तदहं जत्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २९ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम् ॥ २७ ॥ 

२ भीमण्छांकरभष्यिभ् । 

नाघृत्तिङुश्चणमनन्तपफरं सुखायधनश्ाद, कथम्--पतं पुष्पं फटं तोयसुदकं यो मे महयं भक्त्या 
प्रयच्छति तदहं पत्रादि भक्त्योपहतं भक्तिपूरवैकं प्रापितं भक्युपहतमश्चामि गृङ्खामि प्रयतात्मनः 
शयुदधबद्धेः ॥ २६ ॥ यत पवमतः--यत्करोषि खतः प्राप्तं यवश्चासि यच जुहोषि हवनं निर्वैतेयसि भौत 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

भगवदाराधनस्य सुकरत्वमेव प्रभपू्कः भपञ्चयति--कथमित्यादिना । यद्धि पुध्पाविकं भक्तिपूर्वकं मदर्थमर्पितं 
तेनायं श्ुदधवेतास्पसी मामाराधयतीद्यहमवधारयामीयाई--पन्नमित्यादिना ॥ २६॥ तदाराधनख सुकरत्वे तदे- 
वाव्यकमिष्याह~-यत इति । खतः श्ाखाहते प्राक्त गमनादीति यावत् । यदश्रासि चं कंचिद्ोगं भुङ्ख । हवनस्य 

, ३ नीखकण्टव्याख्या ( चतुरी ) । 

भाह--पथ्भिति । मक्तिरेव केवरं ममापेक्षिता नान्यदिति भावः| मक्तयुपहतं भक्त्या समर्पितम् ॥ २६ ॥ 
अतः स्वं मदर्पणं कुर्वित्याह--यदिति । यत्करोषि गमनादिकं तद्धगबत एव प्रदक्षिणादिकं करोमीति मल्री- 

€ मधुसुदमीन्याख्या 1 

तोयमन्यदवाऽनायासलभ्यं यक्किचिद्रस्त॒ यः कश्चिदपि नरो मे भह्यमनन्तमहाविभूतिपतये परमेश्वराय भक्त्या न वासुदेवात्पर- 
मसि किचित् इति इुद्धिपू्विकया श्रीया प्रयच्छति ईश्वराय भूयवदुपकल्पयति । मत्खलानास्पददरव्याभावात्सर्ैस्यापि जगतो 
मथैवाजितललात् अतो मदीयमेव सर्वं मह्यम्पयति जनः तस प्रीया प्रयच्छतः अयतात्मनः शदधबुदधेस्ततपत्रपुष्पादि तुच्छमपि 
वस्तु अहं सर्व्वरोऽश्नामि अश्चनवत्परीया खीकृलय तृप्यामि । अत्र वाच्यस्यायन्तविरस्कारादशेनलक्षितेन खीकारबिरेषेण 

भरीयतिशयहेतुखं व्यज्यते! न ह वै देवा अश्नन्ति न पिबन्येतदेवाखतं दष्टा तृप्यन्ति इति श्वुतेः। कस्मात्तुच्छमपि 
तदश्नामि, यस्मात् भक्त्युपहृतं भक्टया प्रीया समर्पितम् । तेन प्रीया समर्पणं मत्लीकारनिमित्तमिलयर्थः । अत्र 
भक्या भ्रयच्छतीस्युक्ला पुनभक्तयुपहतमिति वदच्भक्तख व्रौह्म॑णलतपखिलादि मत्खीकारनिमित्तं न भवतीति परिसंख्या 

सूचयति । श्रीदामग्राह्मणानीततण्डलकणमक्षणवत्मरीविविशेषम्रतिबद्धभक्ष्याभक्ष्यनिज्ञानो नार इव मात्रायर्पितं पत्रुष्पादि 

भक्ताितं साक्षादेव भक्षयामीति वा । तेन भक्तिरेव मत्परितोषनिमित्तं नठु देवतान्तरवद्वल्युपदारादि बहुवित्तव्ययायाससाध्यं 

करिचिदिति देवतान्तरमपदाय मामेव भजेतेदयभिभ्रायः ॥ २६ ॥ कीददां ते भजनं तदाह--यत्करोषि शबल्ादतेऽपि 

रागात्माप्तं गमनादि । यदश्नासि खयं त्यथ कमेसिच्यर्थं वा । तथा यलुहोषि शाल्रवलाननियमभिहोत्रादिदोमं निर्वैतेयसि । 
५ मष्योत्क्ेदीपिका । 

ृत्तिलक्षणमनन्तफल्मपि त॒ मतपूजनसाधनानामतिसोरभ्यान्मदयजनमतियुलभमिलयाह । पतरं ठखसी प्र, पुष्पं, फं, तोयं जलं,यो 

मे मह्यं भक्त्या परत्रम्णा अयच्छति अषयति। भयतात्मनः तत् पत्रादि भक्त्या उपहूतं समर्पितं अश्नामि गदी तृप्यामीलर्थः। 

सुदान्नोपाहततन्दुख्वद्धक्षथामीति वा । तस्मदिवतान्तरादिपूजनं विहायाल्पायासकभ्यवस्तु साभ्यमनन्तफरदं मद्यजनमतिभक्त्या 

कर्तव्यमिदयभिभ्रायः ॥ २६ ॥ यतः पञ्नादिकमपि भक्तयुपहतं गृहामि अतः सर्वमपि कमं मय्यर्पितं यथा भवेत्तथा कतैव्यमिदमेव 

चातिद्रम मद्यजनमिदयाह । यत्करोषि यद्रागादाचरसि, यच्चाश्नासि, यच्च जुहोति श्रोतं सात वा हवनं सेपादयसि, यच हिर 
& भीधरीष्याख्या । 

पमिति । पत्रयुष्यादिमात्रमपि मद्यं भक्तया प्रीत्या यः भ्रयच्छति तख प्रयतात्मनः शुद्धचित्तस्य निष्कामभक्तख ततपत्रपुष्पादिकं 

तेन मद्योपहृतं समपितमदहमश्चामि भरल्या य॒ज्ञामि । नहि मदाबिभूतिपतेः परमेश्वरस्य मम ्चद्देवता नामिव बहुवित्तसाध्ययागादिभिः 

परितोषः स्यात् कितु भक्तिमत्रेण । अतो भक्तेन समितं यक्किचित्पत्रादिमात्रमपि तदनुगदाथेमेवाश्चामीति मावः ॥ २६ ॥ नच 

पत्पुष्यादिकमपि यज्ञाथं पद्युसोमादिद्रन्यवन्मदथेमेवोधमेरापा् समपणीयम् › किं त्दि--यदिति । खेमावतो वा साखतो वा यत्कि 
७ अभिनवगुप्राचायेव्याख्या । 

मष यजन्यधिधिपूर्वकस्थात् सुख्यभूतमसपराक्िफर्ष्य । तान्प्रति छम्रभिध्ायस्वं नास्ति अपितु परिमितदकषिणास्थानीयेन्डपद्ादिमात्र" 

„ आक्षएव याजकयश्चरिताधेत्वमेषाभिति अथयितु पर्षद् । यदुक्तं मयेव ववेदान्वेद् न येद् दामवपदं दूयेत निरवेदवान्स्वगारथी यज 

` भानतां भतिजहजातो यजम्याजकः । स्थः कर्मरसभरवाहविसराः संधित्सरवन्त्योऽखिलास्त्वामानन्द्महाण्डुधि विदधते नाभराप्य पूरणा 

स्थितिम् ॥° इति ॥ ५॥ २६ ॥ एवं यः उक्तक्रमेण येत्ति तस्येरादिदेवतायागोऽपि परमेश्वरयाग इति । यदप्यन्यस्क्मं तदपि मष्ट 

शरस्वासमार्वनरूपं तसैव सर्तरोदेशषादिल्ाह--यल्करोषीति । देबतान्तस्याजिनो यतोऽमितमनोरथा, फर रुषयन्ति अतस्त्वं सर्व भागः 



३६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-भीमद्धगवद्रीता । [अध्यायः ९ 

सु भाश्ुभफरैरेवं मोश्त्यसे कमेबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विखुक्तो माखुषैष्यसि ॥ २८ ॥ 

२ श्रीमष्छांकरभाष्यम् । 

स्मार्त वा। यद्वासि प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो दिरण्याश्नाञ्यादि यत्तपस्यसि तपश्चरसि कौन्तेय 
तत्छुडष्व मदपैणं मत्समर्पणम् ॥ २७ ॥ पवं कु्वैततस्तव यद्धवति तच्छुणु--द्युभाद्चभफलेरिति । 

डेरेवं 4 क ॐ ¢ 4 

श्भाद्चभफ शमाशुमे इष्टानिष्टे फडे येषां तानि शुभाद्युमफडानि कमणि तेः . शुभाद्यभफकेः 
कर्मबन्थनेः कर्माण्येव बन्धनानि तेः कर्मबन्धनैरेवं मट्तमपेण कुवैत्मोशष्यसे । सोऽयं संन्यासयोगो 
नाम संन्यासश्चासो मत्छमर्पणतया क्मैत्वाद्योगश्चासाविति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मान्तःकरणं 
यस्य तव स त्वं संन्यासयोगयुक्तात्मा खन विसुक्तः क्मबन्धनेजींवन्नेव, पतिते चास्िञ्दारीरे मासु- 
णी 0 क 01 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

श्वतस्स्वं॑ वारयति श्रौतमिति । मत्समर्पणं तत्सर्व॑मद्यं समर्पयेदथैः ॥ २७ ॥ किमतो मवति तदाद--पएव- 
भिति । भगवदर्पणडश्या सर्वक ङु्ब॑तो जीवन्मुक्तस ॒प्रारम्धकमो वसाने विदेहकेवल्यमावद्यकमिदयाह--द्युमे- 
द्ादिना । भगवदुर्पणकरणान्युक्तिः संन्यासयोगाचेति साधनद्रयशङ्कां श्ातयति--सोऽयसिति ॥ २८ ॥ भग- 

2 नीलकण्डव्याख्या ( चदु ) ! 

त्यर्थमेव तदर्पणं कुर्विति । एवै वचनादिष्वपि नामकीर्त॑नादिदष्या उद्यम् ॥ २७ ॥ एवं कुर्वतः फलमाद-द्युभा- 
छ्युभेति । श्ुमाञ्चमफरैरि्टनिषटफटठेः कर्मस्यै्वन्धनेरेव कुर्वन् त्वं मोक्ष्यसे मगवदर्पणबुद्ा यल्िचित्कर्य॑कुरवैतः 
कर्मेटेपो नासीव्यर्थः । अयमेबोक्तलक्षणः कर्मपरसंन्यासखूपो मागसघ्र युक्तात्मा समाहितचित्तः सन् विमुक्तः कर्म- 

% मधघुसुदनीन्याख्या । 

श्रोतस्र्वसवैहोमोपलक्षणमेतत् । तथा यदृदासि अतिथित्राह्मणादिभ्योऽन्नदिरण्यादि । तथां यत्तपखसि प्रतिसंवत्सरमज्ञात- 
भ्रामादिकपापनिषृत्तये चान्द्रायणादि चरसि उनच्छृ्कलप्रकृत्तिनिरासाय शारीरेन्द्रियसंघातं संयमयसीति वा ! एतच सर्वेषां 
निदखनेमित्तिककर्मेणासुपलक्षणम् । तेन यत्तव आणिखभाववशाद्धिनापि शाञ्लमवदयंभावि गमनाशनादि य शाखवशादवदर्य" 
भाषि होमदानादि हे कौन्तेय, तत्सर्व लोकिकं वैदिकं च कमोन्येन निमित्तेन क्रियमाणं मदपण मय्यर्पितं थथा खात्तथा 
कुरुष्व । आत्मनेपदेन समर्पकनिष्ठमेव समर्पणफठं नतु मह्यं किंचिदिति दरयति । अवद्यंभाविनां कर्मणां मयि परमगुरौ 
सम्प॑णमेव मद्धजनं नतु तदर्थ प्रथरन्यापारः कथित्कर्वव्य इसयभिम्रायः ॥ २५ ॥ एताददयख मजनख फलमाह- 

एवमनायाससिद्धेऽपि सर्वकर्मेसमर्पणरूपे मद्धजने सति शमाश्चुभे इष्टानिष्टे फले येषां तैः कर्मबन्धनेवेम्धरूपैः कर्मभिमेीक्ष्यये 
मयि समर्पितलात्तव॒तत्संबन्धानुपपत्तेः कर्मभिस्तत्फैश्च न संखक्ष्यसे । ततश्च संन्यासयोगयुक्तात्मा संन्यासः सवैकर्मेणं 
भगवति समर्पणं स एव योग इव चित्तरोधकल्लायोगस्तेन युक्तः शोधित आत्मान्त.करणं यख स लं लयक्तसर्वकमां वा 
क्मबन्धनेर्जीनजेव विमुक्तः सन्सम्यण्दरनेनाज्ञानावरणनिव्र्या मासुपैष्यतसि साक्षात्करिष्यखद ब्रह्मास्मीति । ततः आरच्धक- 

५ भष्योत्क्पदीपिका 1 

ण्यादि ब्राह्मणादिभ्यो ददासि मयच्छसि, यत्तपखसि तपश्वरसि, तन्मदपेणं ऊुरुष्वेश्वसप्रेरणया तदर्थमेव सर्वं करोमीति युज्या मयि 
वाुदेबेऽपितं यथा भवति तथा कुरुष्व मत्संबन्धिलात्तत्ैतदतिखुलभमिति सूचयनाह- कौन्तेयेति । यद्रा यथा ङन्ती भर्व 
राज्ञया भवदादीनिन्दरादिसङ्गेनोत्पायापि तत्कर्मसंबन्धव्जिता तथा लमय्येवं कुर्वन् कर्मबन्धनेमेक्ष्यसे इति संबोधनख गृढाभिभ्रायः 
४२७ ॥ एवं मदर्पणं ऊुर्वतस्तव यत्फरं भविष्यति तच्चुणु । भाञ्चमे इनि फटे येषां कर्मणां त्येव बन्धनानि द्यभाद्चभफकैः 
कमैरूपेबेन्धनेरितियावत् । एवं मदुक्तं कुर्वन् मोक्ष्यसे । कभ वध्यस इध्य्थः । सोऽयं मदर्पणबुज्या क्रियमाणकर्मसंन्यासयोगो 
नाम फल्द्यागात्सेन्यासश्चासो कर्मलायोगश्च तेन युक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य स लं संन्यासः खरूपतः सर्वेकमेयामः स एव 
युज्यते ब्रह्मणानेनेवि योगस्तेन युक्तस्तसिन्युक्तः समाहितो वा आत्मान्तःकरणं यस्य स लमिदर्थस्व सर्वकर्मदयागरूपे सुख्यसंन्यासेऽ- 
नाधिकारो भगवतोऽनभिग्रत इयमिेखाचायने भरद्षितः । संन्यासयोगयुक्तात्मा सन् ज्ञानमराप्या जीवन्नेव कर्मबन्धतेर्विमुक्त 

६ भीधरीन्याख्या । 

चित्क करोषि; तथा यदश्षाति यल्नुदहोषि, यद्दासि, यत्तपस्यसि तपः करोषि तत्सर्व मय्यपितं यथा मवलेवं डुरुष्व ॥ २७ ॥ एठ 
च यत्फर आप्ति तनच्छरणु--श्युमेति । एवं ऊुर्वन्कमैबन्धनेः कमैनिमिततेरिथनिषटेः फञैयुक्तो भविष्यसि । कमैणा मयि समपितत्वेन 

७ अभिनवगुसाायष्याख्या । 
क्तोपदेशक्छभेण भदर्पणं मन्म॑यत्मेन भावनं करु । एषं एव च संन्यासयोग इति विस्तीरी चिस्पष्टपरायं॑पुरस्तषदेव प्रतिजाने इति युक्तियुक्त 

१ मधुसूदनं 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुपव्याख्यायुता । १२७ 

समोऽदं सवे भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न पयः । 
ये यजन्ति तु मां क्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥ 

९ भरीमस्छांकरभाण्यम् । 

वेष्यस्यागमिष्यसि ॥ २८ ॥ सगद्धेष्वां्तर्हिं भगवान्यतो भक्तानयुगृह्णाति नेतरानिति तन्न-समो ऽ 
हमिति । समस्तुव्यो.ऽह स्वेभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियोऽच्चिवदृहं दुरस्थानां यथा्चिः शीतं नाप- 
नयति खमीपसुपसपेतामपनयति तथाहं भक्तानयुगक्लासि नेतरान् । ये भजन्ति तु मामीश्वरं मक्व्या 
मयि ते खभावत एव न मम रागनिसित्तं मयि वतेन्ते । तेषु चाप्यहं स्वभावत एव वर्ते नेतरेषु 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

वतोः रागदेषवस्वेनानीशवरत्वमाशङ्कयं परिहरति-यगेत्यादिनां । तरदं भग॑वद्धजनमर्किचित्छरमिलयाशङ्खाह- 
अभिवदिति | तस्मपञ्चयति--यथेति । सक्तानभक्ताश्वानुगहतोऽनयुगरह्णवश्च भगवतो न कथं रागादिमत्वमिल्य- 
शङ्खयाह-ये भजन्तीति । ये वणोश्रमादिधनेमा भजन्ति ते तेनैवे मभजनेनाचिन्त्यमाहात्म्येन परिद्दङुदधयो मयि 
मस्समीपे वसैन्ते मदभिष्यक्ियोग्यचित्ता भवन्ति । तुशब्दोऽख्य बिरोषस्य द्योतनार्थः । तेषु च समीपे तेषामहमपि 
सखभावतो बतैमानस्तदयुप्रहपरो भवामि । यथा व्यापकमपि साचित्र तेजः सच्छे दर्पणादौ प्रतिफएरति तथा परमेश्वरो- 

३ नीरुकण्डव्याख्या ८ चतुर्धंरी ) । 

बन्धनेर्विसुक्तः सन् मां सर्वेषां प्रत्यगात्मानसुपेष्यसि ॥ २८ ॥ यतो भक्तानेवायुगृह्णाति नेतरानित्यतो रगदधे- 
धवान्भगवानित्यत आह-समो ऽहमिति । यथाशिः रागादिशयन्योऽपि समीपस्थानामेव शीतं नादायति न दूरखथानां 
तद्रत्सर्व्॑र समोऽप्यहुं शरणागतानामेवे अन्धं नाश्चयामि नान्येषामित्यर्थः । अतो मम न रागदेषाविति मावः । मयि 
ते तेषु चाप्यहम् । मक्ता अनन्यशरणतया मय्येव वतन्ते अहमपि तेष्वेव वर्ते । अभनक्तवित्तानां रागाचाक्रान्तत्वेन 

मधु सूदनीत्यास्या । 

मक्चयात्पतितेऽसिञ्छरीरे विदेहकेवस्यसूपं मासुपैष्यसि । इदानीमपि मद्रपः सन्सर्वोपाधिनिवृच्या मायिकभेदव्यवहारविषयो 
न भविष्यसीयर्थः ।॥ २८ ॥ यदि भक्तनेवाचुयह्ाति नाभन्तान् ततो रागद्वेषवतवेन कथं परमेश्वरः स्यादिति नेद्याह- सर्वेषु 
प्राणिषु समस्तुस्योऽदं सद्रूपेण स्फुरणरूपेणानन्दरूपेण च खाभाविकेनो पाधिकेन चान्तर्यामिलेन । अतो न मम द्वेषविषयः 
प्रीतिविषयो वा कञ्चिदस्ि सावि्रसेवं गगनमण्डख्व्यापिनः प्रकाशय । तर्हिं कथं मक्ताभक्तयोः फलवैषम्यं तत्राह--ये 
भजन्ति तु ये तु भजन्ति सेवन्ते मां सर्वैकर्मसमपेणरूपया भक्त्या । अभक्तापेश्षया भक्तानां विशेषद्योतनार्थस्तुशब्दः । 
कोऽसो, मयि ते ये मदरपितैर्निष्कामैः कर्मभिः शोधितान्तःकरणासे निरस्तसमस्तरजस्तमोमरुस्य सत्त्वोदेकेणातिखच्छस्यान्तः- 
करणस्य सदा मदाकारां इृत्तिमुपनिषन्मानेनोत्पादयन्तो मयि वर्तन्ते । अहमप्यतिखच्छायां तदीयचित्तवृत्तौ भतिनिम्बित स्तेषु 

(वर्ते । चकारोऽवधारणा्थ- त एव मयि तेष्ेवाहमिति । खच्छस हि दन्यसायमेव खभावो येन संबध्यते तदाकारं गृहातीति । 
खच्छ्रव्यस॑बद्धस्य च वस्तुन एष एव खभावो य्॑तत्र प्रविफरतीति । तथा अखच्छदव्यस्यप्येष एव खभवो यत्वसंबदस्ा- 
प्याकारं न गृह्णातीति । अखच्छद्रव्यसंबद्धस्य च वसुन एषं एव खभावो यत्त न प्रतिफङतीति । यथा हि सर्वत्र विद्यमा- 
नोऽपि साविच्रः प्रकाशः खच्छे दपेणादविवाभिव्यज्यते न लखच्छे घटादौ । तावता न दर्पणे रज्यति न वा दवेष्टि घम् । 
एवं सर्वत्र समोऽपि खच्छे भनक्तचित्तेऽभिन्यज्यमानोऽखच्छे चामक्तचित्तेऽनमिव्यज्यमानोऽ्टं न रज्यामि कुत्रचिव् । नवा 

५ भष्योत्कषंदी पिका । 

पतिते च देहे मां परमात्मानं सच्िदानन्दधनं भोक्षाद्यसुैष्यसि प्राप्यसि ॥ २८ ॥ नञु मोक्षादिदानेन भ॑क्ताननुगरहतस्त- 
ददानेनाभक्तानननुगरह तस्तव वैषम्यमिति चेत्तत्राह--सम इति । अहं परमात्मा सच्विदानन्दघनः सर्वभूतेषु बह्यादिसलम्ब- 
पयन्तेषु समः समानः ! यतो मम द्वेष विषयः कश्चिदपि न भवति रागविषयशथ ! एवं तर्हिं कथं भक्ताननुह्णासि नेतरानिवि 
तत्राह-य इति । वुराब्दः रा्ाव्यवच्छेदार्थः । यथा सवितृप्रकार. खच्छाखनच्छदर्पणेषु समोऽपि खन्छेषु विशेषेण वतते 
नाखनच्छेषु । यथा बहिः स्वैसमोऽपि सज्निषटितानां चीतं नाशयति नासन्निहितानाम् । यथावा कत्पवरक्षो भक्तानयुग्रहणाति 
नाभक्तान् ! एवं ये तु मत्तया मां भजन्ते सेवन्ते ते खमावतो मथि वर्तन्ते । मदाकाराकारितचित्तदृत्तयोऽयुग्रहभाजो 

8 भीधरीव्याख्या । 
तव ततफकसंबन्धानुपपत्तेः । तेश्च विमुक्तः सन्संन्यासयोगयुक्तास्मा संन्यासः कर्मणां मदर्पणं स एव भोगन्ञेन युक्त आतमा चित्तं 
यस्य तथाभूतस्त्वं मा प्राप्खल्ति ॥ २८ ॥ यदि भक्तेभ्य एव मोक्षं ददासि नाभक्तेभ्यश्च तदि तवापि कि रागद्वेषादिक्ृतं वैषम्यमस्ति, 
नेवलाई--सम द्रति । समोऽदं सर्वेष्नपि भूतेषु । जतो मे मम पिवश्च दवष्यश्च नास्येव । पवंसल्यपरि ये मां मजन्ति वे भक्ता मयि 



४३८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्धीता। [अध्यायः ९ 

अपि चेत्खुकुराचारो भजते मामनन्य नाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्न्यवसितो दिस ¦ ॥ ३० ॥ 
क्षिपं भवति धमोत्मा राश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ ३१॥ 

१ भरीमच्छांकरभष्यम् 1 

नेतावतः तेषु देषो मम ॥ २९ ॥ शृणु मद्धकतेमीहात्म्यम्--अपिचेदिति । अपि चेयदपि सुहं दुरा 
चारः खुदुराचारोऽतीव इूत्छिताचारोऽपि भजते मामनन्यभागनन्यमक्तिः सन्साधुरेव सम्यग्डत्त 
पव ख मन्तव्यो ज्ञातव्यः । सम्यम्यथावद् व्यवसितो हि यस्मात्साघुनिश्चयः खः ॥ ३० ॥ क्षिप्रसिति । 
उस्खज्य च बाह्यां दुराचारतामन्तःखम्यग्न्यवसायखामथ्यौत्-क्षिप्र शीघ्रे भवति धमोरमा धमचित्त 
पव शाश्वन्नित्यं शास्ति चोपशमं निगच्छति पाप्नोति । शुणु परमार्थं कौन्तेयः प्रतिजानीहि निश्चितां 

२ आनन्दयिरिभ्यार्या । 
ऽवजेनीयतया भक्तिनिरस्समसकलुषसच्वेषु पुरुषेषु संनिधत्ते देवीं पङ्ृतिमाभरिता मां मजन्तीद्युक्तस्वादिदर्थः ॥ २९॥ 

भृतां भगवद्धक्ति स्तुवन्पापीयसामपि तत्राधिकारोऽसीति सूचयति--द्यण्विति । सम्य्दृत्त एव भगवद्धक्तो 
ज्ञातव्य इत्यन्न हेतुमाह-सम्यमिति ॥ ३० ॥ हित्वर्थमेव प्पञ्चयति-उत्खञ्येति । भगवन्तं भजमानस्य कथं 
दुराचारता प्रियक भवती्यादज्लाह---क्षिप्रसिति । सति दुराचारे कथं धमेचित्तसवं॑वदाह--दाभ्वदिति । 
उपशमो दुराचाराष्ुपरमः । किमिति व्द्धक्तस्य दुःराचारादुपरतिरच्यते दुराचारो पहतचेवस्तया किमिलयसौ न नदक्ष्य- 

2 सीरुकण्डव्याख्या ( चतुधंरी ) 1 

तत्र मम विरषतोऽभिव्यक्तिनीस्तीति भावः ॥ २९ ॥ मक्तेमीहातम्यमाह--अपिचेदिति । अत्यन्तपापिष्टोऽपि 
मां यद्यनन्यचेता; सन् मजते तथापि स साधुरेव मन्तम्यः । हि यतः स॒ सम्यर्व्यवसितः सम्यग्वृत्तः ॥ ३० ॥ 
संम्यग्न्यवसितत्वादेव शिग्र धमात्मा मवति । शान्ति च शश्निगच्छति प्राभोति । हे कौन्तेय, त्वमेव मदाज्ञया प्रति- 

« मशधुखुदनीन्याख्या । 

द्वेष्मि कंचित् । सामभ्रीम्यांदया जायमानसय कार्श्य प्यलुयोज्यखात् वदिवत्कल्पतसवच्वैषम्यं व्याख्येयम् ॥ २९ ॥ किंच 
मद्भक्तेरेवायं महिमा यत्समेऽपि वैषम्यमापादयति शणु तन्महिमानम् ! यःकशित्सुदुराचारोऽपि चेदजामिलादिरिवानन्यभाक्- 
सन्मां भजते कृतश्धिद्धाग्योदयात्सेवते स ्रागसाधुरपि साधुरेव मन्तव्यः । हि यस्मात्सम्यण््यवततितः साधुनिश्वयवान्स. 
॥ ३० ॥ अस्मादेव सम्यग्व्यवसायात्स हिला दुराचारतां-चिरकारमधमात्मापि मद्धजनमहिन्रा क्िभ्रं शीघ्रमेव भवति 
धमौत्मा धमोनुगतवित्तः । दुराचारलं स्षटियेव लयक्ला सदाचारो भवतीदयर्थः । किच शश्वन्नियं शान्ति विषयभोगस्परहा- 
निच्त्ति निगच्छति नितरां प्राप्रोयतिनिवदात् । कश्चित्त्वद्धक्तः प्रागभ्यस्तं दुराचारचमलयजच्नभवेदपि धमौत्मा । तथाच स 
नदयेदेवेति, नेयाद-भक्ताुकस्पापरवशतया कुपित इव भगवान् । नैतदाश्वयं मन्वीथाः हे कौन्तेय, निश्चितमेवेदस्च “ 
मद्धक्तेमोहात्म्यम्, अतो विभतिपन्नानां पुरस्तादपि लं प्रतिजानीहि सावज्ञं सगर्वं च अतिन्ञां ऊर । न मे वासुदेवस भक्तोऽ- 

५ साष्योत्क्दीपिका । 
भवन्तीलयर्थः । अहंच तेषं खभावत एव वत तेषां चित्तदेत्तौ खमावादेव अविफलितोऽनुग्राहको भवामीदयथैः ॥ २९ ॥ दण 
मद्वक्तेर्महिमानं दुराचारानपि यया युक्तानयुग्रहामीदयाह । अपिचेत् यद्यपि सुदुराचारः खट अलयन्तं दुष्ट आचारः आचरणं यस्य 
स पूवं सुदुराचारोऽपि यो मां परमेश्वरं अनन्यभाक् न बियवेऽन्यसिन्भक्तिर्यस्य सः भजते सेवते स साधुरेव भन्तव्यः । हि 
यस्मात्सम्यश्न्यवसितः सम्यक् यथावत् व्यवसायं निश्चयं प्राप्तः ॥ ३० ॥ ननु कि लामनन्यभाक् भजजपि खुदुराचार एव 
तिष्ठति, नेयाह--क्षिप्रमिति । अतः मद्धजनरूपसम्यग््यवसायसामथ्याद्वाह्यतां इराचारतां च विदाय क्षिप्रं शीघ्र 
धमोत्मा ध्म आत्मा चित्तं यस स धर्मचित्त एव भवति ¦ तत एव राश्वभिलयं शान्तिमुपरामं नितरां गच्छति अरप्रोति । 
असिनन्थऽसंभावनां निरखन्नाह । हे कोन्तेय, मे मम भक्तो न प्रणदयतीति भरतिजानीषहि निशितां प्रतिज्ञां कुह । यथा 

६ भीधरीन्याख्या । 
वतेन्ते । अदमपि वेष्वनुमादकतया वते । अयं मावः--यथसनेः स्सेषवेष्वेव तमःङीतादिदुःखमपाकुरवतोऽपि न वैषम्यं, यथावा 
कल्पवृक्षस्य, तथेव भक्तपक्षपातिनोऽपि मम न वैषम्यं वितु मद्धतेरेवं महिमेति ॥ २९ ॥ भपिच मद्धक्तेरवितवर्यः अभाव इति 
दरौयन्नाह--खपिचेदिति । अल्यम्तं दुराचारोऽपि यद्यप्यषृथक्तवेन पृथग्देवता अपि वासुदेव एवेति बुघ्या नरो देवतान्तरभक्तिमङुवै- 
न्मामेव श्रीनारायण भजते तहिं साधुः ओष्ठ एव स॒ मन्तव्यः । यतोऽसौ सम्यग्व्यवसितः परमेश्वरमजनेनैव कताथ मविभ्यामीति 
दो मनमध्यवसायं क्त्तवान् ॥ ३० ॥ ननु कथं समीचीनाध्यवसायमव्रेण साघुरमम्तव्यसत्राद--सिप्रमिति । दुराचारोऽपि मा मज. 
ज्छीध्रं धर्मचित्तो मवति । ततश्च दश्वच्छान्ति शचाश्वतीमुपक्ञास्ति चिन्तोप्ठवोपरमरूपा परमेश्वरनिष्टा नितरां गच्छति प्रापनोति । 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माष्योककर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्यास्यायुता । ४३९ 

मां हि पाथं व्यपाभितय येऽपि स्थुः पापयोनयः । 
खयो वैदयास्तथा श्यद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२॥ 
कि पुनव्रोह्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजख माम् ॥ ३३ ॥ 

१ भीमच्छाकरमभाष्यम् । 

्रतिन्ञांङुरुनमे मम भक्तो मयि समर्पितान्तसयत्मा मद्भको न प्रणदयतीति॥ ३९१ ॥ किच-मां 
दीति। मां हि यस्मात्पार्थ, व्यपाथिदय मामाश्नयत््ेन ग्रहीत्वा येऽपि स्युभषेयुः पापयोनयः पापा 
योनिर्यषां ते पापयोनयः पापजन्मानः। कै त इत्याह-खियो वैदयास्तथा श्रुद्रास्तेऽपि यान्ति गच्छन्ति 
परां गति प्रष्ठा गतिम् ॥ ३२॥ किं पुनरिति । किं पुनन्रोह्यणाः पुण्याः पुण्ययोनयो भक्ता राजषय- 
स्तथा राजानश्च त ऋषयश्चेति राजषयः । यत पवमतोऽनिव्यं क्षणमङ्करमखुखं च सुखवजितमिमं 

२ आनन्द गिरिष्यार्या । 

तीलयाशङ्याह--शुप्विति ॥ ३१ ॥ इतश्च भगवद्धक्तिरविधातव्येलयाह--किंचेति 1 न मे भक्तः प्रणरयतीलन्न 
हेतुमा चक्षाणो भक्तयधिकारे जातिनियमो नासीलयाह--मां हीति ॥ ३२ ॥ यदि पापयोनिः पापाचारश्च व्वद्धत्त्या 
परां गतिं गच्छति तर्हिं किञुक्तमजातिनिमित्तिन संन्यासादिना किं वा सदततेनेयाशङ्याह--किं पुनरिति । उत्तमजा- 
तिमता बाह्यणादीनामतिश्षयेन पररा गतिर्थतो रुभ्यतेऽतो भगवद्धजनं तेरेकान्तेन विधातव्यमियाह--यत इति । 

&₹ नीलकण्डव्याख्या (८ चतुर्धरी >) । 

जानीहि प्रतिज्ञां कुरु मे मम भगवतो हरेभक्तो न नदयतीति ॥ ३१ ॥ किंच हे पार्थ, हि प्रसिद्धं मां स्यपाशित्य 
आश्रित्य येऽत्यन्तं पापयोनयः ्यादयस्तेऽपि परां गतिं यान्ति ॥ ३२ ॥ ब्राह्मणादयः पुनः पुण्याः मदाश्रयेण 

परां गतिं यान्तीत्यत्र किं चिच्रम् । अतस्त्वमिमं मत्यलोकं अनित्यं नश्वरं असुखं सुखटेशदीनं प्राप्य माँ परमात्मानं 
भजख । छोकान्तरे मजनं न भविष्यतीत्यर्थः । तथाच श्रुतिः--“इह् चेदवेदीदथ सत्यमसि न चेदिहावेदीन्महती 

४ मधुसूदनीग्याख्या । 

तिदुराचारोऽपि प्राणसंकटभापन्नोऽपि खडदुलंभमयोग्यः सन्परार्थयमानोऽपि अतिमूढोऽरारणोऽपि न प्रणरयति किंतु कताथ एव 
भवतीति । इृष्टन्ताश्वाजामिलब्रह दरुवगजेन्द्रादयः प्रसिद्धा एव । चाल्नं च न वासुदेवभक्तानामञ्ुभ विद्यते क्रचित् इति 
॥ ३१ ॥ एवमागन्तुकदोषदुष्टानां भगवद्धक्तिप्रभावाश्निस्तारसुक्ला सखाभाविकदोषदुष्टानामपि तदाह--हि निशितं हे पार्थ, मां 
व्यपाश्चिलय शरणमागलख येऽपि स्युः पापयोनयोऽन्यजासियेश्वो वा जातिदोषेण दुद्यः, तथा वेदाध्ययनादिरुन्यतया निष्टा. 
न्नियो वेदयाः छष्यादिमाच्रताः । तथा श्रद्धाः जातितोऽध्ययनायभावेन च परमगद्ययोग्यास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् । अपि. 
ऋब्दात्परागुक्तदुराचारा अपि ॥ ३२ ॥ एवं चेत्--पुण्याः सदाचारा उत्तमयोनयश्व ब्राह्मणास्तथा राजर्षयः सूक्ष्मवस्तुविवेकिनः 

५ भाव्योत्कर्षदीपिका । 

कुन्ती इन्दरादिसंसर्गं कलापि मद्धक्तिमदिश्ना सर्वोत्तमा सतीतेन परिगणिता नाधर्मसंबन्धेन नाशयोग्या तथेति कोन्तेयेति संबो- 
घनसख गुढाभिप्रायः ॥ ३१ ॥ किंच हे पार्थ, येऽपि पापं योनिर्येषां ते पापयोनयः पापजन्मानस्तेऽपि मां वासुदेवं व्यपा्चिदय 
ईश्वर एव भक्तया प्रसादितोऽस्माकमुदधतैाश्रयल्चेन गृहीला परां अक्रष्टं गति यान्ति गच्छन्ति । के ते पापयोनय इत 
आद-खियो वैदयास्तथा दुद्रा इति । तत्र सीशुद्राणां वेदाभ्ययनादावनधिक्ृताना पापबाहुल्याष्न्धल्नीशुद्रजन्मनां 

& भीधरीन्याख्या । 

कुतक॑करकशवादिनो नैतन्मग्येरन्निति शङ्काग्याङ्करुचित्तमजुनं भ्रोर््ाहयति । हे कोन्तेय, प्रदकादलादिमदाधोषपूर्वकं विवदमानानां 
सभां गत्वा बाहुमुर्क्षिप्य निःराष्कं अतिजानीहि मरतिज्ञा कुर् । कर्थं, मे परमेश्वरस्य भक्तः सदुराचारोऽपि न प्रणदयति भपितु कताथ 

एव भवतीति । ततश्च वे त्वस्प्ोडिविजम्माद्विष्वंसितङ्कतकौ निः संशयं त्वमिव गुरुतेनाश्रयेरच् ॥ ३१ ॥ आचारभर्ट मद्धक्तिः पवि- 
त्रीकरोतीति किमत्र चित्रम् , यतो. मद्धक्तिदिष्डुरानप्यनधिकारिणोऽपि संसारान्मोचयवीयाह-मां दीति । येऽपि पापयोनयः स्थुः 

निङ्कृष्टजन्मानोऽन्यजादयो भवेयुः, येऽपि वेदयाः वेवं दरष्यादिनिरताः, खियः; शद्रादयश्चाध्ययनादिरहिताः, तेऽपि मां व्यपाभिल 
संसेव्य परां गतिं यान्ति । हि निश्चितम् ॥ ३२ ॥ यदेवं तदा सकुला; सदाचाराश्च मद्धककताः परां गतिं यान्तीति किं वक्तव्य 

मिलया्ट-किमिति । पण्याः सुकृतिनो बाद्मणाः । तथा राजानश्च ते षयश्च क्षन्नियाः । पवंभूताः परा गतिं यान्तीति किं वक्त- 
७ अभिनवगुक्ता्वार्यव्याख्या । 

मम्थो भगवत्धरसिजातत्वात्सुहतमां ददो मवति ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ मां वीति 1 पापयोनयः पड्यपक्षिसरीद्धपादथः, खिय 
हव्यश्च, वैद्या इति हष्यादिकर्मान्तररताः, द्युद्धा इति कार्तरयेन पेदिककरियानधिङ्कताः परतन्नदृत्तयश्च तेऽपि मदाथिता मामेव यजन्ते 



9० आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-भीमच्छांकररभाष्ययुता-धीमद्धगवद्रीता। [अध्यायः ९ 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्ुर् । 
मामेवैष्यसि युक््वैवमात्मानं सत्परायणः ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषद्यु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीङ्ृष्णा्ज॑नसंवादे 
राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

१ भीमण्छांकरमाष्यम् । 

लोकं मयुष्यरोकं प्राप्य पुरुषार्थसाधनं दुभ मष्यत्वं ठन्ध्वा भजख सेवख माम् ॥ ३३ ॥ 
कथम्--मस्मना इति । मयि मनो यस्य तव स त्वं मन्मना भव । तथा मद्भक्तो भव । मद्याजी मयजन- 

(गौणीति निपीत णी मौनी मीर तीण 0 | (मी सि वि भ पिणत मि जण किणि र 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

मनुष्यदेहातिरिक्तेषु पश्वादिदेदेषु भगवद्धजनयोग्यताभावासमासे मनुष्यत्वे चद्धजने प्रयतितव्यमियाह-दुलभसिति 
॥ २३ ॥ भगवद्धक्तेरिस्थं भावं एृच्छति--क थमि ति । हैश्वरभजन इतिकतेव्यतां द्ैयति--मन्भना इति । एवं 
भगवन्तं भजमानस्य ममर किं स्यादिलादङ्खयाह-मामेषेति । समाधाय भगवयेवेति डोषः । एवमास्मानमिद्धतद्विबरू- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुधंरी )। 
+ ५ विनष्टिः, इति ॥ २३ ॥ मजनप्रकारं दश्चयति-- मन्मना इति । मय्येव मनो यख न पुत्रादौ स मन्मनाः । ममैव, 

भक्तो न राजादेधेनाद््थं स मद्भक्तः । मद्याजी मदर्थमेव यजते न खगाय स॒ माजी तादशो भव । मामेव 
नमस्छुरु शरणं रज नत्वन्यान् । एवमनेन प्रकारेण युक्त्वा योगं कृत्वा मामेवात्मान सवोन्तरं एष्यसि प्राप्यति । 

७ मधुसूदनीब्याख्या । 

क्षत्रिया मम भक्ताः परां गतिं यान्तीति किं पुनवोच्यम् । अघ्र कस्यचिदपि संदेदाभावादिदयर्थः । यतो मद्धक्तेरीदसो महिमा 
अतो महता अरयननेनेमं लोकं सर्वैपुरुषा्थसाधनयोग्यमतिदुरुभं च मसुष्यदेहमनिलयमाञ्चविनारिनमञलं गभैवासायनेकदुःख- 
बहुलं लब्ध्वा यावदर्यं न नश्यति तावदतिीघ्रमेव भजख मां शरणमाश्रयख । अनिलवद् सुखलाचास्य विलम्बं सखखार्थ- 
सुयमं च मा कर्षीस्खं चं राजर्षिरतो मद्भजनेनात्मानं सफर कुर ! अन्यथा द्येताटदं जन्म निष्फलमेव ते सयादिदरथः 
॥ ३३ ॥ भजनप्रकारं दशेयन्रुपसंदरति--राजभक्तस्यापि राजश्टयस्य पुत्रादौ मनस्तथा स तन्मना अपि न तद्भक्त 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 

पापयोनिं स्पष्टमेव । वैश्या अपि पूरवैजन्मनि बाह्मण. क्षत्रिया वा पापकर्मणा वैश्ययोनिमापन्ाः कृष्यादिरता ग्राह्याः । सतु 
येऽपि स्युः पापयोनयोऽन्यजास्ियेयो वा जातिदोषेण दुष्टः तथा लियो वैरयासथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिमिदयाचायेः 
कुतो न व्याख्यातमिति चेदुच्यते । निष्टा अपि मां व्यपाश्रय परां गतिं यान्ति करं पुनरत्छृष्टा इति दयर्थोऽज् वितक्चितः । 
तन्न पापनिबन्धना निकृष्टता पुण्यनिमित्ता चोत्करष्टता 1 तथाच श्ियादीनां निक्ष्टलेन पापयोनिलावरयकलेनेदमेव पापयोनय इति. 
पद ल्ियादौ संबध्यते । अन्यथा पापयोनयोऽन्यजादयोऽपि ये स्युत्तेऽपि मासुपाश्रिखय परां गतिं यान्तीयेतावतैव निवहे लिया- 
युपादानख वैयर्थ्यं यादिति दिक् । लं तु मदतृष्वस्ेयलादत्युतकृष्ट इति सूचयन्त्संबो धयति पाथंति ॥ ३२ ॥ करं पुननरौह्मणाः 
पुण्याः पुण्ययोनयः शमादिसंपन्नाः तथा पुण्ययोनयो राजानश्च ते ऋषयः सूष्ष्मदर्दिनो मद्धन्ताः क्षचियाः मां व्यपाभ्चिदय परां 
गतिं यान्तीति किमु वक्तव्यमिदयर्थः । यस्मान्मद्धजनमेव परमपुरषार्थसाधनं अतोऽनिखयमञखमिमं मयुष्यलोकं पुरुषार्थसाधनं 
भराप्य माँ वासुदेवं परमात्मानं भजख ! अनिलमिदयनेन कालान्तरे लद्धजनं करिष्यामीति वारितम् । खुखवजितमिति तद्धननेन 
खुखल्यागो भविष्यतीति 1 इममियनेन राजरषिदेदं मत्सनिधियोग्यमतिदुकममित्युक्तम् ॥ ३३ ॥ मजनप्रकारमाद- मन्मना भव 
मयि परमेश्वरे एव मनो यख न यादौ स तथा भव । मम मक्तो नतु भूतादेः । तथा मयजनश्चीखो भव नलिन्द्रदेः । मामेव 

& भीधरीव्याख्या । 
ग्यमिलय्थः । अतस्त्वमिमं राजषिरूपं रोकं देहं प्राप्य रष्ध्वा मा भज । किच अनिलयमधुव्रमयुखं य॒खरषितमिमं म्वलोकं भाष्या. 
निव्यत्वादविरम्बमङ्ैन्., अदुखत्वाच छुखारथोचमं दिला मामेव भजसेलथेः ॥ ३३ ॥ भजनप्रकार दशयन्रुपसंदरति--मन्मना 
दति । मय्येव मनो यस्य स मन्मनास्तवं भव । तथैव ममैव भक्तः मत्सेवको भव । माजी मद्जनङ्चीरो मव । मामेव च नम. 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
गजे्धमोक्षणादीनि हि चरितानि परमकारुणिकख्य भगवतः सहस्रशः श्रयन्ते किमङ्ग पुनरेतद्धिपरीतवृत्तयः । केचिदा चशते द्विजराजन्यमद. 
सापरमेतद्धाक्यं नतु हयादिष्वपवभैभ्रात्तितात्पयेणेति । ते भगवतः सर्वालुमादिणीं दाक्तिः भितविपयवया खण्डयन्तः तथा परमेश्वरस्य 
परमङ्ृपाटुटवमसहमानाः न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, “अपि वचेस्मुदुरा्ारः इद्यादीन्यन्यानि चेवभरकारस्छुटारथप्रतिपादकानि वाक्या 
बिरोधयन्तो निर तिङाययुक्तिप्रपश्चसाधितद्वितभगवत्तस्व॑भेदभङ्गवरादेवानयन्तोऽन्यांश्चायसयिरोधानचेवयमानाः कथमिदं कथ. ~~~ ममम 

१ भरीधर् , २ मधुसूदनः" 
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१ भरीमस्छाकरभाष्यम् । 

शीलो भव । मामेव च नमस्कुरु मामेवेश्वरमेष्यस्यागमिष्यसि । युक्त्वा समाधाय चित्तम् । एवमा- 
ठमानमह हि स्वेषां भूतानामात्मा परा च गतिः परमयनं तं मामेवं भूतमेष्यसीद्यतीतेन पदेन संबन्धः । 
मत्परायणः सन्नित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमत्परमर्हसपरिबाजकाचायेश्चीश्कर्भगवस्पूज्यपादकृतो श्रीमद्धगवद्धीताभाष्ये 
राजविद्याराजशगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
किण प 00 पिक पत 0 पण वि कित तज ण सकन प १ ६०००५ ६. + र्म ज चल चा 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

णोति-अदंहीति । अहसरेव परमयनं तवेति मत्परायणस्तथाभूतः सन्मासेवास्मानमेष्यसीति संबन्धः । तदेवं 
मध्यमानां ध्येयं निरूण्य नवमेनाधमानामाराध्याभिधानसुखेन निजेन पारमार्थिकेन रूपेण अरस्युक्तेन ञानं परमेश्वरस्य 
परमाराधनमित्यभिदधता सोपाधिकं तत्पदवाच्यं निरूपाधिकं च तत्पदलक्ष्यं व्याख्यातम् ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमह्परमहंसपरिजजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्द पूज्यपाद शिष्यानन्द्गिरिङरतो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
३ नीटकण्डव्याख्या ( चलतुधरी ) । 

अभेदेन घटाकारा इव महाकाशम् । यतो मत्परायणः अहमेव सर्वोपाधिशयन्यश्चिदात्मा परं सर्वो्करष्टमयनं प्राप्यं 
-सख स मत्परायणः । तथाच श्रूयते ष्यथा नः खन्दमानाः ससुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहयाय । तथा विद्वा- 
ज्नामरूपाषठिसुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्? इति ॥ २४ ॥ 

इति नेटकण्ठीये भारतमायदीपे श्रीमद्धगवद्वीतार्थप्रकारे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
४ मधुसुदनीनव्याख्या । 

इद्यत उक्तं मन्मना भव मद्धक्त इति । तथा मदयाजी मल्पूजनश्रीले मां नमस्कुरं मनोवाक्छयिः । एवमेभिः भ्रकारे्मत्परायणो 
मदेकरारणः सन्नात्मानमन्तःकरणं युक्ला मयि समाधाय मामेव परमानन्दवनं खप्रकाशं सर्वोपद्रवश्रून्यमभयमेष्यसि 
आण्स्यसि ॥ ३४ ॥ 

श्रीगोविन्दपदारविन्दमकरन्दाखादश्द्धारयाः संसाराम्बुधिसुत्तरन्ति सहसा परयन्ति पूणं महः । 
वेदान्तेरवधारयन्ति परमं श्रेयस्यजन्ति धमं द्वैतं खप्रसमं विदन्ति विमलं विन्दन्ति चानन्दताम् ॥ 

इति श्नीमत्परमहंसपरिनाजकाचायेश्री विशवश्वरसरखतीपादश्चिष्यमधुसूदनसरस्वतीविरचितायां श्रीभगवद्वी तागूढा्थ- 
दीपिकायां रजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्याय. ॥ ९ ॥ 

धु माष्योत्कर्षदीपिका । 

च नमस्कुद नतु मच्यतिरित्तबुष्यान्यान् । तथाचेवमात्मानमन्तःकरणं समाधाय मद्धजनप्रकारेण मत्परायणः सन्मामेवैष्यसि 
आप्लयसीदयर्थः ! एवमुक्तप्रकारं भक्तियोगं विधाय आत्मानं समस्तभूतप्र्यगात्माभिन्न परमात्मानं भामेवेभ्यसीति वा संबन्धः । 
“तदनेन नवमाध्यायेन तत्पदलक्ष्यं शेयं बह्म निरूपयता तदुपायभूतं भगवद्धभजनमत्युत्तमफल्दमतिडुरु्मं पापजन्मनामप्युद्धार- 
कमत एवावदयकमिति दरितम् ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचायंश्रीबार्खामिश्रीपादिष्यदत्तवंदावतंसरामङुमारसूयुघनपविविहुषा विरचितायां 
प्रीगीताभाष्योत्करषैदीपिकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

& श्ीधरीन्याख्या । 

स्कुरु । एवमेभिः प्रकारेसैत्परायणः सन्नास्मान मनो मयि युक्त्वा समाधाय मामेव परमानन्दरूपमेष्यसि प्राप्यसि ॥ ३४ ॥ 
निजमेश्वयैमाश्र्वं मक्तेश्वाद्धतवे मवम् । नवमे राजगुश्याख्ये कपयाऽबोचदच्युतः ॥ 

इति शरीधरसखरामिनिरचितायां छबोधिन्या दीक्रायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

७ अभिनवगुसाचार्यव्या्या । 

भिदभिति पर्यलयुञ्यमाना यदि परभन्तर्गं मीङ्कतजालयादिमहाथहगुष्टीता चिष्टान्तःकरणा मात्सर्यायदहित्थरुजाजिद्मीकू तावाद्पुखदष्टयः संम. 
ग्रस्य जनस्यासतप्ररापिन इति हास्यरसचिषयभावमारमन्यारोपयन्ति यस्पू्वैव व्याख्या सवस्य करोति रिवम् ॥ ३२ ॥ ३६ ॥ ३४ ॥ 

अत्र संग्रह्टोकः--जद्धैते जह्मणि परा सर्ांडयह शालिनी । दाक्ति्विङस्भते तेन यतनीयं तदा्चये ॥ 
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द्रामोऽध्यायः । 

श्रीमगवायुवाच । 
श्रुथ एव महाबाहो णु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

१ रीमच्छांकरभाप्यम् । 

सप्तमेऽध्याये भगवतस्तचवं विभूतयश्च प्रकारिता नवसे च, अथेदानीं येषु येषु भातरेषु चिन्त्यो भग. 
वास्ति ते भावा वक्तव्याः। तच्च भगवतो वक्तव्यमुक्तमपि दुर्विज्ञेयत्वादित्यतो ( मगवाञुवाच )--भूय 
इति । भूय एव भुयः पुने महाबाहो, शुणु मे मदीयं परम प्रकृष्टं निरतिश्यवस्तुनः प्रकाशकं वचो 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

अध्यायद्वये सिद्धमर्थ संक्षेपतोऽदुभाषते-- सप्तम इति । त्वं सोपाधिकं निर्पाधिकं च । विभूतयः सविरोषति- 
विंशेषरूपप्रतिपस्युपयो गिन्यः । उत्तराध्यायस्याध्यायद्वयेन संबन्धं वदन्नध्यायान्तरमवतारयति --अथेति । वक्तव्याः 
सविरोषध्याने निर्विशेषप्रतिपत्तो च रोषत्वेनेति शोषः । मनु सविशेषं निरविरोषं च भगवतो खूपं प्रागेव तत्र 
तत्रोक्तं तक्किमिति पुनरच्यते तत्राह--उकतमपीति । यद्यपि तत्र तन्न तस्रमुक्तं तथापि पुनर्वक्तव्यं दुर्वि्ञेयत्वा- 
दिति थतो मन्यतेऽत इति योजना । प्रहृष्टस्वं वचसः स्प्टयति--निरतिशयेति । वदेव वचो बिरिन्ि- 

३ नीककण्डभ्याख्या ( चतुधरी ) । 

सप्तमे त्वपदवाच्योऽथां निरूपितः, तदुपासनाच्च क्मसुक्तिरित्य्मे प्रोक्त; नवमे तत्पदटश्षयार्थं उन्तसतपा्षये च 
विश्वतोसुखं सर्वत्र भगवद्धावमावनात्मकं मगवद्धजनसुक्तम्, तद्रागद्वेषकटुषितमनसामदशक्यमिति मन्वानो भगवा- 
सत्सिदधये खविभूतीः केषुचिदेव पद्येषु मगवदद्धिविधानार्थासतावदशयति द्रामे । तत्फकमूतं विश्वतोसुखसोपासने 
तेन च विश्वरूपदशैनमेकादरे । द्वादशे पुनस्तत्यदरक्ष्याव्यक्तयोपासनं तदुपासकलक्षणानि चोक्त्वा उपासनाकाण्डं 
तत्यदाथशोघनाथ समापयिष्यति तत्र बात्पस्याञखयमेव श्रीमगवालुवाच--भूय एवेति । हे महाबाहो, भूयः 
भ्ागुक्तमपि पुनर्म परमं निरतिश्चयवस्तुनः प्रकाशकं वचः शृणु । प्रीयमाणाय अगृतपानादिबन्मचनात्मीतिमनु- 

% मधुसुदनीभ्यारू्या 1 

यद्राजविद्या किल राजगुह्यं पवित्रमेकं निजरूपरूपम् । येनोपदिषटं श्वुतिवाक्यमा्ं तं काशिराजं गुरुराजमीडे ॥ 
एवं सप्तमा्टमनवभसत्पदार्थस्य मगवतस्वत्वं सोपाधिकं निरूपाधिकं च दितं, तस्य च बिभूतयः सोपाधिक ध्याने 

निरपाधिकस्य ज्ञाने चोपायभूताः ^सोऽदमप्यु कौन्तेयः इत्यादिना सप्तमे, “अहं कतुर यज्ञः" इयादिना नवमे च सङ्कपे- 
णोक्ताः । अथेदानीं तासां बिस्ररो वक्तव्यो भगवतो ध्यानाय, त्वमपि दुर्विज्ञेयलात्पुनससख वक्तव्यं ज्ञानायेति दशमोऽध्याय 
आरभ्यते । तत्र प्रथममरनं प्रोत्सादयिवुं श्रीभगवानुवाच--मूयएव पुनरपि हे महाबाहो, शण मे मम प्रमं पङृषटं वचः । 

५ माण्योत्कपंदीपिका । 

सप्तमेऽध्यायेऽ्टमे च भगवतस्तत्त्वं सोपाधिकं विभूतयः सविशेषबोधोपयोगिन्यः प्रकाशिताः, नवमे च तत्त्वं निरुपाधिकं विभ- 
तयो निर्विद्ेषबोधोपयोगिनः । अथेदानीं सविरोषभ्याने निर्विंशेषन्ञाने चोपायभूता येषु येषु भवेषु चिन्यः परमेश्वरे ते भावा 
वक्तव्याः, तत्त्वं च यद्युक्तं तथापि दुविंहेयलात्युनरपि वक्तव्यमिति मन्यमानो भगवाचुवाच--भरय इति । भूयएव पुनरपि हे 
महाबादो, मे मम परमं प्रदृष्ट बयो वचनं -णु । वचसः ्र्ृष्टलं च प्ङ्ृष्टवसुभकारकलन यद् परमं वचस्ते तुभ्यं अह वक्ष्यामि । 

& श्रीधरीव्याख्या । 

उक्ताः संक्षेपतः पूर्व सप्तमादौ विभूतयः । दशमे ता बितन्यन्ते सर्वनरेशवरदृष्टये ॥ १ ॥ एवं तावस्सघ्तमादिमिक्लिभिरध्यायैरमैजनीयं 
परमेश्वररूपं निरूपितम् । तद्विभूतयश्च सप्तमे “रसोऽहमप्सु कौन्तेयः इत्यादिना सं्चेपततो दशचिताः ¦ अष्टमे च "अधियज्खोऽहमेवात् 
इत्यादिना, नवमे च (अदं कतुरदं यकः इलयादिना । अथेदानीं ता एव विभूतीः भरपश्चयिष्यन् , खभक्तेश्ावदयंकरणीयत्वं वणैयिभ्यनू 
ओीमगवानु्राच--भूय एवेति । महान्तौ युद्धादिखथमौनुष्टाने महत्परिचयीया वा कुटौ बाहू यख हे मददाबाह्यो, भूयएव पुनरपि 

७ जभिनवगुप्ताघार्यव्याख्या । 

मक्तनैनवभिरध्यायेयं एवाथो रक्षितः स एव अतिपद्पाठैरस्िश्नष्याये अतायते । तथा चाह-- भूय एवेति । उक्तमेवा् विस्पष्टीकर्तु 
एनः कथ्यमानं ऋषणविति । अद्ैनोऽप्येनमेबाभिधास्यति भूयः क्रथयेतीखध्याग्रतात्पयैम् । शिष्टं निगरदग्यारूयाततमिति फ पुनरकेन । 



नीङुकण्टी-मधुसूढनी-माष्योत्कषंदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगु्तव्याख्यायुता । ४४३ 

नमे विदुः सुरगणाः परभवं न महषेय ; | 
अहमादि्टिं देवानां महर्षीणां च सवेरा; ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् । 
असंम्रुढः स मर्यैषु सवेपापेः पसुच्यते ॥ ३ ॥ 

१ भीमच्छांकर मान्यम् । 

वाक्यम् । यस्परमं ते तुभ्यं प्रीयमाणाय भद्धचनास्परीयसे व्वमतीवास्रतसिव पिर्ब॑स्ततो वक्ष्यामि हित- 
कास्यया हितेच्छया ॥ १ ॥ किमर्थम वक्ष्यामीदयत आह--न म इति । मे विदुने जानन्ति खुर 
गणाः ब्रह्मादयः । च ते न विदः, मम भवं प्रभावं परमुरक्त्यतिशयम् , अथवा प्रभवं प्रमवनमुत्प- 
तिम् । नापिम यृभ्वाद्यो विदुः। कस्माते न विदुरिव्युख्यते । अहमादिः कारणे हि यस्मादे वानां 
महर्षीणां च सर्वशः सवैप्रकारेः ॥ २॥ किंच-यो मासिति। यो मामजमनादि च यस्मादहमादि- 

कषक ककग्ड कक कषक क कक कफ 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

यत्परमसिति । सह्दुकतेरथसिद्धेरसद्ृदुक्तिरनर्थकेल्याशच्खाइ--प्रीयमाणायेति । वतो वक्ष्यामि तुभ्यमिति 
पूर्वेण संबन्धः । हितं दुर्विज्ञेयं तच्वक्ञानम् ॥ १ ॥ कश्चिदन्योऽपि परमं वचो मद्यं वक्ष्यति तेन च मम तचनज्ञानं 

भविष्यतो भगवद्वचनमकिंचित्करमिति शङ्कित्वा परिहरति--किम्थसित्यादिना । इन्द्रादयो श्ग्बादयश्च 

मगवस्प्रभावं न विदन्तीलयन्न प्रश्नपूर्वकं हेतुमाह--कस्मादिति । निमित्तत्वेनोपादानत्वेन च यतो देवादीनां 

भगवानेव हेतुरतस्तद्धिकारासते न तस्म अभावं बिदुरिलयरथः॥ २ ॥ इतश्च कश्चिदेव मगवस्प्रभावं वेत्तीलाह-- 

करिचेति । कोऽसौ भमावो भगवतो यं बहवो न वषिदुरिल्पेक्षायां पारमार्थकं प्रभावं तद्धीफरं च कथयति --यो 

३ नीरूकण्डव्याख्या ( चठुधरी ) । 

भवते वश्यामि । हितकाम्यया तव हितेच्छया ॥ १ ॥ दुयत्वाच मत्खरूपखाहं स्वां त्रवीमीत्याह-न मे इति । 

प्रमं प्रकृ मवमैश्वयै वियदादियुटिसामथ्यै न विदु; । तत्र हेतुराह-अहमिति । अय भावः देहो्पर्यनन्तरं हि 
देवादीनां बुद्यादिङामो न चार्वाचीनेर्ुद्यादिभिः खोत्यत्तिप्रक्ालीनोऽ्थः परिच्छेतुं शक्यत इति । पदार्थः स्पष्टः 

॥ २ ॥ कसति त्वां वेत्तीलयत आह--य इति । योऽसंमूढः स मां वेत्ति । स एव सर्वपापैः प्रमुच्यत इति संबन्धः । 
€ मधुसूदनीग्याख्या । 

यत्ते तुयं प्रीयमाणाय मद्वचनादश्टतपानादिव श्रीतिमनुभवते वक्ष्याम्य परमाप्तस्तव हितकाम्ययेषटप्राप्ीच्छया ॥ १ ॥ प्राग्बहु- 
धोक्तमेव किमर्थं पुनर्वक्ष्यसीलयत आह--अभवं रभाव प्रमुशक्यतिश्य, भ्रमवनमुत्पत्तिमनेकविभूतिभिराविभोवं वा । सुरगणा 

इन्द्रादयो महषयश्च भृग्वादयः सर्वज्ञा अपि न मे विदुः । तेषां तदज्ञाने हेतुमाह--अहं हि यस्मात्सर्वेषां देवानां महषींणां 
च सर्वशः सवैः प्रकारैरत्पादकलेन बुच्यादिभ्ववैकलेन च निमित्ततेनोपादानलेन चेति वां कारणम् । अतो मद्िकारासे मस्र- 

भां न जानन्तीदयर्थ. ॥ २ ॥ महाफललाच्च कथिदेव भगवत. प्रभावं वेत्तीदयाह--सर्वकारणलाच् विद्यते आदिः कारणं यख 

५ भष्थोत्कषदीपिका । 

कुत इत्यत भह । प्रीयमाणाय यतस्तं मद चनं श्वच खतमिव पिबन्नदयन्तं ग्रीयसेऽतस्तव हितकाम्यया हितकामनयां यद्वक्ष्यामि 

तच्छरृण्विलयथः । रुला च महाबाहुलं सार्थकं विति संबो घनाशयः॥ १॥ नलु किमथ वक्ष्यसि या वक्ष्यमाण खुरादिभिज्ञातला- 

ततएव ममापि ज्ञानसभवादितिचेत्त्राह-- नेति । मे मम प्रभवं प्रभुलातिश्चयं उत्पत्तिं वा सुरगणा इन्द्रादयो न विदुः न 

जानन्ति । नापि गवादयो महपैयः । कृत इद्याह ! हि यस्मादहं देवानां महर्षणा च सर्वेश. स्वैश्रकारेरुपादानलादिभिरादिः 

कारणं तस्मदिदयर्थः ॥ २ ॥ अजेन स्वैभूतमहेश्वरलेन च मज्ज्ञानं केषाचिदसंमूढानां सुरादीनां भवति नतु एतावानीश्वर- 

प्रभावः इदं परमेश्वरस्य जन्मेयतस्तावज्जञनेन केवलं सवैपापैः प्रमुच्यन्ते नतु प्रमववर्णने शक्ता भवन्तीखतः खभ्रमवमहमेव 

वक््यामीदखमिभायेणाह--य इति । यो मामीश्वरं सवैकारणं कारणवजितमतएवाजसुत्पत्तिरदितं लोकानां महान्तमीश्वरं निरति- 
९ भीधरीन्याख्या । 

मे वचः शुणु । कथंभूतम् । परमं परमात्मनिषठं मद्वचन खतेनैव भरति प्रा्रुवते ते तुभ्यं हितकाम्यया हितेच्छया यदहं वक्ष्यामि तत् 

॥ १ ॥ उक्तस्यापि पुनर्वचने दुकञेयत्वं हेव॒माद--न म इति । मे मम प्रकृष्टं भवं जन्मरहितस्यापि नानाविभूतिभिरावि भौवं सुरगणा 

अपरि मदषयो शृग्वादयोऽपि न जानन्ति । तत्र हेतुः-अहं हि देवानां महणं चादिः कारणम् ? सर्वन्चः सर्वश्रकारेरुत्पादकत्वेन 

बु्यादिप्वतैकत्वेन च । अतो मदनु बिना मां केऽपि न जनन्तीत्यथैः ॥ २ ॥ णः 



४४ आनन्दगिरि्याख्यासंवलित-श्रीमण्छांकरभाष्ययुता-शधीमद्धगवद्गीता । [ अध्यायः १५ 

बद्धिज्ञीनमसंमोहः शतमा सव्यं दमः रामः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो मयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 

१ ओमण््छाकरमान्यम् । 

च यो वेत्ति विजानाति लोकमहेश्वरं लोकानां महान्तमीश्वरं तुरीयमज्ञानतत्कायेवजितमसंमृढः 
संमोहवर्जितः ख मर्यषु मदुष्येषु सवै पपेः सर्वैः पापेति पुवीमतिपूर्ृतेः प्रमुच्यते प्रमोक्ष्यते ॥३॥ 

इतश्चाहं महेश्वरो लोकानां-बुद्धिरिति । बुद्धिरन्तःकरणस्य सुषष्मा्यथोवबोघनसामथ्येम् । तद्वन्तं 

बुद्धिमानिति हि वदन्ति । क्ञानमार्मादिपदाथौनामववोचः। असंमोहः प्रत्युत्पन्नेषु बोद्धव्यषु विवेक- 
पर्विका प्रदृच्तिः क्चमा आक्ृष्टस्य ताडितस्य वाऽबितचित्तता । सव्यं यथादष्टस्य यथाश्ुतस्य चात्मा- 

जभवस्य परबुद्धिसंक्रान्तये तथेवोच्ायैमाणा वाक्सल्यसुच्यते । दमो बा्येन्द्रियोपशमः । शमोऽन्तः- 

करणस्य । खुखमाहादः । दुःखं संतापः । भव उद्धवोऽमावस्तद्विप्येयः। भवं च च्रासतोऽभयमेव च 
# ११३१ 

॥ [०१ 900 
# 

> आनन्दगिरिव्याख्या । 

मासिति । पदद्भयापोनरत््यमाह--अनादित्वमिति ॥ ३ ॥ भगवतो रोकमहेश्वरत्वे हेत्वन्तरमाह--दइ तश्चेति । 
सुयुश्चभिराराध्यस्वसिद्धये बन्धमोक्षसाधनं पुरस्करलयारोषजगस्मङलयधिष्ठातृष्वलक्चणं सोपाधिकं अगवत्प्रभावमभि- 

धते बुद्धिरिति । सृक्ष्मादीत्यादिशब्देन सूक्ष्मतरः सृक्ष्मतमश्वार्थो गद्यते । उक्तं सामभ्य उद्धिरिव्यसिन्रथ प्रसिद्धिः 

प्रमाणयति-तद्धन्तसिति । आत्मादीति । तदवबोधवन्तं हि ज्ञानिनं वदन्ति। अन्तःकरणस्योपश्षमो निषयेभ्यो व्यार- 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

जडाजडयोबुद्धयात्मनोरेकीभवेनान्योम्याभ्यासटक्षणेन मूढः संमूढसतद्विपरी तोऽसंमूढसचयक्ञानेन बाधिताध्यासः स 

एवात्मवित्वादितरख जनिमनुमवन् मां प्रत्यगात्मानं लोकमहे ् वरमनादिं आदिः कारणं तच्छरन्यमत एवाजमजातं 

वेत्ति स सर्वैः कृतैः क्रियमाणेवी पापे; प्रञुच्यते मर्त्येषु मध्ये ॥ ३ ॥ सम॒ महेश्रत्वादेव मत्तो बुद्खधादयो भव. 

नतील्याह--बुद्धिरिति । उुद्धिरन्तःकरण श सृष्मार्थावबोधने सामथ्येम् , ज्ञानमात्मानात्मादिपदाथावनोधः । असं- 

मोहः प्रत्युत्पन्न बोद्धव्येष्वव्याकरुरुतया विवेकपूर्विका प्रतिपत्तिः । क्षमा अआङ्गष्टख ताडितसख वाऽविङृतचित्तता । 

सत्ये प्रमणेनावगतसखार्थसखय यथार्थत्वेन माषणे | दमो बह्यन्द्रियनियमः । शमो मनोनिमरहः । युखमाह्यादः । दुःखं 

ताप; । भव उत्पत्तिः । भावः सत्ता अभावक्द्विपर्थयः | मये चासः । अभयमेव च तद्धिपरीतम् ॥ ४ ॥ अहिंसा 
% सथुसूदनीन्याख्या । 

तमनादिं अनादिल्ादजं जन्मशन्यं लोकानां महान्तमीश्वरं च मां यो वेत्ति स मर्यषु मकुष्येषु मध्ये असंमूढः सन्मोहवार्जतः 

सवैः पयेर्मतिपूवैक्ृतैरपि परसुच्यते प्रकर्षेण कारणोच्छेदात्तत्संस्क।राभावकूपेण मुच्यते मुक्तो भति ॥ ३ ॥ आत्मनो लोकम- 
हेश्वरं भपश्चयति--ुदिरन्तःकरणस्य सूक्ष्मार्थविवेकसामथ्यम् । ज्ञानमात्मानात्मसर्वैपदाथवबोधः । असंमोहः प्रत्युत्पन्नेषु 

बोदधव्येषु कर्तव्येषु वाऽव्याकुरतया विवेकेन प्रवृत्तिः । क्षमा आक्रुष्ट्य ताडितस्य वां निर्विकारचित्तता । सदयं प्रमाणेनाव- 

बुद्धस्यार्थस् तथेव भाषणम् । दमो बह्यिन्द्रियाणां खविषयेभ्यो निदृत्तिः । शामोऽन्त करणस्य सा । सुखं धमोसाधारणका- 
रणकमयुकूल्वेदनीयम् । दु खमधमांसाधारणकारणकं प्रतिकूल्वेदनीयम् । भवः उत्पत्तिः । भावः सत्ता । अभावोऽसत्तेति 

५५ भाष्योत्कषैदीपिका । 

दायेश्व्वरन्तं वेत्ति परमातमानादिवेनाजः सर्वलोकमहेश्वर इति यो जानाति स म्यँषु असंमूढः । संमोहो नाम देहेच्दियादिबिलक्षण 
हृश्वरादभिन्नोऽक्तीऽभोक्त चाहमिति खखरूपास्पुरणं तेन मत्कृपया रहितः स्वैः ज्ञातान्ञातेः संचितक्रियमाणैः भ्रकर्वेणाविया- 
निढृत्तिपू्ैकमुच्यते ॥ ३ ॥ खस्य रोकमदेश्वरलं देवादिवुच्यगोचरतेन साधितं तदेव प्रपश्चयति । बुद्धिरन्तःकरणसय सृष्ष्मायथो- 
वबोधनसामध्यैम्। ज्ञनमात्मादिपदाथौवबो धः। असंमोह अत्युत्पन्नेषु ज्ञातव्येषु निवैकपुरःसरा अुद्धिभद्रत्तिः । आक्रुषटख ताडितख 
वाऽविङतचित्तता क्षमा । प्रमाणावगतार्थसय यथार्थभाषणं सदयं । बह्येन्ियोपद्यमो दमः । अन्तःकरणचान्तिः शमः । आहादः 

& भरी धरील्याख्या । 

सर्व॑कारणत्वादेव न विद्यते आदिः कारणं यस्य तमनादिम् । भतणएवाज जन्मच्चूत्य लोकानां महेश्वर च मां यो वेत्ति स मलुष्येष्व- 
संमूढः संमोदरदितः सन्सवंपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ लोकमहेश्वरतामेव स्फुययति-- बुद्धिरिति निभिः । बुद्धिः सारासारबिवेकमै- 

पुण्यम् , ज्ञानमात्मविषयम् , असंमोहो व्याङुर्त्वाभावः, श्चमा सहिष्णुत्वम् , सव्यं यथाथैभाषणम् , दमो बद्यन्द्रियसंयमः, शछमोऽन्तः- 
करणसंयमः; सुखमनुक्रूरसवेदनीयम् ; दुःखं च तद्विपरीतम्, मव उद्धवः, अभावस्तद्धिपरीतः, भवं त्रासः, यभयं तद्विपरीतम् । अस्य 

७ असिनवरुप्ताष्वार्येष्याख्या । 

संदिरधं तु निर्णीष्यते । भीभगवाड़वा्--भूय एवेति ॥ १ ॥२॥ ३॥ बुद्धिरिति, जसंमोह उत्साहः॥ ४ ॥ ५॥ ६॥७।८॥ 



नीखकण्डी-मघुसूदनी-माष्योक्कषदीपिका-श्रीधरी-जभिनवगुप्ठव्यास्यायुता । ४५५ 

अदिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति मावा भूतानां मत्त एव पूथग्विधाः ॥ ५॥ 
महषयः सप्र पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः परजाः ॥ ६ ॥ 

१ भीमच्छाकर माष्यम् । 

तद्धिपरीतम् ॥ ४॥ अहिंसेति । यर्दिसाऽपीडा प्राणिनाम् । समता समचित्तता । तुषः संतोषः पयो्- 
बुद्धिखीमेषु । तप इन्द्रियसंयमपृवैकं शरीरपीडनम् । दानं यथाशक्ति संविभागः । यशो धर्मनिमित्ता 
करोतिः । अयशास्त्वधर्मनिसिन्ता कीर्तिः । भवन्ति मावा यथोक्ता बुद्ध्यादयो भूतानां प्राणिनां मत्त एवे- 
अवरात्पथग्विधा नानाविधाः खकमोयुरूपण ॥ ५॥ किंच--महषेय इति । महषयः सप्त शरग्बादयः 
पुचैऽतीतकाटसंबन्धिनश्चत्वायो मनवस्तथा सावणौ इति प्रसिद्धाः ते च मद्भावा मद्धतभावना वैष्ण- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

त्िरिति दोषः ॥ ४॥ यथाशक्तीति । पात्रे श्रद्धया स्वशक्तिमनतिक्रम्यार्थानां देशकारानुयुण्येन प्रतिपादनमि- 
लय्थैः । उक्तानां बुद्धयादीनां साश्रयाणामीश्वरादुस्पत्ति भतिजानीते-भ वन्तीति । नानाविधत्वे हेतुमाह--ख क- 

तेति । कथंचिदपि तेषामावमातिरेकेणाभावान्मत्त षवेव्युक्तम् ॥ ५॥ न केवरं भगवतः सर्वप्रकृतित्वसेव 

किंतत॒ सर्व्स्वसर्वेश्वरत्वरूपमधिष्टातृत्वमपील्याह- किंचेति । आद्या भग्वादयो वसिष्ठान्ताः सर्वज्ञा विद्यास 

दमयश्रवसैकाः । तथेति मनूनामपि पू्ैत्वेनाद्त्वमनुङृष्यते । के ते मनवस्तत्राह-सावणा इतीति ! परसिद्धाः 

पुराणेषु प्रजानां पाकाः सख्यमीश्वराश्चेति दोषः । महषींणां मनूनां च तुख्यं विरोषणं-ते चेति । मयि सर्वज्ञे 

सर्वश्वरे गता भावना येषां ते तथा । भावनाफर्माह-बैष्णवेनेति । वैष्णव्या शक्त्याधिष्टितस्वेन क्नेश्व्य- 

३ नीलकण्टग्याख्या ( चतुधरी ) । 

प्राणिनामपीडा । समता मित्रामिन्रादौ समचित्तता । तुष्टिः संतोषो ठन्धे पयो्बुद्धिः । तप इन्द्ियसंयमपूर्वकं शरी- 

रपीडनम् । दानं यथाशक्ति संविभागः । यशो धमैनिमित्ता कीति; । अयशोऽघमेनिमित्ता अकीर्तिः । एते बुद्धया- 

दयो रिंशतिमीबा मत्त एव प्राणिनां भवन्ति पृथग्विधाः पर्येके नानाप्रकाराः | तत उत्तमगुणलखाभायाहमेव 

त्वया श्वरणीकरणीय इति मावः ॥ ५ ॥ एतदेव रिचारपदशचनेन द्रढयति--महषेय इति । सप्त सुग्नायाश्चत्वारः 
४ मधुसुदनीव्याख्या । 

वा। म्यं च ज्नासस्तद्िपरीतमभयम् ! एवंच एकश्चकार उक्तसयुया्थैः । अपरोऽनुक्ताबुग्यज्ञानादिसमुच्चयाथः । एवेदेते 

सर्वलोकप्रसिद्धा एवेदर्थ; । मत्तएव भवन्तीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ४ ॥ अर्हिंसा प्राणिनां पीडाया निढृत्तिः । समता चित्तय रग- 

दवैषादिरदितावस्था । तुष्िरभोग्येष्वेतावताऽलमिति बुद्धिः । तपः दादीथमार्गेण कायेन्द्रिययोषणम् । दानं देरो करे श्रद्धया 

यथारावलयथौनां सत्पात्रे समर्पणम् । यदो धमेनिमित्ता लोकश्छघारूपा सिद्धिः । अयशस्वधमेनिमित्ता लोकनिन्दारूपा 

असिद्धिः । एते बुब्यादयो भावाः कयविशेषाः सकारणका पृथग्विधा धर्माधर्मादिसाधनवैचित्रयेण नानाविधा भूतानां सर्वेषां 

आणिनां मत्तः परमेश्वरादेव भवन्ति नान्यस्मात् । तस्माक्कि वाच्यं मम॒सोकमहेश्वरल्मिख्थः ॥ ५ ॥ इतशवैतदेवमाद-- 

महषषयो वेदतदर्थद््रः सर्वज्ञा वियासंप्रदायप्रवरतैका श्टग्वा्या सप्त पूवे सगौयकारबिभूता. । तथाच पुराणं शयुं मरिवि- 

ध भष्योस्कषंदीपिका । 

खखम् । तापो दुःखम्. । भव उत्पत्ति. । अभावो नाशः । भयं नरासः । अभयमत्रासः ॥ ४ ॥ अहिंसा प्राणिनामपीडा । समता 

समचित्तता । व्॒टिः संतोषोऽलबुद्धिः । इन्द्रियसंयमपुरः सरं राल्लीयं देह पीडनं तपः । देशकालनुरोधेन राक्तिमतिकरम्य श्रद्धया 

पतनेऽथौनाम्षणं दानम् । धमैनिदाना कीतियैश्च. । अधर्मेनिदानाऽपकीपिंरपयशः । एते यथोक्ता भावाः प्रथग्विधा नाना्रकारा 

भूतानां खकर्मानुसारेण मत्तएवेश्वराद्धवन्ति । अतोऽहमेव सरवैलोकमदेश्वर सवैरभोगमोक्ताथं शरणीकरणीय इति मावः ॥ ५॥ 

स्वसामथ्म॑युक्तानां सेनोत्पादितानां शग्वादीनासपि लोकेश्वरलं भसिद्धं कि वक्तव्यं मम लोकमहेश्वरलमिदाद-महषय इति । 
६ भीधरीव्याख्या 1 

लोकस्य मत्त एव भवन्तीव्युत्तरेणान्वयः ॥ ४ ॥ किच--अर्हिंसेति । अर्हिप्ा परपीडानिदृत्तिः, समता रागद्वेषादिराहिलयं, मित्रा 

मि्नतुख्यता च, वुर्दिवरग्धेन संतोषः, तपः शरीरादि वक्यमाणम्; दानं न्यायाजितधनादेः सत्पात्रापेणम्, यञ्चः सत्कीतिः, 

- अयज्चोऽपकीविः, एते इडिशौनमिल्ादयस्तद्विपरीताश्वाुच्यादयो नानाविधा मावाः प्राणिना मत्तः सकारादेष भवन्ति ॥ ५॥ 

विच--महषय इति। सप्त महषयो “रग्वादयः सप्त बरह्मणा इलेते पुराणे निश्चयं गता" इत्यादि पुराणभ्रसिद्धाः। तेभ्योऽपि पूरवेऽन्ये 

चत्वारो महषयः सनकादयः; तथा मनवः खायंञुवादयः मद्भावा मदीयो मावः अभावो येषु ते दिरण्यगभीत्मनो ममेव मनसः संकस्प- 



४६ अनिन्दगिरिव्यास्यसंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमह्वगवद्वीता। [ अध्यायः १५ 

एतां विभूतिं थोगं च भम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संहाय; ॥ ७॥ 

१ भीमन्छाकेरमाष्यम् । 

वेन सामथ्यंनोपेता मानसा मनसेबोत्पादिवा मया ज्ञाता उत्पनाः येषां मनूनां महर्षीणां च खष्टिछोक 
इमाः स्थावरजङ्गमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ एतामिति । एतां यथोक्तां विभूतिं विस्तारं योगं च युक्तिं चात्मनो 
घटनमथवा योगेश्वयैसामर्थ्यं सर्वज्ञत्वं योगजं योग उच्यते । मम मदीयं यो वेत्ति तस्वनस्त- 
स्वेन यथावदियेतत् । सोऽविकम्पेनाप्रचकितेन योगेन सभ्यग्दशौनस्थै्ंलक्षणेन युज्यते संवध्यते । 

गे कनयम १११) ^) 001) 00) 

२ आनन्दगिरिव्याख्या ! 

वन्त इल्यः । तेषां जन्मनो वेशिष्वमाचष-मानसा इति । मन्वादीनेव विरिनि-येपामिति ! बिचया 
जन्मना च संततिभूता मन्वादी नामसिष्छोके सौः प्रजा इत्यथः ॥ ६ ॥ सोपाधिकं प्रभावं भगवतो दशेयित्वा 
तज्जञानफरमाह--एतामिति । इद्धयाशुपादानत्वेन विविधा भूतिभैवनं तरेभवं सवौत्मकत्वं तदाह--विस्तारमिति,। 
दैश्वरस्य तत्तद्थसंपादनसामध्य योगसदाह--आत्मन इति । योगस्तत्फरमेश्वयं सर्वज्ञत्वं सर्वेश्वरस्वं च मदीयं 
शक्तिलानङेशमाधिलय मन्वादयो श्युग्वादयश्वेशषते जानते च तदाह--अथवेति । यथा तौ विभूतियोगो तथा वेद्- 
नसय निरङ्कशत्वं दशेयति-यथाचदिति । सोपाधिकं श्वानं निद्पाधिकन्ञाने द्वारमियाह-सोऽविकम्पेनेति। 

३ नीरूकण्ठन्याख्या ( चतुर्धरी )। - 

सनकादयश्च पूर्व प्रसिद्धा मह्य इति संबन्धः । तथा मनवश्चतुर्दश प्रसिद्धाः । ते सरवै मानसा हिरण्यगर्भरूपं 
मम मनस एवोद्धता अयोनिजा जाता उयन्नाः । इमाः प्रनाश्चतुविंधा अयं ठोकश्च तदाधारभूतः तदुभयं येषां 
यत्संबन्धि संततिर्यषां संततिरितय्थः । यद्वा येषामिति षष्ठी पष्ठम्य्ै । येभ्य इमाः प्रजा अयं लोकश्च जाता 
इत्यथः । तेऽपि मद्भावा मय्येव मावो मनो येषां ते| प्रसिद्धमहिमानोऽप्येते यतो ममेबोपासतेऽतस्त्यमपि 
मरुपाखेति मावः ॥ ६ ॥ उपासाबधिकारिणमाह--फताभिति । एतां वश्यमाणां विभूतिं योगे च विश्वतोमुख 
भगवति मनःसमाधानं यसतत्वतो वेत्ति सम्यगनुष्ठातं ज्ञातुं च समर्थो मवति सोऽविकम्पेनाचरेन निर्विकल्पकेन 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 

मत्रि च युलस्यं पुलहं क्लम् । वसिष्ठं च महातेजाः सोऽघ्जन्मनसा सुताम् । सप्त ब्रह्माण इयते पुराणे निश्चयं गताः" 
इति । तथा चलारो मनवः सवणा इति प्रिद्धाः । अथवा महषय. सप्त भृग्वायाः, तेभ्योऽपि पूव प्रथमाशथलारः सनकाय 
महर्षयो, मनवस्तथा सा्यंसुवायाश्तुदंश मथि परमेश्वरे भावो भावना येषा ते मद्धावा भचिन्तनपराः । मद्धावनावाद्ा. 
विभूतमदीयज्ञनैश्वयेदाप्तय इयर्थः । मानसाः मनःदंकल्पदिवोतपन्न नतु योनिजा. । अतो विषुद्धजन्मवेन सवैप्राणिश्रेष्ठ 
मत्तएव हिरण्यगभोत्मनो जाता. सगांयकरे आदुभूता. । येषां महषीणां सप्तानां शरादीनां चतुर्ण च सनकादीनां मनूनां 
च चलुदेशानां अस्ोके जन्मना च विध्या च सन्ततिभूता इमा ब्राह्मणायाः सर्वौः अजा. ॥ ६ ॥ एवं सोपाधिक्रद्य 
भगवतः प्रसावमुक्ला तज्जञानफल्माह--एतां भ्रागुक्तां वुब्यादिमहष्यादिरूपां विभूतिं विविधभावं तत्तद्रुपेणावस्थितिं 

५ भान्योत्कपदीपिका । 

मह्यः सप श्म्वादयः पूवैऽतीतकालसंबन्धिनो धुं मरीचिमभिं च पुलस्सं पुं कतुं । वरिष्ठं च महातेजाः सोऽदजन्मनसा 
तानू इत्युक्ताः "वलारो मनवसथा, सावभिस्त मलु्ोऽसौ मैत्रेय भविता ततः । नवमो दक्षसावभिैतरेय भविता मनुः । एका. 
द्रश्च भविता धर्मसावर्णिको मनु । सदरपुर सावर्णो मग्रिता द्वादशो मनु. ° इति विष्णुपुराणादौ सावर्णा इति सिद्धाः । म॑ह- 
पैयः सपन भृग्वादयः । तेभ्योऽपि पूव प्रथमाश्रलरार. सनकाद्या महषैयः मनवस्तथा खरयभुवायाशतुेति वा । असिन्पक्षे सन- 
कायाधुदेशेखध्याहारदोषमभिप्रे्ाचायैरयं पक्षो न प्रदकषितः। ते च मद्धावा मद्रतभावना मयि परमात्मनि भावना येषामतो 
वेष्णवेन साम्येन युक्ता मानसा मया मनरैबोतपादिताः सन्तो जाता उलन्ना यथायथं योनितोऽयोनितश्च येषां महर्षीणां मनूनां 
च रोके इमा तिद्यया च जन्मना च सन्तव्रिमूताः प्रजाः स्थावर्जगमलक्षणाः ॥ ६ ॥ खप्रभावसुकषला तज्ज्ञनफलमाह--पता. 
भिति । एतां यथोक्तां विभूति विविधमावं बिसारमितियावत् । पररमात्मनसदथयटनकतामर््य योगः य्ेदासंबन्धेन भग्बादयो 

& भरीधरोष्याख्या । 
मात्ान्जातराः । प्रमावमेवाद- येषामिति । येषां भृग्वादीनां च सनकादीनां चेमा बाह्मणाया लेके वर्धमाना यथायथं पुत्रपौत्रादि. 
रूपाः शिष्यादिरूपाश्च प्रजा जात्ता वतैन्ते ॥ ६ ॥ यथोक्तवरिभूलादितछश्षानख फलमाइ--एतामिति । एतां भग्वादिलक्षणां मम ऋ-न 

9 भीधर्,, मधुभूदनः, नीकक्रण्ट , 
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अदं स्वस्य प्रभवो मन्तः सर्वं प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते भां बुधा भावसमन्विताः ॥ < ॥ 
मचित्ता मदरतपराणा बोधयन्तः परस्परम् । 

$ ५ $ | ऋ 

कथयन्तश्च मां निलयं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

ना संशयो नासिन्नथै संशयोऽस्ति ॥ ७ 1 कीडशेनाविकम्चेन योगेन युज्यत हत्युच्यते--गह- 
मेति । अहं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यं सर्वस्य जगतः प्रभव उत्पत्तिर्म त पव स्थितिनाशक्रियाफलोपभो- 
1ङश्चषणं चिक्रियारूपं सर्वं जगत्प्वत॑त इयेवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मां बुधा अवगततस्वाथोः भाव- 
तमन्विता भावो भावना परमार्थतस्वाभिनिवेद्यास्तेन समन्विताः संयुक्ता हत्यर्थः ॥ ८ ॥ किंच- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

पतेऽ्थ श्रतिबन्धाभावमाह~-नास्ि्निति ॥ ७ ॥ कर्थं तावकविभूयेश्वयैश्तनसुक्तयोगख हेतुरिति महवा पृच्छति-- 
पिरसेनैति। उक्तज्ञानमाहात्म्यास्प्रतिष्टिता भगवन्निष्ठा सिद्धथतील्याह--उच्यत इति । प्रमवलस्मादिति प्रमवः सर्व॑. 
[८ृतिः सर्वस्तेयाह- उत्पत्तिरिति । सर्वज्ञास्सर्वेश्वरान्मत्तो निमित्ताव्छस्थितिनाश्चादि भवति मया चान्तयौमिणा 
यमाण सर्व यथासं मर्यादामनतिक्छम्य चेष्टते तदाह--मत्त ईति । इव्थं मम' सवीत्मत्वं सर्वश्रङ्कतित्वं सर्वेश्वरल्वं 
पर्वस्व च महिमानं ज्ञात्वा मय्येव निष्ठावन्तो मवन्तील्याह--दइस्येवयिति । संसारासारताक्वनवतां भगवद्धजने- 
;थिक्ारं द्ोतयति--अवगतेति । परमार्थतच्वे पूर्वोक्तरीलया क्ताते भरमादरावभिनिवेशाख्यौ भवतस्तेन संयुक्तत्वं च 
भगवद्धजने भवति हेतुरिलयाह--भावेति ॥ < ॥ न केवरसुक्तमेव भगवद्धजने साधनं साधनान्तरं चास्तील्याह- 

३ नीटकण्टव्याख्या ( चतुधरी ) । 

षाध्यायोक्तेन योरोन मद्विषयेण समाधिना युज्यते ततश्च कृतकृत्यो मवति । नात्र संशय इति प्रदृत्यतिशयार्थं 
वच्यते । मगवद्भचसि संशयासंमवात् ॥ ७ ॥ उपासनाखख्यमाह द्वाभ्याम्-अह मिति । बुघः मां प्रत्यगात्मा 
नमिति मत्वा मजन्ते इति कथम् । अहमेव सर्वस जगतः प्रभव उत्पत्ति. । मत्तो मदनु्रहं प्रप्येव सव बुद्धाः 

देकं खखकायीय प्रवर्तते । अहमेव जगतः; कतीन्त्यामी चेत्यहम्रहेणात्मानसुपासीतेति मावः । मावसमन्विता- 
मावनायुक्ताः। एतचोत्तरार्थम् ॥ ८ ॥ एवं ध्याने भावनप्रकारणुक्त्वा व्युत्थाने तमाह~-मच्चित्तां इति । अहमेव 

 मघुसद्नीन्यार्या । 

रोग च तत्तद्थनि्माणसामथ्यं । परमैश्व्ममिति यावत् । मम यो वेत्ति तत्त्वतः यथावत्सोऽविकम्पेनाप्रचङितेन योगेन 

पम्यग््ञानस्थैयैलश्चणेन समाधिना युज्यते । नात्र संशयः भतिबन्धः कथित् ॥ ७ ॥ याशेन विभूतियोगयोज्ञानेनाविष्ठम्प- 
मोगधाधिसतदृ्यति चुभिः--अहं परं ब्रह्म वाखदेवाख्यं सर्वस्य जगतः अभव उत्पत्तिकारणसुपादानं निमित्तं च । 

स्थितिनाश्चादिं च सर्वं मत्त एव प्रवतैते भवति । मयैवान्तर्यामिणा सर्वज्ञेन सर्वैरकतिना प्रेथेमाणंखखमयांदामनतिक्रम्य 
तरव जगस्रववैते चेष्टत इति वा । इयेवं मला बुधा ॒विवेकेनावगततत्त्वाभावेन परमा्थेतत्तवग्रदणरूमेण भ्रम्णा समन्विताः 

५ आष्योत्कषदीपिका । 

तानादिमन्तो मनन्ति । यद्वा योगैश्वर्यसामर्थ्यं सवैज्ञलं योगजन्यं योगस्देनाभिधीयते। तं यस्तत्त्वतो यथाव्द्वत्ति जानाति सोऽ 

परकम्पेनाप्रचलितेन योगेन निरुपाधिव्रह्मसम्यग्ज्ञानकक्षणेन युज्यते युक्तो भवति । अस्िन्नथ संशयो नासि ॥ ७ ॥ ननु कथं 

तावकविभूतियोगज्ञनेनाविकम्पयोगप्राभिस्तमोपासनायास्तत्मरापषिसाधनलादिदाराद्कय विभूतियोगनज्ञानमदहिन्ना प्राप्तया मदुपासनया 

्रवेनाबिकम्पयोगेन युज्यते इ्याद--अहमिति च तुभिः। अदं परमात्मा वाुदेवाभिधः सवैश ब्रह्मादिस्थावरान्तख प्रभवः 
प्रमवदयस्मादिति प्रभवः ्रकृतिरभिन्ननिमित्तोपादानं मत्त एव सर्वजञात्सवैश्वरात्सवं स्थितिनाराक्रियाफलोपभोगलक्षणं जगत्प्वरतेते 

हति मला वाुदेवएव स्ीत्मा सवैश्वरः सर्वज्ञः सवपादानं सर्वनिथन्ता भजनीय इति श्चुखां मननेन निथिल भजन्ते सेवन्ते । 
करे ते इत्यत आह--चुधा अवगतसेसारतत््वाः । संसारासारज्ञानवतामेव भगवद्भजनेऽधिकार इति भावः। भावो भावना अयमेव 
भगवान्वाुदेवः परमार्थतत्त्वं इ्यभिनिवेशसतेन सम्यक् युक्ताः ।॥ ८ ॥ किं चेवं भजन्तीदयाह--मचित्ता मयि वासुदेवे चित्तं येषां 

६ भरीधरीन्याख्या । 

विभूति, योगं चैश्वयैलक्षणं त्वतो यो वेत्ति सोऽविकम्पेन निःसंशयेन योगेन सम्यग्दशेनेन क्तो भवति । नास्त्यत्र संशयः ॥ ७॥ 

यथा च विभूतियोगयोशनेन सम्थग्क्वानावा्चिसदरोयति--अहमित्यादिचतुभिः । अह सरवेस्य जगतः प्रभवो भरग्वादिरूपविभूति- 

दरिणोत्पत्तिदेतुः । मन्त प्व चास्य सर्वस्य शुद्धिज्ञोनमसंमोहः* इत्यादि सर्व प्रवतत इति, एवं मत्वाऽबबुष्य डुधा विवेक्रिनो मावसम- 

न्विताः भरीतिुक्ता मां भजन्ते ॥ ८ ॥ प्रीतिपूर्वकं मजनमेवाह--मचित्ता इति । मय्येव वित्त येषा ॒ते मच्चित्ताः । मामेव गताः 
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तेषां सततयुक्तानां जता प्रीतिपूवेकम् । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ १०॥ 

१ श्रीमच्छाकर माष्यम् । 

मञ्िन्ता इति । मच्चित्ता मयि चित्तं येषां ते मचित्ताः। मद्गतप्राणा मां गताः पराप्ताश्चक्षुरादयः प्राणा 
येषां ते मद्तप्राणाः । मय्युपखंहतकरणा इत्यर्थः । अथवा महनप्राणा मद्धतजीवना इयेतत् । बोध. 
यन्तो ऽवगमयन्तः परस्परमन्योन्यं कथयन्तो ज्ञानवख्वीया दिधमर्विशिष्टं मां तष्यन्ति च परितोष- 
भुपयान्ति रमन्ति च रति च पाञ्युबन्ति प्रियसङ्कवयेव ॥ ९॥ ये यथोक्तप्रकारेभेजन्ते मां भक्ताः 
सन्तः--तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निवृत्तसवैबाद्यैषणानां भजतां सेवमानारना, किमथ. 
त्वादिना कारणेन नेत्याह--प्री ति पूर्वैक प्रीतिः सेद स्तत्पूवैक मां मजतामिव्य्थः । ददामि पयच्छामि 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

किंचेति । ङईश्वराद्पतीचः भागुक्तादन्यत्र चितत्रचारराहिल्ं भगवद्धजनोषायमाह--पयीति । चक्षुरादीनां भगवलय- 
परासिस्तदगो चरस्वात्तयेस्याशङ्याह--मय्युपस्ंहतेति । मगवदतिरेकेण जीवनेऽपि नाद्रस्तदपि मय्येवार्पितं भक्ता- 
नामिद्याह-अथवेति । आचार्येभ्यः श्ुष्वा वादकथया परस्परं भगवन्तं सब्रह्यचारिणो बोधयन्ति तदपि भगवद्धज. 
नसाधनमिलयाह-वोधघयन्त इति । आगमोपपत्तिभ्यां भगवन्तमेव विरिष्टधर्माणं शिष्येभ्यो गुरवो व्यपदिशन्ति 

तदपि भगवद्धजनमेवेलयाह--कथयन्त इति । भक्तानां तुष्टिरती स्वरसतः स्यातामिवाह--तुष्यन्तीति । मनोरथ- 
पूत्यौ रतिप्राक्षो कासुकसंमतञरुदाहरणमाह--पियेति ॥ ९ ॥ यदुक्त सोऽनिकम्पेनेव्यादि तदर्थ भूमिकां कृत्वा तदि- 
दानीमुदाहरत्ि-ये यथोक्तेति । निल्याभियुक्तानामनवरतं भगवयेकाग्यसंपन्ञानामिलर्थः ! पुत्रादिरोकन्नयहेख्थि- 
त्वेन वा गर्मदासत्वेन वा प्रलयहं जीवनोपायसिद्धये वा भजनमिति शद्धिस्वा दूषयति--किमित्यादिना ! भागुक्त 
ज्ञानाख्यां भक्ति सेहेन छर्वतामिलर्थः । तेभ्योऽहं तत्वज्ञानं प्रयच्छामीत्याह--ददामीति । उक्तबुद्धि संबन्धस्य फक- 

ॐ नीखकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी >) । 

चित्ते येषां ते समचित्ताः । तथाहमेव गतो विद्यमानो येषु ते मद्रतास्तथाविधाः प्राणा इन्द्रियाणि येषां तै 
मद्धतप्राणाः । चित्तनेन्दियेर्गा यद्भह्यते सत्स्व प्रत्यगात्मा वासुदेव इति भावयन्त इत्यर्थः । इमभेवाथ परस्परं 
बोधयन्तः श्रुतिथुक्तिप्रद्ईनेन समानानां ससुदाय ज्ञापयन्तः । कथयन्तश्च शिष्यान्प्रति । तुष्यन्ति तेनैव ज्ञानेन नतु 
मिष्टाज्नादिना । रमन्ति च तत्रैव नतु ख्यादावि्यर्थः ॥ ९ ॥ उपासनायाः फरमाह- तेषामिति ! सततयुक्तानां 

८ मघुसूदनीव्यार्या । 

सन्तो मां भजन्ते ॥ ८ ॥ भ्रेमपूर्वैकं भजनमेव विदरणोति-मयि भगवति चित्तं येषां ते मचित्ताः। तथा मद्रता मां प्राप्ताः 
भ्ाणाश्वक्ुराद्यो येषां ते मद्धतप्राणाः, मद्धजननिमित्तचक्चरादिव्यापारा मय्युपसंहृतसर्वेकरणा वा । अथवा मटूतप्राणा 
मद्धजनार्थजीवनाः । मद्धजनातिरिक्तभरयोजनश्यून्यजीवना इति यावत् । विद्वद्ो्ठीष्ु परस्परमन्योन्यं श्ुतिभि्क्तिमिश्च मामेव 
बोधयन्तः तत्तवबुभुत्छुकथया ज्ञापयन्तः । तथा खशिष्येभ्यथ मामेव कथयन्त उपदिचन्तश्च । मयि चित्तार्पणं तथा बाह्य- 
करणापैणं तथा जीवनापणमेवं समानामन्योन्यं मद्वोधनं खन्यूनेभ्यश्च मदुपदेशनमियेवरूपं यन्मद्वजनं तेनैव तुष्यन्ति 
च 1 एतावतैव रुन्धसवथौ वयमल्मन्येन लन्धय्यनेलेवंपरययरूप॑संतोषं आश्नुवन्ति च । तेन संतोषेण रमन्ति च रमन्ते 
च । श्रियसङ्नमेनेवोत्तमं खखमनुभवन्ति चं । तदुक्तं पतज्ञलठिना “संतोषादरुत्तमः सुखलव्यभः' इति । उक्तच पुराणे श्यच्च 
कामसुखं लोके यत्र दिव्यं मदत्सुखम् । तृष्णाक्षयसखय्येते नातः षोडशीं कलाम्" इति । तृष्णाक्षयः संतोषः ॥ ९ ॥ ये यथो 
केन प्रकारेण भजन्ते मां--तेषां सततं सवेदा युक्ताना भगवयेकाग्रबुद्धीनां । अतएव लभपूजाख्यादयायनभिसंधाय 

५ भष्योत्कषदीपिका । 
ते मां गताः पराप्ताः प्राणाश्व्चुरादयो येषां ते मय्युपसंहतसवैकरणाः, मद्तजीवना इति वा । आचा्यत् शरुला वादकथया समानेषु 
परस्परं बोधयन्तः मां ् ञानबकादियुक्त शिष्येभ्यः कथयन्तः मद्धजनेनैव तुष्यन्ति संतोषसुपयान्ति तेनैव च रमन्ति रतिं आघ्ुबन्ति 
न द्यादिना ॥९॥ तेषा सततयुक्तानां सततं निरन्तरमभियुक्तानाम् । किमथिलादिपूर्वकं नेया । प्रीतिः लेदसतपू्वकं भजताम् । 

& भीधरीव्याख्या । 
मर्ताः आणा इन्दियाणि येषां ते मद्वतप्राणाः मदपितजीवना इति वा ! एवभूतास्े बुधाः अन्योन्यं मा न्यायोपेततैः श्लयादिप॑मा 
णेवोधयन्तः» बुद्या च मा कथयन्तः सकीतैयन्तः सन्तो निलयं तुष्यन्यनुमोदनेन वुं यान्ति । रमन्ति च निशैतिं यान्ति ॥ ९॥ 
फव॑भूताना च सम्बग्ानमहं ददामीव्याद--तेषामिति । एवं सततयुक्ताना मय्यासक्तानां प्रीतिपूर्वं भजता तेषां तं बुद्धिरूप 

७ अभिनचयुप्ताचा्यैव्याख्या । 
मधिता दति बोधयन्तः परस्परभिति परस्परयोधनयान्योन्यबोधस्फारतंक्रमणात्सवै एव हि भरमातार एक दश्वर् इत्ति वितस्सम्याघ्या 



नीरुकण्टी-मधुसूढनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ४४९ 

तेषामेवालुकम्पाथमहमनज्ञानजं तमः । 
नारायास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन माखला ॥ ११॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

बुद्धियोगे उद्धिः सम्यग्दशैनं मत्तरवविषये तेन योगो बुद्धियोगस्तं बुद्धियोगम् । येन दुद्धियोगेन 
सम्यण्द्शेनलक्षणेन मां परमेश्वरमात्मभूतमात्मत्वेनोपयान्ति पतिपयन्ते । के ते । ये मच्ित्तादिषपका- 
रोमा भजन्ते ॥ १० ॥ किमर्थं कस्य वा त्वत्थासिपतिबन्धदहेतोनौशकं बुद्धियोगं तेषां त्वद्धक्ानां ददा- 
सीत्याकाङ्खायामाह-तेषासिति । तेषामेव कथं नाम भयः स्यादिव्यलुकस्पाथं दयाहेतोरहमक्ञानजम- 
विवेकतो जातं मिथ्याप्रययलश्षणं मोहान्धकार तमो नारायाभ्यास्ममावस्य आत्मनो भाबोऽस्तः- 
करणारायस्तसिन्नेव स्थितः सन् । ज्ञानदीपेन बिवेकप्रत्ययरुपेण भक्तिप्रसादसेहाभिषिक्तेन मद्धाव- 

रे आनन्द्गिरिव्याख्या । 

माह- येनेति । ध्यानजन्यभ्रकषेकाष्टागतान्तःकरणपरिणामे निरस्तादोषविरोषभगवनरपग्राषिदेतौ अुद्धियोमे भश्पूर्व- 
सक्तानधिकारिणो वशैयति-कै त इति ॥ १० ॥ भगवस्मासेडुद्धिसाध्यत्वे सल्यनिव्यस्वापत्तेस्त्वमपि भक्तेभ्यो बुद्धि. 
योगं ददासीव्ययुक्तमिति शङ्कते-किमर्थसिति । तेषां उद्धियोगं किमर्थं ददासीति संबन्धः । भगवस्पातिप्रतिबन्ध- 
कनाशको बुद्धियोगसेन नात्ति तस्प्राकषेरनियत्वमिलयाशङ्खयाह--कस्येति । भक्तानां तत्पराधिषत्तिबन्धकं विविच्य दशै 
यति--इत्याका्कवायासित्ति । अविवेको नामाज्ञानं ततो जातं मिथ्याज्ञानं तदुमयमेक कृत्य तमो विवक्ष्यते । नच 
तज्नादाकस्वं जडस्य कस्यचित्तद्न्तभूवस्य युक्तं तेनाहं नाश्षयासी्युक्तम् । केवरुचेतन्यसख जडबुद्धिद्तेरिवा्ञामाथ- 
नाद्कस्वमाशङ्खय विशिनशि-आस्मेति । तस्याश्चयस्तन्निष्ठो चृत्तिविरोषः । वाक्योस्थवुद्धिवृत्यभिव्यकरूधिदात्मा 
सहायसामथ्योदक्षानादिनिड्ृतिहेतरिलयय्थः । बअुद्धीद्धबोधस्याज्ञानादिनिवतेकस्वभुक्स्वा बोधेद्धुदधेस्तजनिवतेकटवमिति 
पक्षान्तरमाह---ज्ञानेति । देहा्यव्यक्तान्तानास्मवगीतिरिक्तवस्तुगो चरत्वमाह- विवेैति । अगवति खदा विहि- 
तया भक्त्या तस्य भरसादोऽनुग्रहः स॒ एव खेहस्तनासेचनद्वाराऽस्योत्पत्तिमाह-भक्तीति । मय्येव भावनायामभि. 
निवेशो वातस्तेन प्रेरितोऽयं जायते, नहि वातप्रेरणमन्तरेणादौ दीपस्योर्पत्तिरिव्याह--प्रद्धावनेति । ब्रह्मचर्मष्टा- 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 

नित्योत्साह वताम् । प्रीतिः प्रेमा तत्पूर्वकं भजतां सेवमानानां तेभ्यो ददामि तं श्रुद्धियोगं ज्ञानरूपं योगं समाधिम् | 
ज्ञाननिष्ठामित्यर्थः । तां ददामि येन यया निष्ठया ते मामुपयान्ति समुद्रमिव नदयोऽमेदेन प्रविशन्ति ॥ १० ॥ किंच 
तेषां भक्तानासुपयजुकम्पाथं न खप्रयोजनतिद्छथं राजवत् । बुद्धियोगप्रदानेनाज्ञानजमविवेकादुस्थितं मिथ्याप्रत्य- 
यटक्चणं मोहान्धकार तमोनामकं सवोनर्थनिदानमूलाज्ञाननादोन नश्यामि । आत्मभावस आत्मनो माबोऽन्तः- 
करणगरहं तत्स्थः । ज्ञानरूपेण दीपेन । भाखता प्रबलेन । अर्यं भावः- त्वमसीति बाक्यजा ब्द्माकारान्तःकरण- 
वृत्ति; खोत्यत्तये श्रवणमननध्यानानि शमादीनि कमणि चापेक्षते । यथा दीपः खोत्पत्तये तेख्बत्यभ्यादीन् । उत्पन्ना 

ख मद्ुसुदनीव्याख्या । 

भ्रीतिपू्वैकमेव भजतां सेवमानानां वेषां अविकम्पेन योगेनेति यः म्रायुक्तसतं बुद्धियोगं मत्तत्वविषयसम्यण्दशेनं ददामि उत्पा- 
दयामि । येन बुद्धियोगेन मामीश्वरमात्मतेनोपयान्ति ये मचित्तलरादि्रकारैमौ मजन्ते ते ॥ १० ॥ दीयमानस् बुद्धियोगस्या- 
त्मभरप्तो फठे मध्यवर्तिनं व्यापारमाह-तेषामेव कथं श्रेय. खादिव्यरु्रहाथं आत्मभावस्थ आत्माकारान्तःकरणदृत्तौ विषय. 
खेन स्थितोऽदं खप्रकादावैतन्यानन्दाद्रयरश्षण आत्मा तेनैव मद्विषयान्तःकरणपरिणामसूपेण ज्ञानदीपेन दीपसदशेन ज्ञानेन 
भाखता चिदाभासयुक्तेनाप्रतिबद्धेनाक्ञानजमज्ञानोपादानकं तमो मिथ्याप्रययलक्षणं खविषयावरणमन्धकारं तदुपादानाऽज्ञान- 
नाशेन नादायामि । सर्वश्रमोपादानस्याज्ञानस् ज्ञाननिवद्यलाइुपादाननादामिवद्य वाचो पादेयसय । यथा दीपेनान्धकारे 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 
प्रमलक्षणभक्तिमतामिदयर्थः । तं सम्यग्तानलक्षणमविकम्पदमुद्धियोगं ददामि । येन बुद्धियोगेन मां परमात्मानमात्मवेनोपयान्ति श्रति- 
पद्यन्ते । साक्षाक्कुबैन्तीदर्थः। ते ये मां मचित्तलादिग्रकारेभेजन्ते ॥ १० ॥ मत्मा्िप्रतिबन्धकनादकं बुद्धियोगं ददामीलयाशये- 
नाह । तेषामेव मधित्तलादिप्रकारिभंजतामयुकम्पाथे दयाहेतोरहमज्ञानजं मूलाज्ञानाजातं मिथ्याप्रययलक्षणं तमो मोहान्धकार 
ज्ञानदीपेन नादायामि ! अचेतनस्य नाशकलासंभवादहमिव्युक्तं निखिलघरमाधिष्ठानलेनाखिलभासकसय केवल्चैतन्यस्यापि तद~ 

& भीषरीन्यारुया । 

योगमुपायं ददामि । तमिति कम् । येनोपायेन वे भक्ता मा प्राञुवन्ति ॥ १०॥ बुद्धियोगं दत्ता च तस्याचुमवपर्वन्तं तमापा- 
ाविधयाकृतं संसारं भायनील-देदानिति | तेषामनुकम्पाथमनुयदाथैमेवाशानाञ्नतं तमः संसाराख्यं नाशयामि । ऊुत्र वा 

भ्० गा० ५५७ 



५७ आनन्दगिरिन्यास्यसंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः १९ 

अञ्न उवाच । 
परं ब्रह्म परं धाम पविन्नं परमं भवान् । 
पुरुषं चाभ्वतं दिव्यमादिदेवमजं विशम् ॥ १२॥ 

१ भीमण्डाकरभाष्यम् । 

नाभिमिनैरावातेरितेन बह्यचयौदिसाघनसंस्कारवत्पज्ञावर्तिना विरक्तान्तःकरणाधारेण बिषयव्याच्र- 
तचि्तरागदेषाकल्युषितनिवातापवरकस्थेन नित्यदत्तेकाप्रयध्यानजनितसम्यग्द्रोनभाखता शान 
दीपेनेव्यर्थः ॥ ११॥ यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगं च श्रुत्वान उवाच--परमिति । परं ब्रह्म परः 

हि त रा । वी जनो किन वति रमी कि व्ण ति भि कि विदि की धि 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

जमादिशषब्देन शामादिग्रहः । तेन हेतुनाहितसंस्कारवती या प्रज्ञा वथाविधवर्तिनिष्ठश्ा्यं नहि वल्यैतिरेकेण दीपो 

निर्वलते तदाह--बरह्मचर्थैति । न चाधाराहते दीपस्योत्पत्तिरदृ्टत्वादिल्याह--विर क्तेति । यद्विषयेभ्यो व्याहृत 

चित्तं रागाद्यकट्दुषितं तदेव निवातमपवारकं तत्र स्थितत्वमस्य ददीयति--विषयेति । भाखतेति विरोषणं विशद्- 

यति-निव्येति । सदातनं चित्तेकाथ्यं तप्पूर्वकं ध्याने तेन जनितं सम्यग्दर्शन फक तदेव भास्तद्रता तत्प्थन्तेनेत्यथैः। 

तेनाज्ञाने सका्ये निच्त्ते भगवद्धावः स्वयमेव भ्रकाश्ीभवतीति मस्वा व्याख्यातमेव पदमनुवदति--श्चानेति ॥ 9१ १. 

निरस्तारोषविरोषं निरूपाधिकं सोपाधिकं च स्वस्मत्वादि भगवतो रूपं तद्धीफलं च श्वुतवा निरपाधिकरखूपसय प्राङ्- 

तदुद्यनवगाद्योक्तिपूर्यकं मन्दानुयहार्थं स्वेदा सर्बघुद्धिभद्यं सोपाधिकं रूपं विस्तरेण शरोतुमिच्छन्श्च्छतीलयाह-- 

यथोक्तासिति । परं बरह्म भवानिति रक्ष्यनिर्देशः । तस्य रक्षणा परं धामेलादिविरोषणत्रयम्। घामजब्दसयं स्थान 

३ नी लकण्ठव्याख्या ( चतुरी )। 

तु तमोनादेन खविषयप्रकाशनाथं प्रल्यावृत्तिरक्षणे प्रसंख्यानं च क्मभिरूपकारं बा मपिक्षते । नहि ज्ञाते घटे 

तदाकारपरत्ययावृत्तिवौ कमीपेश्चा वा तज्कानदाव्योयपेक्षते । प्रमाणव्यासिमात्रसापेक्षत्वात् ज्ञानख । तसा उत्प- 
जनज्ञानानामपि मरसंस्यानापक्षां क्ममिरुपकारपेक्षां च वदन्ति ते बलादेव मोक्षख कृतकतामनित्यतां च प्रार्थयन्त इति 
दिक् ॥ ११ ॥ एवै एतां विभूतिं योगं चेत्यादिना विमूति्ञानख फलोदकं श्रुत्वा तत्पराप्युत्सुकः प्रथमं स्तुत्या मगव- 
न्तमावर्जयन्नञजैन उवाच-परमिति । परं ब्रह्म नत्वपरसुपाखम् । (तदेव जह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" इति 
श्रुतेः । परं धाम ञ्योतिः नत्वपरं इक्तिरूपं ्ानम्। एतख श्ीर्धीभौरिलेतत्सव मन एव, इति शरुतेरै्तिरूपत्वात् । 

| « मधुस्दनीष्याख्या । 

निवर्तनीये दीपोत्पत्तिमन्तरेण न कमैणोऽभ्यासखसय वापेक्षा विद्यमानस्यैव च वस्तुनोऽभिव्यक्तिस्ततो नासुत्पश्नसखय कस्यचिदु- 
त्पत्तिस्तथा ज्ञानेनाज्ञाने निवर्तनीये न ज्ञानोत्पत्तिमन्तरेणान्यख कर्मणोऽभ्यासस्य वापेक्षा विद्यमानयेव च ब्रह्मभावस्य 
मोक्षस्याभिनव्यक्तिस्ततो नानुत्प्नस्योत्पत्तियैन क्षयि कमोदिसयपेक्षलं वा भवेदिति रूपकारुकारेण सूचितोऽर्थः । भाखतेदनेन 
तीत्रपवनदिरिवासंभवनादेः प्रतिबन्धकल्याभावः सूचितः । ज्ञानस्य च दीपसाधम्यं खविषयावरणनिवतकतं खन्यवहारेणः 
सजातीयपरानपेशषलं॑खोत्पत्त्यतिरिक्तसहकायेनपेक्षलमिद्यादिरूपकनीजं द्रव्यम् ॥ ११ ॥ एवं भगवतो विभूतिं योगंच 
्चुला परमोत्कण्ठितः अञैन उवाच---परं बह्म परं धाम आश्रयः अकायो वा । परमं पवित्रं पावनं च भवानेव । यतः 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

संभवात्. आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखतेत्युक्त । आत्मनो भावोऽन्तःकरणाशयस्तसिन्नवस्थितः ततत्वमस्यादिमहावाक्योध्थान्तः- 
करणवृच्यभिव्यक्तः सन् तेनैव इक्तिज्ञानदीपेन भक्ष्यादिना भाखता देदीप्यमानेन समूखज्ञानं मत्मािग्रतिबन्धके मिथ्याप्रल्यय- 
रक्षणं तमो नाशयामीदयर्थः ॥ ११॥ मचित्तलादिभ्रकारकभक्तिद्ाराऽविकम्पयोगसाधनभूतौ विभूतियोग संक्षेपतः श्रुला विस्तर. 
भ्रवणोत्युकः अजन उवाच--परमिति । मवान् वाखदेव. परं अक्षरं निरलनं निरौणं ब्रह्म । परख ब्रह्मणो लक्षणमाह ! परं धाम 
परं तेजः सूयोदितेजसामपि तेजः । "यख मासा सर्वमिदं विभाति" इति श्रुतेः । अस्यार्थस निने बह्मणि सामल्लसमभित्रेय 
परं धाम परे स्थानमियर्थं आचायैसपेक्षितः । पनिं पावनं परमं अदृष्ट ज्ञानमात्रेण सवासनाऽतियाकामवर्मेभ्यो मोचकलात् । 

& भीघरीव्याख्या । 

सितः सन्केन साधनेन तमो नाश्चयसीलयत आह । अत्मिभावखः बुद्धिदृत्तौ सितः सन् भाखता विस्फुरता क्षानलक्षणेनं दीपेन 
नाशयामि ॥ ११ ॥ संकषेपेणोक्ता विभूती विस्तरेण भिजाुमैगवन्तं स्तुवन्न्ुन उवाच--परं बह्येति सक्षभिः। पर नक्ष च, पर 
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१ भधर", मधुसूदनः, 



नीरकण्ठी-मधघुसूदनी-भाष्योक्कर्षदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ४५१ 

आहस्त्वा्टषयः सर्वे देवर्षिनोरद स्तथा । 
देवलो $ च, क 

असितो देवरो व्यासः खयं चेव ब्रवीषि मे ।॥ १३॥ 
खवेमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केराव । 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 

१ भीमन्छांकरमाष्यम् । 

मात्मा परं घाम परं तेजः पवित्रं पावनं परम प्रङृष्ठं भवान्पुरङुषं शाश्वत निलय दिव्यं दिवि भवमादि- 
देवं सवैदेकानामादो मवं देवमजं विभुं विभवनशीलम् ॥ १२ ॥ ईैडशं-आहुः कथयन्ति त्वाश्रषयो 
वसिष्ठादयः सर्वे, देवर्षिनोर्दस्तथासितो देवरो.ऽप्येवसेवाह व्यासश्च, खयं चेव त्वं चेव त्रवीषि मे 
॥ १३ ॥ सर्वमिति 1 सर्वैमेठ्यथोकम्षिभिस्त्वयां च ततं सत्यमेव मन्ये यन्या प्रति बदसि भाषसे 

२ आनन्देभिरिन्याख्या । 

वाविष्वं व्यावतेयन्व्याचष्टे--तेज इति । तख चेतन्यस्यं परमत्वं जन्मादिराहियेन कौटस्थ्यम् । अष्टं पावनमलयत्त> 
श्दधत्वसुच्यते । यदेवंरुक्चणं परं बह्य तद्धवानेव नान्य इयर्थः । कुवरू्वमेव मन्तासीरिल्याशङ्खयाक्तवाक्यादिवयाह-- 
पुरुषमिति । विवि परमे व्योक्चि भवतीति दिष्यसतं सर्व॑पपञ्चातीतं दीष्यति चयोतत इति देवः स चादिः सर्बगरूरुत्वादत 
एवाजस्तं त्वां सर्वगतमाहूरिति संबन्धः ॥ १२ ॥ उक्तविरोषर्णं त्वाश्षयः सर्वे यस्मादाइुस्तस्ात्तद्र चनात्तवोक्तं अद्यत 
युक्मिल्याह--हैशासिति । ऋषिग्रहणेन गृहीतानामयि नारदादीनां बिरिष्टत्वास्टथग्य्रहणम् । असितो देवरूख 
पिता । क्िमन्येस्स्वं स्यमेवास्मानयुष्छरूपं मद्यञुक्तवानियाह--खय चेति ॥ १३ ॥ ऋषिभिस्त्वया चोक्तात्वादुक्तं 
सर्वं सघ्यमेवेति मम मनीषे्याह-सर्वैसिति । किं तदिलाद्ाङ्खयास्मरूपमिलयाह--यत्मासिति । देवादिभिः सवै- 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धंरी ) 1 

परमे पवि नतु तीथीदिवदधरमं मवान् । तत्र मानमाह-- पुरुषमिति सार्धेन । पुरुषं देहान्तरस्थम् । शातं 
नित्यं । दिव्यं दिवि हादौकाशे आविभूतम् । आदिदेवं सुत्रात्मनोऽप्या्म् । अतएव अजं विभ्रं व्यापकम् । त्वां ऋषय 

< मघ्ुखदनीव्याख्या । 

पुरुषं परमात्मानं शाश्वतं सवैदैकरूपं दिवि परमे व्योन्नि खखरूपे भवं दिव्यं सरवैप्रपश्चातीतमादिं च सर्वकारणं देवं च 
द्योतनात्मकं सखभरकाशमादिदेवं अतएवाज विभुं सर्वगतं लामाहुरिति संबन्धः ॥ १२ ॥ आहुः कथयन्ति बामनन्तमहिमानं 
कऋषयस्तस्वज्ञाननिष्ठः सवे शगुवसिष्ठादयः । तथा देवर्षिनारदः असितो देवकश्च धोम्यख व्यष्ठो भाता व्यासश्च भगवान् कृष्ण- 
द्वैपायनः । एतेऽपि लां परवोक्तविरोषणं मे मह्यमाहुः साक्षाक्किमन्यैवैक्तृभि- । खयमेव लं च मद्यं त्रवीषि । अत्र ऋषितेऽपि 
साक्षादवकृणां नारदादीनामतिविशि्लात्णथग्महणम् ॥ १३ ॥ सर्वमेतदुक्तष्टषिभिश्च लया च तहतं स्यमेवाहं भन्ये यन्मां 
अति वदसि केशव । नहि लद्वचसि मम कुच्राप्यप्रामाण्यशङ्का । तच सर्वज्ञत्वं जानासीति केशौ ब्रह्मसदो सर्वेशावप्यनुकम्प्य- 
तया वाल्वगच्छतीति व्युत्यत्तिमाभ्निख निरतिदययशवयैभ्रतिपादकेन केशवपदेन सूचितम् । अतो यदुक्तं न मे विदुः सुरगणाः 
प्रभवं न महषयः" इत्यादि तत्तथेव--हि यस्मात् हे भगवन् समभैश्वयादिसंपन्न, ते तव व्यक्ति प्रभावं ज्ञनातिशयश्ाङिनोऽपि 

५ भष्यो्कषदीपिका । 

एताद््ं परं ब्रह्म भवानेव नान्यः । नन्वेतत्त्वया कतो ज्ञातमिति चेदाप्तवाक्यादिव्याह । पुरषं पुरि शर्य पूण परमात्मानं अतएव 
दाश्वतं॑सर्वदैकरसं दिव्यं दिवि परमे व्योन्नि हृदयाकादो भवं दिव्यम् । आदिदेवं सर्वेषां ब्रह्मादिदेवानामादिमवं अतएवाजं 1 
विभुं विभवनकीरै । विभवनमिल्यस्य विविधं भवनमिति व्यापनमिति वार्थः ॥ १२॥ ईटशं तामेव ऋषयो मन्द्रः 
सवै आहुः । नारदादीनां श्रैष्ययोतनाै एरथग्परहणम् । किमन्येरिति सूचयन्नाह-खयं चैव ब्रवीषीति ॥ १३ ॥ एतत्सर्वं सयं 
मन्ये यन्मां वदसि केशव ब्ह्मादीन्भ्रदयन्तयौमितया गच्छतीति सः तस्य संबोधनं हे केशवेति । ब्रह्मादिमुखेनापि लमेव वदसीवि 
भावः । हि यस्मात्ते तव व्यक्ति प्रभावं देवा न विदुः 'देश्वयेसखय समस्य धर्मस यक्सः शियः । वैराग्यस्य च ज्ञानख षण्णां 
भग इतीङ्गना इत्युक्तो भगवांस्लमेव खप्रभावं कथयितुं समर्थोऽपि नलन्यः खसामर््यैनेति सूचयन्नाह--हे भगवक्निति ॥१४॥ 

& भीषधरीन्याख्या । 

धाम च आश्रयः, परभं च पवित्रं भवानेव । कुत इत्यत आह । यतः श्चाश्वत नियं पुरुषं तथा दिव्यं चोतनात्मकं खप्रकाद च आदि- 

श्वासौ देवश्च तं । देवानामादिभूतमिल्यथेः । तथा अजमजन्मानं विभुं व्यापकं त्वामेवाहुः ॥ १९ ॥ के त श्यत आद- आहुरिति । 
च्षयः शग्बादयः स्वै देवर्षिनौरदः असितश्च देवलश्च न्यासश्च स्वयं त्वमेव साक्षान्मे मद्य जवीषि ॥ १३ ॥ अतो 
ममेदानीं स्वदेश्र्येऽसंभावना निवृत्तेला--सर्वेमिति । पतद्धवानेव पर ॒ब्रह्मेलादि सवैमप्यृतं सत्यं मन्ये यन्मां परति स्वं कथयसि 
ध्न मे विदुः श्युरगणा' शल्यादि तदपि सत्वमेव मन्य इत्याह--न हीति । हे भगवन् , तव व्यक्तिं देवा न विदुः । असदयुगहार्थ- 



५२ आनन्दमिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छाकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १५ 

खथसेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन अते देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
वक्तमरस्यरोषेण दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिर्लछोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्टसि ॥ १६ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाव्यम् । 

हे केशव, नहि ते तव॒ भगवन्व्यक्ति प्रभवं चिदुन देवा न दानवाः ॥ १७ ॥ यतस्त्वं देवादीनामा- 
दिरतः-खयसिति। खथ्मेवात्मनात्मानं वेत्थ त्व निरतिशायज्ञानेभ्वयेवकादिशक्तिमन्तमीश्वरम्। पुर- 
घोत्तम, भूतानि भावयतीति भूतभावनो हे भूतभावन, भूतेश भूतानामी रितः, हे देवदेव जगत्पते॥१५॥ 

वक्कुमिति । वक्त कथयथितुमरईस्यकेषेण दिव्या द्यात्मविभूतय आत्मनो विभूतयो यास्ता वक्तमहेसि । 
। 9 ति # 0 90 + 2, छ । । 0 +) 0 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

रुच्यमानतया त्वद्रपे निरिष्टवक्मरदणमनथेकमिलयाशङ्खयाह-- नहीति । भ्रभवो नाम प्रभावो निर्पाधिकस्वभावः, यद्॥ 
देवादीनामपि दुर्वे तन रूपं तदा का कथा मनुष्याणामिलय्थः ॥ १४ ॥ कथिदेवं महता कष्टेनानेकजन्म- 

संसिद्धो जानाति त्वदनुगृहीतस्स्वद्रूपमिलयभिप्रेयाह--यत इति । स्रयमेवोपदेश्चमन्तरेणल्य्थः। जर्मन प्रयक्स्वेनाचि- 

षयतयेति यावत् । आमानं निरूपाधिकं रूपम् । नच तव सोपाधिकमपि रपमन्यस्य गोचरे ति्ठतीटयाह-निर- 

तिश्येति । पुरुषश्चासाुत्तमशवेति क्षराश्चराती तपृण बेतन्यरूपत्वे संबोधनेन बोध्यते । सर्वप्रकृतित्वं सर्वकवस्वं च 
कथयति--भूतानीति । सर्वेश्वरत्वमाह-- भूतानामिति । उक्तं ते सोपाधिकं रूपं देवादीनामाराभ्यतामधिगच्छ- 
तीव्याह---देवे ति । जगतः सर्व॑स्य स्वामित्वेन पारुयितृत्वमाह-जगदिति ॥ १५ ॥ यस्राद्स्रादृश्ामगोचरस्तवाव्मा 
निज्ञासितश्च तस्मात््वयैव तद्रूपं वक्तव्यमिलाह-- वक्तुमिति । दिव्यत्वम्राक्चतत्वम् । संग्रयन्वयमन्वाचषटे-~ 

३ नीरुकण्ठन्याख्या ( चतुर्धंदी ›) । 

आहुरिति संबन्धः ॥ १२ ॥ १३ ॥ व्यक्ति यभवम् ॥ १४ ॥ हे भूतमाबरन भूताना माक ॥ १५ ॥ एव स्तुत्वा. 
« मशुसृदुनीव्यारू्या ` 

देवा न॒ विदुनापि दानवा न महषेय ईइयपि द्रव्यम् ॥ १४ ॥ यतस्लं तेषां सर्वेषामादिरदाक्यन्ञानश्वातः--खयमेव 
अन्योपदेशादिकमन्तरेणेव लमेवात्मना खसूपेणात्मानं निरूपाधिकं सोपाधिकं च, निरुपाधिकं प्रयक्त्वेनाविषयतया सोपा- 
धिकं च निरतिदायज्ञानैश्वयोदिश्क्तिमत्तवेन वेत्थ जानासि नान्यः कथित् । अन्येज्ञोतुमसक्यमहं कथं जानीयामिदयाशक्कामप- 
जदन्परमोत्कण्य्येन बहुधा संबोधयति । हे पुरषोत्तम, लदपेक्षया सर्वेऽपि पुरुषा अपक्रष्टा एव । अतस्तेषामरक्यं सवो 
तमस्य तव शक्यमेवेयमिप्रायः । पुरषोत्तमलमेव विष्रणोति पुनश्वतुर्भिः संबोधनैः-- भूतानि सर्वाणि भावयत्युत्पादयतीति 
हे भूतभावन सर्वभूतपित. । पितापि कथिननेष्टस्तत्राहं ह भूतेश सर्वभूतनियन्तः । नियन्तापि कश्चिनाराध्यस्त्राह हे देव- 
देव देवानां सवोराष्यानामप्याराभ्य । आराभ्योऽपि कशि्न पालयितृल्ेन पतिस्तत्राह हे जगत्पते हिताहितोपदेश्षकवेदभणे. 
तृखेन सर्वस्य जगतः पाक्यितः । एतादशसर्वविशेषणविशिष्टस्लं सर्वेषां पिता सर्वेषां गुरः सर्वषां राजा अतः स्वैः शरकरः 
सर्वेषामाराध्य इति किं वाच्यं पुरुषोत्तमल्रं तवेति भावः ॥ १५ ॥ यस्मादन्येषां सर्वेषां ज्ञातुमशक्या अवदय ज्ञातव्याश्च तव 
विभूतयः, तस्माव््--यासिर्विभूतिभिसिमान्सर्वाछठोकान््याप्य ल विष्टि तास्तवासाधारणा विभूतयो दिव्या असर्वै्ततमराक्या हि 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 
अतः सवैषामादिस्लं खयमेवान्योपदेशमन्तरेणात्मना नलन्तःकरणादिकरणेनात्मानं निरुपाधिकं सोपाधिकं च निरतिशायज्ञाैश्व्य- 
बलादिक्तिमन्तं जानापि नलन्यस्लदनुशहीतः। भगवतः निरुपाथिकात्मन्ञानसामरण्य संबोधनेनाप्याद--हे पुरुषो्तमेति। 
निरुपाधिकः परमात्मा लं निरुपाधिकं खखरूपं वेत्थेति मावः । सोपाधिकोऽपि जगत्कर्वूलादिमास्मेवातस्तमपि चमेव जाना- 
सीति ष्वनयन् चतुधो संबोधयति । भूतभावनेव्यादिना । मूतोत्पादक, भूतेश भूतनियन्तः । देवदेव देवानां सूयौदीनामपि योतकः, 
जगत्पते जगत्पाखक। तथाच जगत उत्पत्तिसिथिविनियमनकतौ लमेव। नु ब्रह्मादयः सूर्यादयो खादय एतत्कर्तारो खदयन्ते इलया- 
शङ्ख देवानां ब्रह्मादीनामपि देव, चदधिष्ठिता एव ते उत्यत्त्यादिकतीरो न खतन््रा इवि भावः ॥ १५॥ अतोऽपा्नता हि त्मनो 

२ ओधरीष्यास्या । 
मियमभिन्यक्तिरिति न जानन्ति । दानवाश्वासन्निमद्ाथमिति न विदुरेवेति ॥ १४ ॥ किं तदि--सखयपिति। खयमेव स्वमात्मानं 
स्थ जानासि नान्यः तदप्यात्मना सेनेव वेत्थ न॒ साधनान्तरेण । अत्यादरेण बुधा संबोधयति हे पुरुषोचम । पुरुषो. 
त्तमत्वे हैठुगभौणि संबोधनानि । हे भूतभावन भूतोत्पादक भूतानामीख्च नियन्तः › देवानामादिल्यादीनां देव ग्रकाश्चक, जगत्पते 
विश्वपाङक ॥ १५ ॥ यसात्तवाभिन्यक्ति त्वमेव वेत्सि न देवादच्तस्मदव्तुमद्ैसीति या आत्मनस्तव दिग्धा बरलद्ूता विभूतयसाः 



नीटकण्ठी-मधुसदनी-माष्योक्कपदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगुप्तव्यास्यायुता । ४५५२ 

कथं विद्यामहं योभिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनान । 
भूयः कथय तृषि चुण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥ 

१ ओमच्छाकर माष्यम् । 

याभिर्विभूतिभिरात्मनो भमाहासम्य विस्तरैरिमाह्टोकास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ कथमिति । कथं 

ˆ---~--~-~~^ˆ~~ˆ~~~-~~~-~~~-~--ˆ~--~ˆ-~--~------------------------------------------~--~-~-~-^~ ~~~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

आत्मनं इति । वक्तव्या विभूतीर्विरिनष्टि--याभिरिति । यद्भारा कोकान्धूरयित्वा ववसे ता बिभूतीररेषेण वक्त- 
"महसीलय्थैः ॥ १६ ॥ किमर्थं विभूतीः भरोतुमिच्छसीव्याशङ्खय ध्यानसोकू्यैप्रकारमरभ्ेन फलं कथयति- कथमिति । 
योगो नामैश्वर्यं तदस्यासीति योभी हे योगिन्, अहं स्थविष्ठमतिस्त्वां केन प्रकारेण सततमनुसंदधानो विश्चुद्धबुद्धिभूत्वा 
निरूपाधिकं स्वां विजानीयामिति भ्रश्नः । प्रश्नान्तरं प्रसोति-कैषु कैष्विति । चेतनाचेतनमेदादुपाधिबहुव्वा्च 
बहुवचनम् ॥ १७ ॥ प्रहृतं भ्श्चयुपसंहरति-विस्तरेणेति । अदैतेगौतिकमेणो जनादैनेति रूपम् , वद्युत्यादयति-- 
अद्ुराणामिति । भरकारान्तरेण शब्दार्थं व्युस्पादयति--अभ्युदयेति । नच पूर्वमेव सप्तमे नवमे च निशरुतिरे शर्य 

३ नीलकण्डव्याख्यां € चवुधंरी ) । 

त्मनो बुमुत्सितमाह--वक्तुमिति ॥ १६ ॥ योग देश्यं तद्रन् हे योगिन्; त्वां कथं चर्मेचश्चुषां विध्यां न कथ्- 
मप्रीति विश्वरूपद््षनसय दौटैभ्यं मन्वानः कतिपयेष्वेब नेषु मगवन्तं चिन्तयिष्यामि वबिश्वरूपद्ईनेऽधिकारति- 
जधर्थमित्याशयेनाह--केष्विति ॥ १७ ॥ योगं वे.्रूप्यम् । विभूतिं ध्यानारम्बनम् । अग्रत भमृतख मोक्षख 

«ॐ भदुसुदनीन्याख्यां । 

यस्ात्तसात्सर्व्ञस्लमेव ता अशेषेण वक्तुमहंसि ॥ १६ ॥ किं प्रयोजनं तत्कथनस्य तदाह द्वाभ्याम्-- योगो निरतिरथैश्च- 
यादिद्यक्तिः सोऽस्यासीति हे योगिभिरतिशयैश्वर्यादिशक्तिशालिन्, अहमतिस्थूलमतिस्ां देवादिभिरपि ज्ञाठमयक्षयं कथं 
विद्यां जानीयाम् । सदा परिचिन्तयन्सर्वैदा ध्यायन् । नजु मद्विमूतिष् मां ध्यायन् ज्ञास्यसि तताह-केषु केषु च भावेषु 
चेतनाचेतनात्मकेष्ु वस्तुषु खद्धिमूतिमूतेष्ु मया चिन्योऽसि हे भगवन् ॥ १७ ॥ अत- आत्मनस्तव योगं सर्वज्ञलसर्वशकि- 
लादिलक्षणमैश्वयौतिरायं विभूतिं च ध्यानालम्बनं विस्तरेण संक्षेपेण सप्तमे नवमे चोक्तमपि भूयः पुनः कथय । सवैऽनिरभ्यु- 
दयनिःभ्रयसश्रयोजनं याच्यस इति डे जनादन, अतो ममापि याजा लय्युचितैव । उक्तस पुनः कथनं कुतो याचसे ताह- 

५ भाभ्योत्फर्षदीपिका । 

विभूतयः मादात्म्यविस्ाराः यास्ताः वक्तुमरसि । याभि्विंभूतिमिस्वमिमंधिकरन्व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ हे योगिन्, अं स्थूल- 
बुद्धिस्लां केन प्रकारेण परि समन्ताचिन्तयन् सूह्मबुद्धिभूला जानीयाम् । अघरितचटनं योगसखद्रान् लम् । मामपि लां 
ज्ञातुमयोग्यं योस्य क्ठौमदंसीति संबोधनाराय. । केषुकेषु च भवेषु पदार्थेषु मया वष्येयोऽसि तत्तत्पदार्थेषु खैश्व्यादिमत्पदार्थ 
वदेति द्योतयज्नाह-े भगवन्निति ॥ १७ ॥ नलु सप्तमे नवमे च विभूतिरेश्वयै च दतं तक्किमिति पुनः पृच्छसि 
तत्राह--बिस्तरेणे ति । खख योयैश्वयैशक्तिविशेषं तिभूति च पूर्ौकमपि योगादि भूयो विस्तरेण कथय । हे जनार्दन 
देवशघ्रुजनानां अराणां प्राणवियोगनरकादिगमयिव्रूलात् । तथा चासच्छलुजनानां रागद्धेषादीनां नाद्चनाय ्येययोगविभूति- 

& भ्रीधरीव्याख्या । 

सवी वक्तं त्वमेवासि योग्यो भवसि । याभिरिति बिभूतीना विशेषणं स्पष्टार्थम् ॥ १६ ॥ कथनभयोजनं दरयन्प्राथयते--कथमिति 
द्वाभ्याम् । हे योगिन्, कथं वैर्विभूतिभेदेः सदा परिचिन्तयन्नहं त्वा बि्ां जानीयाम् । विभूतिमेदेन चिन्योऽपरि तवं केषु केषु पदा- 
थेषु मया चिन्तनीयोऽसि ॥ १७ ॥ तदेव बहि्ुखेऽपि चित्ते तत्र तत्र विभूतिभेदेन स्रच्िन्तेव यथा भवेत्तथा विस्तरेण कथयेत्याह-- 
बिस्वरेणेति । आत्मनस्तव योगं सर्वक्ञतवसवंशचक्तित्वादिकक्षणं योगेश्ववे विभूतिं च विस्तरेण पुनः कथय । हि यसाचद्वाक्यमद्त. 

७ अभिनवगुप्राचार्य॑व्याख्या । 
सुखेनैव सर्चैद्ाक्तिकसमगतस्वरात्मरूपताधिगमेन माहेश्रयंमेषाभिति भावः ॥ ९॥ १०॥ ११॥ १२ ॥ १३॥ १४१५ १५॥ १६ ॥ १४ ॥ 
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श्रीभगवातुवाच--हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः ऊर्न नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 
अहमार्सा गुडाकेश सवेभरूतादरायस्थितः । 
अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 

२ भ्रीमच्छांकरमाष्यम् । 

पूर्वमुक्तमपि कथय ठि परितोषो यस्मान्नास्ति मे मम शृण्वतस्त्वन्मुखनिःखतवाक्यास्रतम् ॥१८॥ 
हन्त त इति ! हन्तेदानीं ते तव दिव्या दिवि मवा आत्मविभूतय आत्मनो मम विभूतयो यास्ताः 
कथयिष्यामीव्येतत्माघान्यतो य्न यन्न प्रघानायाया बविभूतिस्तां तां पघानां प्राधान्यतः कथयि. 
ष्याम्यहं कुरुश्रेष्ठ, अरेषतस्तु व्षश्तेनापि न शाक्या वक्तम् । यतो नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे मम 
विभूतीनामिव्यर्थः ॥ १९ ॥ तच प्रथममेव तावच्छृणु- अहमिति । अहमात्मा अ्रलयगात्मा गुडङेश न~ ~~ < त । दवम "त्मा 21 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

चेश्वरस्य दर्सितं तक्किमिति श्रोतुमिष्यते तत्राह--भूय इति । अष्टतमष्टवभ्रर्यमिल्य्थः ॥ १८ ॥ ब्र्टारं विश्रमभयितुं 
भन्रावानुक्तवानिद्याह- श्रीभगवानिति । इन्तेव्यनुमत्तिं व्याव जिक्ञासावच्छिन्नं कारं ददौयति--दइदानीमिति। 
दिवि भवत्वमगप्राक्ृतत्वमसदगो चरत्वम् । वाक्यान्वर्यं चोतयति-- यास्ता इति । सर्व॑चिभूतीनां वक्तव्यस्वप्रक्षावुक्तम्-- 
यत्रेति । किमियनवरोषतो विभूतयो नोच्यन्ते तत्राह--अशषतस्ित्विति । तत्र हेतुर्यत इति ॥ १९ ॥ निभूति- 
भदशेने प्रस्तुते सलयादावेव पारमार्थिकं पारमेश्वरं रूपं दशयित भरोतुरजनस्य मनःसमाधानार्भं यतते- तत्रेति । 
सोपाधिकमपि कास्पनिकं परख रूपं पश्चा्वक्ष्यमाणं श्रोतु चित्तसमाधानं करैव्यमेचेव्याह--तावदिति । अआश्ञे- 

३ सीलकण्ठव्याख्या ८ बतुर्धरी >) । 

साधनम् ॥ १८ ॥ अत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच --इन्तेति । हन्त इदानीम् । हन्तेत्यलुमतो वा । दिव्याः पुराण- 
न्तरेष्वपि श्रेष्ठत्वेन प्रसिद्धाः या आस्मविभूतयस्ताः कथयामीति योजना । प्राधान्यत इति । योगोपकारित्वेन 
विभूतय इह प्राधान्येन, योगस्तु संकषपेणवोच्यते । तखन वक्षयमाणत्वादिति मावः । अम्यथा योगं॑विभूतिं च 
कथयेति पष्ट विभूतिमात्रकथनेनानघहित चित्तत्वं मगवतः खात् । नास्त्यन्तो विस्तरख मे विभूतीनामिति विपरिणा- 
मेनानुषज्ञनीयम् ॥ १९ ॥ संक्षेपेण योगमाह--अहामिति । हे गडकेश हे जितनिद्र धनकेरोति वा । अहं व्राः 

४ सथुसूदनीव्याख्या । 

वृधिरलभव्ययेनेच्छाविच्छित्तिनौस्ति । हि यस्माच्छरृ्यत श्रवणेन पिबतस्लद्वाक्याृतमण्तवत्पदे पदे खाद खादु । अत्र लद 
क्यमिलयनुक्तेरपहृयतिशयोकिरूपकसंकरोऽयं माधुयांवि्चयाचुभवेनोत्कण्ठातिशायं व्यनक्ति ॥ १८ ॥ अघ्रोत्तरं भ्रीभगवाञुवाच-- 
हन्तेवयनुमतो । यत्त्वया प्रथितं तत्करिष्यामि मा व्याङुलेभूरिलयर्युनं समाश्वासय तदेव कर्ठुमारभते । कथयिष्यामि माधाम्यतस्ता 
निभूतीय दिव्या हि प्रसिद्धा आत्मनो ममासाधारणा विभूतयः हे ङुरंभरष्ट, विस्तरेण तु कथनमशक्यम् । यतो नास्यन्तो 
विस्तरस्य मे विभूतीनां, अत प्रधानभूताः काश्चिदेव विभूतीरक्ष्यामीलर्थः ॥ १९ ॥ तत्र प्रथमं ताबन्सुख्यं चिन्तनीयं इणु-~~ 
सर्वैभूतानामाशये हृदेशेऽन्तयोमिरूपेण ्रयगात्मरूपेण च स्थित आत्मा चैतन्यानन्दधनस्चयाहं वादेव एवेति ध्येयः । हे 

५ माष्योत्कर्षदीपिक । 
कथनं तव नामानुरूपलायोग्यमिल्यारायः । यद्वाभ्युदयनि प्नेयसपुरुषा्थप्रयोजनं सवै्जने्च्यते इति तथा संबोधयन् ममापि 
याना खयि युक्तेवेति सूचयति । हि यस्मात्तव वाक्यामृतं ऋण्वतो मम तृ्िर्नसि । नीरसलेग्रयु्ततृ्िव्याषतयेऽखतमिल्यु- 
त्तम् । रसाज्ञानग्रयुक्ततृक्षिव्यावतेनाय मे रसन्ञसेत्युक्तम् ! उदरे पणऽभृतेऽप्यलबुद्धि्मवतीति तव्यवच्छेदाय श्ण्वत् इत्युक्तम् । 
आकाञ्चात्मकख भरोच्रख शब्देन गुणेन पू्णताया असंभवाततृप्तिनौ स्तीति ॥ १८ ॥ एवं ध्रष्टो भगवानुवाच । हन्तेदानीं या 
अत्मनो बिभूतयस्ता. कथयिष्यामि प्राधान्यतः । ्रधानां ता तां विभूतिमियर्थः । ऊरुशरष्ठिति संबोधयन् लमधिकारीति 
सूचयति । विस्तरेण कथयेत्युक्तं तत्रा । मे विभूतीनां विस्तरस्यान्तो नास्ति ॥ १९ ॥ योगं विभूति च कथयेति लया प्रष्टं 
तत्न अ्रथमं तावन्मदीयं योगं णु । अहं वासुदेव आत्मा प्रयगात्मा सर्वेषा भूतानामारयेऽन्तःकरणे स्थितः । एतलिता- 
ज्ञानमिदैरेव ज्ञातव्यमिति योतयन् संबोधयति-हे' गुडाकेश ति । एतदरा्तसाह । अहमादिः कारण भूतानां मध्यः स्थिविरन्तः 

२ ओीधरीन्याख्या । 
रूपं डण्वतो मम विररबुदधिनौसि ॥ १८ ॥ एवं प्राथितः सन् आओीभगवानुवाच--हन्तेति । इन्तेव्यतुकम्पासंबोधनम् । दिश्या या, 
मम बिभूतयस्ताः भ्ाभान्येन तुभ्यं कथयिष्यामि । यततोऽवान्तरख विभूतिविसरस्य मदीयसान्तो नास्लतः भथानभूताः कतिचिदै- 
विष्यामि ॥ १९ ॥ तत्र प्रथममेश्वर रूप कथयति-~अहमिति । हे युडकेश्च, सवषां भूतानामाश्चयेष्नन्वःकरणेषु सवशत्वादियभे+ 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाप्योक्कषेदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्याष्यायुता । ७५५ 

आदिलयानामहं विष्णुरर्योतिषां रविरंशुमान् । 
मरीचिभेरतामस्मि नक्षत्राणामहं ररी ॥ २१॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

गुडाका निद्धा तस्या हरो गुडकेरो जितनिद्र इत्यर्थः । घनकैश इति वा ! सर्वेपां भूतानामाशयेऽ- 
न्तह्ृदि स्थितोऽदहमात्मा प्रयमात्मा निद्यं ध्येयस्तदराक्तेन चोत्तरेषु भावेषु चिन्त्योऽहं चिन्तयितुं शक्यो 
यस्मादहमेवादिभूतानां कारणं तथा मध्यं च स्थितिरन्तः प्रलयश्च ॥ २० ॥ पवच ध्येयो ऽहम्--आदि.- 
त्यानामिति । आदित्यानां दादद्ानां विष्णुना मादिल्योऽदहम् । ज्योतिषां रविः प्रका शायितृणामं्मा- 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

रतेऽसिन्विद्याकर्मपूर्वपनज्ञा इत्याश्यो हृद यं सर्वेषां भूतानां हदयेऽन्तःस्थितो' यः अरल्यगात्मा सोऽहमेवेति वाक्या्थ- 
माह--सवैषामिति । यस्तु मन्दो मभ्वमो वा परमात्मानमाप्मत्वेन ध्यातुं नारं तं प्रयाह-तदृशक्तेनेति । 
वक्ष्यमाणादिल्यादिषु परस्य न ध्येयत्वमन्यदहेव कारणं किंचित्तत्र तन्न ध्येयमिल्याशङ्खयाह--यस्मादिवि । सर्व॑कारण- 

त्वेन सर्वत्तत्वेन सर्वेश्वरत्वेन च परस्य च्येयत्वमंत्रेप्ितं नान्यस्य कसय चिस्कारणस्यादिल्यादिषु ध्येयतेथेः ॥ २० ॥ 
उक्तथ्यानाशक्तेभ्यो व्यस्तं बिभूतियोगसुपदिश्ति--एवचेति । तत्र तन्न भधानस्वेन परस ध्येयत्वम् । एर्व॑शब्दार्थमेव 

ड नीरखुक्ण्डव्याख्या ८ चलुधरी ) । 

देव आत्मा अततीत्यात्मा व्यापकः । अतएव सर्वेषां भूतानामाशेयः एकीमावस्यानं जलानामिव कासारो 
जठाशयसद्रदहं सर्व॑भूताशयः । सितः अचरः । ख्पैरे शरि वा विसर्गछोपो वक्तव्यः, इति वातिकेन पक्षे 
विसर्गलोपः । भाष्ये तु सर्वेषां भूतानामाश्रयेऽन्तर्हदि सित इति व्याख्यातम् । सर्वभूताशयत्व देवाह आदिजन्म- 
कारणम् । मध्यं सितिकारणम् । भूतानामन्तः ठयस्थानम् । सर्वमिदं ब्रह्माण्डं मय्येवास्तीति मावः ॥ २० ॥ 
योगसुक्त्वा विभूतीराह--आदित्यानाभित्यादिना यावदध्यायसमाति । मादित्यानां द्वाद््ानां मध्ये विष्णुनामा- 
दित्योऽदह, वामनावतारो वा । ज्योतिषामभ्यादीनां सध्ये रविः अंशुमान् अल्यन्तं प्रतपनश्षीखो निदाघमध्याह्वे तीत्रा- 
तपवात्रविरहमेवेतयर्थः । मरुतां सप्तसप्कानां मध्ये मरीचिरहम् । नक्षत्राणां ताराणाम् । चर प्रायेण निधौरणे षष्ठी । 

% अधुसुदनीव्याख्या । 

गुडाकेश जितनिदरिति ध्यानसामर््यं सूचयति । एवं भ्यानासामर्थ्ये तु वक्ष्यमाणानि ध्यानानि कायाणि । तच्ाप्यादौ ्येयमाद-- 
अहमेवादिश्वोत्पत्तिः भूतानां प्राणिनां चेतनलेन रेके व्यवहियमाणानां, मर्ध्यं च स्थितिः, अन्तश्च नाश्चः । सर्वैचेततनवर्गाणा- 
भुत्पत्तिस्थितिनादारूपेण तत्कारणरूपेण चाहमेव ध्येय इद्यर्थः ॥ २० ॥ एतदराक्तेन बाह्यानि ध्यानानि कायोणीरयाह यावद्- 
ष्यायसमाप्ति--आदिद्यानां द्वाद्चानां मध्ये विष्णुर्विष्णुनामादिलयोऽदं, बामनावततारो वा । ज्योतिषां प्रकाद्यकानां मध्येऽ रबिर- 
„ दमान्विश्वव्यापी प्रकाशक. । मरतां सप्तसप्तकानां मध्ये मरीचिनामाहम् । नक्षत्राणामधिपतिरदहं शरी चन्द्रमाः । निधौरणे 
षषी । अन्न अयण निधीरणे षष्ठी । क्रचित्संबन्धेऽपि यथा भूतानामसि चेतनेयादौ । वामनरामादयश्वावताराः सवैश्व्यशा- 
छिनोऽप्यनेन सरूपेण ध्यान विवक्षया विभूतिषु पठ्यन्ते । इष्णीनां वासुदेवोऽस्मीति तेन क्पेण ध्यानविवक्षया खसापि खविभूति- 

५ ाष्योत्कपेदीपिका । 

प्रलयश्च । तथाच सरवैभूतान्तरात्मलेन ध्यातुमशक्तेनोत्पत्त्यादिकवृलेनाहं ध्येय इद्याक्यः ॥ २० ॥ एवञ्मात्मनो योगसुक्ला 
तच्र तत्र ष्येया विभूतीराह । आदिलानां विष्णुः शक्रोऽयेमा धाता खष्टा पूषा बिवस्रान् सविता मित्रो वरुणः अंशो भगशचेतयु- 
क्तानां द्वादशानां निष्णुनामादिल्योदऽम्। वामनावतार वेति व्याख्यान्यापि विष्णुनामादिलयो वामनावतारोऽहमिदर्थीवगमेनाचार्यो- 
कन्याख्यानान्त्भूतलदविलयुक्तिरपाथी । यद्या अरूणः सूरयो माचुसपनश्न्द्रमा मित्रो हिरण्यवीर्यो रविरयैमा गभस्तिदिवाकरो 
विष्णुरि्युक्तानामादिव्यानां विष्णुरिदभिग्रायेणाचयैरेवसुक्तमिति बोध्यम् । मकाश्चयितृणां जगब्यापी रदिमवान्सूय. । मरुतां देवता- 

& भीधरीव्याख्या । 

नियन्तृतवेनावस्थितः प्रमात्माहम् । आदिजैन्म, मध्य स्थितिः, अन्तः सहारः, सर्वभूताना जन्मादिदेदुश्वाहमेवेल्यथैः ॥ २० ॥ 

श्दानीं विभूतीः कथयति--जादि्यानामिलयादिना यावदध्यायसमाप्ि । आदिल्याना इादश्ाना मध्ये विष्णुवमनोऽहम् ! ज्योतिषां 

प्रकारानां मर्येऽ्युमान्विश्वव्यापकरदिमयुक्तो रविः सूर्योऽहम् । मरुता देवविश्ेषाणा मध्ये मरीचिनामाहमसि । यद्वा सक्त मरद्भणा 

तायवस्वेषां मध्य इति । ते च आवहः, वहः; विवहः; परावद, उदरहः; सवद: परिवह इति मरुद्रणाः । नक्षत्राणा सध्ये चन्द्रो 

७ अभिनवगुप्ताचायेन्याख्या । 

॥ १८ ॥ १९ ॥ तेषां सतवशुक्षानाभिवयतः ष्डति अध्यायान्ता दीकोडृङ्किता युगपद्धि वेद्या ॥ तेषामेवादु च जञ्धैनभश्नप्ानि षडटिखति 

१ श्रीधर-मधुसूबन-~मीखब्वण्डाः, 



७५६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्गगवदीता । [ अध्यायः १० 

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चासि भूतानामसि चेतना ॥ २२॥ 
शुद्राणां रांकरश्चास्मि वित्तराो यक्षरक्षसाम् । 
वसूनां पावकश्यास्मि मेरः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च खख्यं मां विद्धि पाथं ब्रहस्पतिम् । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 

१ भीमच्छंकर माष्यम् । 

न्रद्विममान् । मरीचिनोम मरुतां मर्देवतासेदानामस्ि । नक्षत्राणामहं चाशी चन्द्रमाः ॥ २९॥ वेदाः 
नामिति 1 वेदानां मध्ये सामवेदोऽस्मि । देवानां रुद्धादित्यादीनां वासव इन्द्रोऽस्ि। इन्द्रियाणामेका- 
ददानां चश्चुरादीनां मनश्चासि संकल्पविकल्पात्मकं मनश्चासि । भूतानामसि चेतना कायकरण. 
संघाते ऽनिव्याभिव्यक्ता बुद्धि््तिश्चेतना ॥ २२॥ सद्राणासिति । रुद्राणासेकादशानां शंकरपासि । 
वित्तेशः कुबेरो यश्चरश्चसां यश्चाणां रक्षसां च । वसूनामष्टानां पावकश्चास्म्यभ्चिः । मेरुः शिखरिणां 
शिखरवतामहम् ॥ २३॥ पुोचसामिति । पुरोधसां राजपुरोहितानां मुख्यं भ्रघानं मां विद्धि जानीहि 
हेः पार्थं बृदस्पतिम् । स दीन्द्रस्येति मुख्यः स्यात्पुरोधाः । सेनानीनां सेनापतीनामहं स्कन्दो देवसे" 

कि 

२ आलनन्दगिरिव्याख्या ! 

दहयति-आदित्यानायित्यादिना ॥ २१ ॥ मन्रबराह्यणससुदायानश्गादीनां मध्ये सामवेदोऽसीति । ध्याना- 
न्तरमुदाहरति- वेदानामिति । संघाते जीवाधिष्टिते यावत्पञ्चस्वं सर्वत्र व्यापिनी चेतन्याभिव्यिकेति शेषः 
॥ २२ ॥ २३ ॥ पुरोहितेषु इहस्पतेभख्यस्वे हेवुमाह-स दीति ॥ २४ ॥ एकमिलयोंकारख बह्मप्रतीकत्वेन तदभि. 

३ नी रकण्टव्याख्या < षतुधंरी > । 

भूतानामसि चेतनेत्यादौ संबन्धेऽपि । शशी चन्द्रमाः ॥ २१ ॥ सामवेदो गानेन रमणीयत्वात् । वासवो देवराज- 
त्वात् । मन इन्द्रियान्तरप्रवतैकत्वात् । चेतना घीवृक्तिः । विद्भिन्यक्तिहेतुत्वात् । एते वेदादीनां मध्ये श्रेष्ठाः 
॥ २२ ॥ रद्राणामेकादज्चानां, वसूनामष्टानां, शिखराणि रलविरेषासतद्रतां मध्ये मेररहम् ॥ २३ ॥ पुरोधसां 
पुरोहितानां बृहस्पतिं देवराजपुरोहितत्वात् । सेनानीनां सेनापतीनां स्कन्दः कातिंकेयः । सरसां जलाशयानाम् 

छ मघुसुदनीन्याख्या । 

मध्ये पास्वत् । अतः परं च म्रयेणायमध्यायः स्प्यर्थं इति क्चित्किचिष्याख्यास्यामः ॥ २१ ॥ चतुणा वेदानां मध्ये गानमा- 
धु्येणातिरमणीयः सामवेदोऽहमस्ि । बासव इन्द्रः स्वैदेवाधिपति\ इन्द्रियाणामेकाद रानां प्रवर्तकं मनः । मतानां सवैप्राणि- 
संबन्धिनां परिणामानां मध्ये चिदभिव्यलिका बुद्धेध्तिश्चेतनाहमस्मि ॥ २२ ॥ खदाणमेकादशानां मध्ये शंकरः वित्तेशो 
धनाध्यक्षः कुबेरः 1 यक्षरक्षसां यक्षाणां राक्षसानां च । वसूनामष्टानां पावकोऽभिः । मेसः सुमेर शिखरिणां शिखरवतामवत्यु- 
चिछतानां पवैतानां उ ॥ २३ ॥ इन्द्रस्य सर्वैराजघ्रेटलात्तव्युरोधसं ब्रहस्पति स्वेषां पुरोधसां राजपुरोदहिताना मध्ये सुख्यं 
ष्ठं मामेव इ पार्थ, विद्धि जानीहि ! सेनानीनां सेनापतीनां मध्ये देवसेनापतिः स्कन्दो गुद्ोऽहमस्ि । सरसां देवखातजल्य- 

५ भाव्योकर्षदीपिका । 

मेदानां मरीचिनांमास्मि । नक्षत्राणामथिपतिश्न्द्रोऽहमसि ॥ २१ ॥ बासवः इन्द्रः । चेतना का्य॑करणसं घातेऽभिव्यक्ता बुद्धिढत्तिः 
॥ २२} खद्राणां बीरभद्रचंभुगिरिशाजैकपादाहिदुश्यपिनाकिभवानीशकपालिदिक्पतिस्थाणुख्रसंज्ञानमेकादश्चानां शं करोतीति 
रकरः । दामुश्वासि इं भवदयस्मादिति व्युत्पत्तेः । नित्तेखः कुबेरः । वसूनां धुवाध्वरापसोमानलानिरपरत्युषरभाससंन्ञानामष्टानाम- 

भिरस्मि \ शिखरवतामल्युच्छितानां मेरुरहम् ॥ २३॥ पुरोधसां राजपुरोहितानां इन्द्रपुरोदहितलान्मुख्यं पुरोहितं बृदस्पतिं जानीदि। 
& भीधरीष्यारू्या । 

इदम् । अत्र च ।सादिल्यानामहं विष्णुः" इत्यादिषु प्रायशो निधांरणे षष्ठी । कचिच्ं “भूतानामसि चेतनाः इलयादिना संबन्धे षष्टी । 

तच्च तत्न तत्रैव ददीयिष्यामः । विष्णुरित्यायवतारोऽपि भ्रमावातिश्चयमान्नविवक्षया बिभूतित्वेन निर्दिदयवे । अतः परं चाध्यायसय स्पष्टा- 
धैत्वेऽपि कचित्किचिबयाख्याखामः ॥ २१ ॥ वेदानामिति । वास्तव इन्द्रः । भृतानां संबन्धिनी चेतना शानक्तिरषमसि ॥ २२ ॥, 

खद्ाणामिति । यक्षरक्षस्ामिति । राक्षसानामपरि क्ूरत्वादिसाम्याचक्षेः सदेकीङ्ृलय निदे चः । तेषां मध्ये विशः डुबेरोऽसि । पाव- 
कोऽञ्निः । शिखरिणां शिखरवतासुच्छितानां मध्ये मेरः ॥ २३ ॥ पुरोधसामिति । पुरोधसां मध्ये द्वेवपुरोहिततान्मुख्यं शृदस्पतिं 



नीखकष्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषेदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुपव्याख्यायुता । ४५७ 
[^ (4 9 गिरामरम्येकमक्र महर्षीणां भरारहं म्। 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्ि स्थावराणां दिमाल्यः ॥ २५ ॥ 
© ॐ देवर्षीणां # अश्वत्थः सवेड्श्चाणां देवर्षीणां च नारद्; । 

गर © ५4 [ क्च ४. 

गन्धवाणां चिच्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः॥ २६ ॥ 
उचैःश्रवसमश्वानां विद्धि मामणश्तोद्धवम् । 
परावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥ 

१ भीमन्छांकर मान्यम् । 

नापतिः । सरसां यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरलां सागरोऽस्ि भवामि ॥ २४॥ मदर्षौणा- 
भिति। महषीणां सरगुरहं भिस वाचां पद्लक्षणानामेक मक्षरमों कारोऽसि । यज्ञानां जपयज्ञोऽसि 
स्थावराणां स्थितिमतां हिमालयः ॥ २५ ॥ अष्वत्थ इति । अश्वत्थः सवैचुश्वाणां देवर्शणां च नास्दो 
देवा पव सन्त ऋषित्वे प्र घा मनच्रदरित्वाचते देवषेयपस्तेषां नारदोऽस्ि । गन्य्रीणां चिज्नर्थो नाम 
गन्धर्वा ऽसि । सिद्धानां जन्मनेव धर्मक्ञानवेराग्यैश्वयीतिदायं धाप्तानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ उच्चे 

#रिति । उच्वेःश्रवसमश्वानां उच्चेःश्चवा नामाश्वस्त मां विद्धि जानीद्यण्रतोद्धवमश्तनिमि चमथनोद्ध- 
वम् । फेरावततमिरावत्या अपत्यं गजेन्द्राणां हस्ती ष्वराणां तं मां बिद्धीत्यचुवतेते । नसणां मचुष्याणां 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

धानस्वेन च प्रधानव्वसुच्यते । जपयक्तस्य यह्वान्तरेभ्यो हिंपादिराहियेन प्राधान्यसुपेवयाह--यन्ञानासिति । शिख. 
रवरतासुच्छितानां पर्वतानां मध्ये मेररहमि्युक्तेऽपि स्थितिक्षीरानां तेषामेव हिमवान्पर्बतराजोऽसीलय्थमेदं गृही. 
व्वाह-स्थितिमतामिति ॥ २५ ॥ सर्वदश्चाण'मित्यन्न सर्वशब्देन वनस्पतयो गुद्यन्ते ॥ २६ ॥ २७ ॥ प्रजनयतीति 

३ नी ककण्ठन्याख्या ( चतुर्ध॑री >) । 

॥ २४ ॥ एकमक्षरमोकारास्यम् । जपयनो दहिंसाशयून्यत्मात् । खाव्रराणां श्ितिमताम् ॥ २५ ॥ २६ ॥ अम्+ 

८ मधुसूदनीन्याख्या । 

दरयानां मध्ये सागरः सगरपुत्रैः खातो जलाशयोऽहमस्मि ॥ २४ ॥ महर्षीणां सप्त ब्रह्मणां मध्ये शगुरतितेजखिलादहम् । 
गिरां वाचां पदलक्षणानां मध्ये एकमक्षरं पदमोकारोऽहमस्मि । यज्ञानां मध्ये जपयज्ञो हिंसादिरोषश्नन्य्ेनादयन्तरोधकोऽ्द- 
मसि । स्थावराणां स्थितिमतां मध्ये हिमालयोऽहम् । शिखरवता मध्ये हि मेररहमित्युक्तमतः स्थावरत्वेन शिखरवस्वेन 
चार्धमेदाददोषः ॥ २५ ॥ सर्वेषां चरक्षाणं वनर्ग्तीनामन्यषा च । देवा एव सन्तो ये मन््रदरिन्वेन ऋषि प्राप्तास्ते देवर्ष- 
यस्तेषां मध्ये नारदोऽहमस्ि । गन्धर्वाणां गानधर्भिणा देवगायकानां मध्ये चित्ररथोऽहमस्मि । सिद्धाना जन्मनैवे विनाग्रय्न 
धमेन्ञानवैराग्यैश्वयातिश्यं प्राप्तानामधिगतपरमाथौनां मध्ये कपिलो मुनिरहम् ॥ २६ ॥ अश्वाना मध्ये उचे.श्रवसममरतमथ- 
नोद्धवमश्व मां विद्धिः । एेरावतं गजमणग्तमथनोद्धवं गजेन्द्राणा मध्ये मा बिद्धि । नराणां च मध्ये नराधिपं राजानं मां 

५५ आष्यो्कषदीपिका । 

यथा लवं पार्थानां मुख्य इति सूचयन्नाह--पार्थेति । सेनापतीनां कार्तिकेयः देवसेनापतिः। सरमां देवलातजलाश्चयानां सागरोऽस्ि 
॥ २४ ॥ गिरा वाक्यपदलक्षणानां एकमक्षरमोंकारोऽस्ि । स्थाव्रसयणं स्थितिमताम् ॥ २५ ॥ देवानामेव सतां मनच्रदर्दिलात् 

तऋषिल्व प्रंप्ताना नारदोऽसि । सिद्धानां जन्मनैव धर्मन्नानादिनिरतिशयं प्राप्तानाम् ॥ २६ ॥ अगरतोद्धवमण्तमथनोद्धवम् । इदं 

& भीषरीग्याख्या । 

मां विद्धि । सेनानीनां सेनापतीनां मध्ये देवसेनापतिः सकन्दोऽदमस्ि । प्रसां सिरजलाश्चयानां मध्ये समुद्रोऽसि ॥ २४ ॥ 
मषक्षणःमिति । गिरा वाचा पदात्मिकानां मध्य एकमक्षरमोकाराख्य पदमसि । यज्ञानां ओरोतसतौीनां मध्ये जपरूपो यश्ोऽद. 
मसि ॥ २५ ॥ अश्वत्थ इति । देवा एव सन्तो मन्रदश्येनेन य पित्वं प्राप्तास्तेषां मध्ये नारदोऽसि । सिद्धानायुत्पत्तित एवाभि- 
गतपरमा्थेतततवानां मध्ये कपिलास्यो सुनिरसि ॥ ५९६ ॥ उच्धेःश्रवसमिति । अतार्थ क्षीराग्धिमथन दुद्धूतसुचयैःभवसं नामा 

७ अभिनवरुप्ताचायन्याख्या । 

श्री सगयान् । अथवा बह्वीतःपर्यन्तानि पद्यानि षक्ति । अह मात्मेयनेन ध्यवच्छेदं वारयति । अन्यथा स्थावराणां हिमारुय शत्यादिवाक्येश 
हिमारय एव भगवाशान्य इति व्यवच्टठेदेन निर्पिभागत्धाभावाद्रक्षदहानं खण्डितम भविष्यत् । यतो यसाखण्डाकारडयासिस्तथा बतसि 

भन गा ५८ 



४५८ अनन्दगिरिव्याल्यासंवलित-श्रीमच्छंकरमाष्ययुता-श्रीमद्कगवद्रीता । ( सभ्यायः १५ 

आयुधानामहं वञ्ज धेनूलामसि कामधुक् । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सपीणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् । 
पित्रणामर्थमा चासि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥ 
प्हादञ्चास्मि दैव्यानां काटः कलयतामहम् । 

. म्रगेन्द्रौ € श, श्रगाणां च सृगेन््रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्ि रामः रचखभतामहम् । 

१ भीमच्छांकरभाष्यस् । 

च नराधिपं राजानं मां विद्धि जानीहि ॥ २७॥ आयुघानामिति । आयुधानामहं वज्रं दघीच्यस्यि- 

संभवम् । बेनूनां दोग््रीणामसि कामधुक् । वसिष्ठस्य सर्वकामानां दोग्ध्री सामान्या वा 

कामधुक् । प्रजनः परजनयितासि कन्दैः कामः । सपौणां सपेमेदानामसि वाछकिः सपराजः ॥ २८॥ 
अनस्त इति । अनन्तश्चासि नागानां नागविशोषाणां नागराजश्चासि । वरुणो यादसामहमब्देवतानां 

राजाहम् । पितृणामर्यमा नाम पिठ्राजश्चासि । यमः संयमतां संयमनं कु्वैतामदम् ॥ २९ ॥ प्रहाद् 

इति । प्रहादो नाम चासि दैव्यानां दितिवदयानाम् । काखः कखयतां करनं गणनं कवैतामदम् । 
म्रगाणां च मृगेन्द्रः सिंहो व्याघो वाहम् । वैनतेयश्च गरुतमान्विनतासुतः पक्षिणां पतच्निणाम् ॥ २०॥ 

पवन इति । पवनो वायुः पवतां पावयितृणामसि । रामः राखशतामहं शाखाणां घारथितूर्णां दार- 
~~~ 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

्यस्पत्तिमाभिव्याह--प्रजनयितेति । सपौ नागाश्च जातिभेदाद्धियन्ते ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ अहमादिश्रखादा- 

दुक्तमेव पुनरिदोच्यते । तथाच न युनरक्तिरिलयाशङ्खयाह--भूतानामि ति । सगशब्देन सज्यन्त इति सवींणि कायाणि 
३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

तोद्धवममृतमथनावसंरे उद्भबो यख तम् ॥ २७ ॥ प्रजनोऽपत्यजनयिता कंदर्पः कामो नतु वरथामेथुनरूप 

॥ २८ ॥ नागानां सपावान्तरमेदानाम् । यादसां जरचराणाम् । संयमतां नियमनकतृणाम् ॥ २९ ॥ क्यतां 

गणनं कुर्वताम् ॥ ३० ॥ पवतां पावयितृणां वेगवतां वा । रामो दाशरथिः । रामादीनां परमेश्वराणामपि निभूति- 
छ मश्ुसूदनीन्याख्या । 

विद्धीखनुषञ्यते ॥ २७ ॥ आयुधानामच्राणां सध्ये वज्ज दधीचेरस्थिसंमवमच्लमहमसि । घेनूनां दोग्ध्रीणां मध्ये कामं 

दोग्धीति कामधुक् सयुद्रमथनोद्धवा वसिष्ठसख कामधेतुरहमस्मि । कामानां मध्ये प्रजनः प्रजनयिता पुत्रोत्पत्य्थो यः कन्दर्पः 

कामः सोऽहमस्मि । चकारस्वथो रतिमात्रहेठुकामनव्याडृ्य्थः । सपांश्च नागाश्च जातिमेदाद्धि्न्ते तत्र सर्पाणां मध्ये तेषां ' 

राजा वाकिरहमस्ि ॥ २८ ॥ नागानां जातिभेदानां मध्ये तेषा राजाऽनन्तश्च रोषाखयोऽहमस्ि । यादसां जकचराणां मध्ये 

तेषां राजा वरुणोऽहमस्मि । पितृणां मध्येऽ्यमा नाम पितृराजश्वाहमस्ि । संयमतां संयमं धमौधर्मफल्दनेनासुप्रहं निग्रदं 

च कुवैतां मध्ये यमोऽहमसि ॥ २९ ॥ देयानां दिवि्वंदयाना मभ्ये प्रर्षेण ह।दयलयानन्दयति परमसात्तिकत्वेन सवांनिति 

्रहादश्वासि । कख्यतां संख्यानं गणनं कुवैतां मभ्ये कालोऽहम् । शगेनद्र' सिहः खृगाणां प्रद्यलां मष्येऽदम् । वैनतेय 

पक्षिणां विनतापुत्रो गरूडः ॥ ३० ॥ पवतां पावयितृणा वेगवतां वा मभ्ये पवनो वायुरहमसि । राच्ञष्तां राखधारिणां 
५ भान्योर्कषदधीपिका । 

हेरावतेऽपि संबन्धनीयम् ! नराधिपं राजानम् ॥ २७ ॥ वज्रं दधीच्यस्थिसं भवम् । प्रजनश्च पुत्रप्रजननहेतुः कामः ॥ २८ ॥ 
अनन्तः शेषः । यादसां जल्दैवतानाम् । संयमतां सम्यड्नियममं कुर्वताम् ॥ २९ ॥ कर्यतां वहीकुर्वैतां संख्यां कुवेतां वा । 

खगेनद्रः सिंहः व्याघ्रो वा । विनताञुतो वेनतेयो गख्डः ॥ ३० ॥ पवता पावयित्णाम् । रामः श्रीरामचन्द्रः । श्चषाणां मत्छादीनां 
& भीधरीन्याख्या । 

मदिभूरतिं विद्धि । भगृतोद्धवमियितदेरावतेऽपि संबध्यते । नराधिप राजानं मा बिद्धि ॥ २७ ॥ आयुधानामिति । आयुधानां मध्ये 
वज्रम् । कामान्दोग्धीति कामथुद् । प्रजनः प्रजोत्पत्तिहेतुः कदपै. कोामोऽसि । न वेवं संमोगप्रधानः कामो मद्धिमूतिः अदाखी- 
यत्वात् । सपौणां सविषाणा राजा वासुकिरसि ॥ २८ ।॥ अनन्त इति । नागाना निविषाणा राजा अनन्तः शेषोऽसि । यादस 

जल्चराणा राजा वरुणोऽसि । प्रितृण। राजा अर्यमासि । संयमतां नियमनं कुर्वता मध्ये यमोऽसि ॥ २९ ॥ प्रह्काद् इति । कर. 

यतां वशीकुर्वतां गणयतां वा मध्ये कारोऽदम् ! शगेन्द्रः सिंहः । पक्षिणां मध्ये गरुडोऽसि ॥ ३० ॥ पवनं दति । पवतां पाव 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-माष्योत्कष॑दीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्व्या्यायुता । ९५९ 

शषाणां नकरञ्चासि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१ ॥ 
| ऋ , सगाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमञैन । 

[ . 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥ 
१ भओीमच्छाकर माष्यम् । 

रथी रामोऽहम् । स्षाणां मत्स्यादीनां मकरो नाम जातिविशेषोऽदम्, सोतसां जवन्तीनामस्ि 
जाहवी गङ्गा ॥ ३१ ॥ सगोणामिति । सगौणां खष्टीनामादिरन्तश्च मध्यं चेवादमुत्पत्तिस्थितिख्या 
अहमञ्न । भूतानां जीवाधिश्चितानामेवादिरन्तश्चेव्याध्ु्तसुपक्मे, इह त॒ सर्वस्यैव सगमाच्रस्येति 
विद्ेषः । अध्यात्मविद्या विद्यानां मोन्ार्थस्वास्पधानमस्ि । बादोऽर्थनिणैयहेतुत्वात्पवदवां प्रधान. 4 नषि निकनिेजिकवनजतन 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

गृन्ते-अध्यात्मबिचेति । जआस्मम्यन्तःकरणपरिणतिरविदयानिवर्तिका गृहीता । प्रवदतां संबन्धी वादौ बीत- 
2 नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

मध्ये गण॑नं ध्यानार्थम् । शषाणां मस्खादीनां मकरो जातिभेदः । सोतसां नदीनाम् ॥ ३१॥ सर्गाणां भोतिकामां 
सूती नामादिरन्तं इति प्रगेवोक्ततवात् । विचयानां चतुर्दशसंस्यानां मध्ये अभ्यामविचा बन्धच्छेदहेतुत्वात् । भ्रवद्तां 

 मभ्रुसूदनीव्याख्या । 

युद्धकृशवलनां मध्ये रामो दाशरथिरखिलराक्षसकुलक्षयकरः परमवीरोऽहमसि । सा्षात्खरूपस्याप्यनेन रूपेण चिन्तनार्थं 
दृष्णीनां बादेबोऽस्मीतिवदन्र पाठ इति प्रागुक्तम् । क्षषाणां सत्याना मध्ये मकरो नाम तजातिनिलेषः । स्रोतसां वेगेन चल. 
जलानां नदीनां मध्ये स्वेनदीश्रष्ठा जाहवी गङ्गाहमसि ॥ ३१ ॥ सर्गाणामचेतनसटीनामादिरन्तश्च मध्यं चोत्पत्तिस्थिविल्या 
अहमेव । हे अयन, भूतानां जीवाविष्टानां चेतनत्वेन ्रषिद्धानामेवादिरन्तश्च मभ्यं बेत्युष्सुपक्रमे । इह लचेतनसगौणामिति 
नं पौनरक्यम् । विद्यानां मध्येऽध्यात्मविथा मोश्चहेतुरात्मतत्तववियाहम् । प्रवदतां भ्रवदत्संबन्धिनां कथामेदानां वादजल्प- 
वितण्डात्मकानां मध्ये वादोऽहम् । भूतानामसि चेतनेदत्र यथा भूतशब्देन तत्संबन्धिनः परिणामा लक्षितास्तयेह अवंद- 
च्छन्देन तत्सेबन्धिनः कथाभेदा लक्ष्यन्ते । अतो निधारणोपपत्तिः । यथाध्ुतेतूभयत्रापि संबन्धे षष्टी । तत्र तत्तव 

५ आष्योत्कषदीपिक्ा । 

म॑करो नाम जातिविशेषः । खोतसां खवन्तीनां नदीनां जाह॑वी गङ्गा ॥ ३१ ॥ सर्गाणां खष्टीनामुतपत्तिरिथतिमरख्यानाभ् । अहं 
एतादश्चोऽपिं परमार्थतः श्चद्ध एवेति योतयन्राह-दे' भजञुनेति । एतज्ज्ञानं श॒द्धात्मज्ञानसाधनमिति वा संबोधनाशयः । "अंह 
मदि मध्यं च भूतानामन्त एवं च" इत्युपक्रमे भूतानां जीवाविष्ठानामहमादादिरिव्युक्तम् । इह तु सर्वसैव सग॑मात्रसेति न पौन. 
रु्त्यम् । नन्वहमादि षे मध्यं चेत्न खष्यादिकवेलं परमेश्वययुक्त, अत्र तूत्पत्तिश्रलयस्थि तयो मद्िभूतिवेन ध्येया इत्युच्यते इति 
(विरोषं इयनेन अकारेण विरोष आचाय" तो नोक्त इतिचेत् आदादिशब्दानामुभयन्नैकृरूपत्वेन विशेषाश्रुतलात् । उपक्रमे पूवी. 
धभूतशषब्दालुरोधेन भूतशब्दख जीवाविषटमूतवोधृक्ेन खज्यमात्रबोधर सगीशग्दे च विशेषख शरुतलात् ् रुतदान्यश्ुतकल्पनाभया- 
दिति गृहाण । विद्यानामभ्यात्मवियाहमस्मि मोक्षाथंलादध्यात्मनियाया । म्रवदतामिखनेन बादजल्पवितण्डानां प्रहणम् । वादादि- 
खंरूपबौधकानि गौतमसूत्राणि । प्रमाणतर्कसाधनोपाकम्भः सिदधान्ताविंरुद. पश्चावयवोपपच्ः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह्ो वादः । यथो- 
तोपपन्नः छलजाविनिप्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः । सपक्षस्थापनहीना बितण्डेति । पक्षप्रतिपक्षौ विभ्रतिपत्तिकोटी तयोः परि- 
रहो वादः साधनोदेरयको क्तिपरतयुक्तिरूपवचनसंद्भैः । नलु तावन्मात्र कथान्तरसाधारणमत आह--प्रमाणेल्यादिना । भय- 
क्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि अविज्ञाततत्वेऽथे कारणोपपत्तितसत्वज्ञानार्थमूहस्तकः । अर कारणस्याव्याप्यस्योपपत्तित अयि. 
पाष इयंन्वयः । उपालम्भः दूषणं ्रमाणतकाभ्यां तद्रूपेण ज्ञाताभ्या साधनोपाकम्भौ यत्र स तथा । ज्ञानमव्रानाहार्यं विवक्षितं 
सिद्धन्तेनाविरुदधः पञ्चावयवैरुपपन इयेतद्विेषणद्वयं निप्रहस्थानविरोषनियमार्थम् । जल्पं लक्षयति--यथेति। यथोक्तेषु यदु- 

३ श्रीधरीभ्याख्या 1 
चिंतृणां वेगवतां वा मध्ये वायुरसि । शाखा वीराणां रामो दान्चरथिः । यद्वा प्रदयुरामः । क्षाणं मत्यानां मकरो मंत्य॑विंशेष- 
स्िभिगिलः । स्लोतसा प्रवाद्योदकानां मध्ये मागीरथी ॥ ३१॥ सगौणागिति ¦! सज्यन्त इति सग आकाश्चादयस्तेषामारिरम्त॑श्च 
मध्यं चैवाहम् । अहमादिश्च मध्य चेलत्र सृष्टयादिकदैत्वं पारमेश्व्युक्तम् । अत्र तूत्पत्तिसितिरया मद्विभूतित्वेन ध्येयां इत्युच्यत इति 
विश्चेषः । अध्प्रात्मनि्या भात्मविद्या प्रवदता वादिना संबन्धिन्यो वादजल्पवितण्डाख्यासिल्लः कथाः प्रसिडास्तासां मध्ये वादोऽहम् । 

७ अभिनवरुसाचार्यव्याख्या । 
नोपारोहति सां च जिक्षासति तस्यायसुपदेश्न्थः ॥ २० ॥ २१ ॥२२॥२३॥ २४॥ २५॥२६॥ २७॥ २८॥२९॥ ३५॥ 

१ श्रीधर" 
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अक्चराणापकारोऽस्मि दुन्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाश्चयः काल्ये धाता विश्वतोसुखः ॥ ३३ ॥ 

१ भीमच्छांकर माष्यम् । 

भतः सोऽहमसि 1 प्रवक्द्वारेण वदनसेदानासेव वादजंदपवितण्डानामिह अरणं प्रवदतासिति 
॥ ३२ ॥ अक्चराणामिति। अश्चराणां वणानामकारये बणाऽ्सि। उन्दः समासोऽसि सामासि 
कस्य समाससमूहस्य । किंचाहमेवाक्षयोऽश्चीणः कारः प्रसिद्धः श्णखवाख्यः । अथवा परमेश्वरः 
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२ आनन्द गिरिव्याल्या । 

रागक्था तश्वनिणेयावसाना । यदा प्रवदतामिति रुक्षणया कथासेदोपादार्नं तदा निधौरणे षीयाह- प्र॑वक्िति 

॥ ३१ ॥ ३२ ॥ सर्वहरदराब्दसख सुख्यमथीन्तरमाह--अथवेति । भाविकल्याणानामिष्युक्तमेव स्पष्टयति--उत्कः- 
३ नीलकण्ठव्याख्या ( बुधेरी ) । 

धवक्तृहारेण वदनमेदा एव वादजल्पवितण्डा इह॒ गृह्यन्ते । तेषां मध्ये वादस्तत्वनिर्णयार्थत्वादहम् ॥ ३२ ॥ 
अक्षराणां मध्ये अकारः । अकारो वे स्वा वाक्? इति श्रुतेः । सामासिकख समासससुंदायख मध्येऽहं दरन्दरोऽसि । 
उभयपदार्थप्रधानत्वादिति प्राश्चः | समे एकवासनं समासो विदुषां वा गुरुरिष्याणां बा भन्रार्थकथनाथं वा एक. 
जावस्थाने तत्र विदितमर्थजातं सामापिकम् । चातुरर्थकष्टक् !ठखेकः' इतीकादेश्चः । "ययेति चः इत्यलोपः । तख 
मध्ये इन्द्रो रहखोर्थाऽहम् । न्द्रं रहख-, इति सूत्रे द्वन्द शब्दख रहसखवाचित्वं शाब्दिकप्रसिद्धम् । अक्षयः क्षय 
हीनः काठः क्षणादिः परो वा ईश्वरः काटखापि कारोऽस्ि । धाता कर्मरूटप्रदः । विश्वतोसुखः सर्वप्राणितृस्या 

% मघुसूद्नीव्याख्या । 

त्खोवौतरागयोः सब्रह्मचारिणोयरुशिष्ययोवौ प्रमाणेन तर्केण च साधनदृषणात्मा सपक्षप्रतिपक्षपरिथरहसत्तवनिर्णयपर्यन्तो वादः । 
तदुक्तं श्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुदधः पच्चावयवोपपन्नः पक्षभ्रतिपक्षपरिप्रहो वादः इति 1 वादफलसय तच्वनिर्णं 
यस दुडुरूढवादिनिराकरणेन संरक्षणार्थ॑विजि गीघुथे जल्पवितण्डे जयपराजयमाव्रपर्यन्ते । तदुक्तं ^तत्छाभ्यवसायसंरः 
क्षणाथं जल्पवितण्डे बी जप्ररोदकैरक्षणार्थ कण्टकराखाप्रावरणवंत्' इति छरुजातिनिग्रहस्थानैः परपक्षो दृष्यत इति जल्प 
वितण्डायां च समानम् ! तत्र वितण्डायामेकेन खयपक्षः स्थाप्यत एर । अन्येन च स दृष्यत एव । जल्पेतूभाभ्यामपि खपश्च 
स्थाप्यत उभाभ्यामपि परपक्षो दृष्यत इति विशेषः । तदुक्तं 'यथोक्तोपपन्रुक्जातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः”, 
भ्रतिपक्षस्थापनादीनो वितण्डा" इति, अतो वितण्डाद्वयदारीरल्ाज्लत्पोनाम नैका कथां कितु राक्लयतिरायज्ञानाथं समयबन्धमतनिष 
प्रतत इति खण्डनकाराः । तत्त्वाभध्यवसायपयैवसाथित्वेन तु वादस्य श्रष्टलमुक्कमेष ॥ ३२ ॥ अक्षराणां स्वेषां वर्णानां मधं 
अकारोऽहमस्ि । “अकारो वै सवौ वाक् इति श्रुतेस्तस्य श्रेष्ठत्व असिद्धम् । दन्दः समास उभयपदार्थप्रधानः सामासिकर् 

९ भाष्योत्कर्षद्धीपिका। 

पपन्नं तेनोपपन्न इयर्थः ! तथाच प्रमाणतकंसाधनोपाकम्भः पक्च्रतिपक्षपरिथ्रह इदस्य योश्यतया परामर्चीः । प्रमाणतर्कभ्य 
तद्रूपेण ् ञाताभ्या नतु ज्ञनेऽनाहायेलं विवक्षितम् 1 आयोपितप्रमाणमभावेनापि जल्पख निर्वाहात् छखदिभिः साघनसख परकीय 
सुभानस्योपालम्मो यत्रेदर्थः । छडेदयादिना विजिगीषुकथात्वं बोध्यते ! विजि गीषु छलादिकं करोति । तथा चोभयपश्षर्थापन 
वती विज्ञिगीषुकथा जल्प इयर्थः । वितण्डां लक्षयति -से ति । स जल्प स्थापनद्वयवच्तवं॑विद्टाय जल्पेकदेशः । प्रतिप 
दवितीयः पक्षस्तथाच भ्रतिपक्षस्थापनदहीना विजिगीषुकथा वितण्डेति । तथाचार्थनिर्णयहेतुलाद्रादख त्रेष्टलाद्वादोऽहमस्ि ॥३२ 
अक्षराणामकारो वर्णोऽसि “अकारो वै सवौ वार्", अकारो वसुदेवः याव्" इत्युक्ते. ! सामासिकस्याव्ययी भावतपुरुषबहुनीहिदनः 
समाससमुदायस्य दन्दः समासोऽस्मि । तस्योभयपद्रधानलेन भ्रे्ठवात् 1 नच सममेकत्र आसनं समासो विदुषां वा गुरुशिष्या 
वा मच्रार्थं कथाथे वा एकत्रावस्थानं तत्र विदितमर्थजातं सामासिकं चातुर्थिकष्टर् 1 “उकः” इतीकादेश- । “यसेति च' इव्यरोप. 

६ भीषरीष्याख्या \ 

यत्र दर(भ्यामपि म्रमाणत्स्तकतशच सपक्षः स्थाप्यते, परपक्षदछल्जातिनिगरदस्थ नेदूष्यते स जव्पो नाम । यत्र सेकः खपक्षं स्थाप 
लयन्यस्तु छलजातिनिभस्थानेस्तत्पक्षं दूषयति नतु स्वपक्षं साधयति सा वितण्डा नाम कथा ! तत्र जल्पवितण्डे बिजिगीषमाणय 

कौदिनोः श्क्तिपरीक्षामात्रफठे, बाद्रत्तु वीतरागयोः शिष्याचार्ययोरन्ययोवौ तस्वनिणैयफङ्श्च । अतोऽसौ अषटल्वान्मद्विभूतिरिलयः 

॥ ३२ ॥ अक्षरेति । अक्षुराणा वणौना मध्येऽकारोऽस्सि, तस्य सर्ववाच्यस्ेन न्रष्ठत्वात् । तथाच शतिः ‹अकासे हि सवी बाक्स 
स्प्योष्मभिन्थज्यमाना वही नानारूपा मवति" इति । सामसिकख समाससमूहस्य मध्ये द्वन्द: रामङृष्णावित्यादिसमासोऽसि, उभ 
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त्युः सवेद्र्धाहखद्भवश्च भविष्यताम् । 
कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्छतिर्भेधा धृतिः क्षमा ॥ २४॥ 
बृहत्साम तथा साल्नां गायन्री छन्दसामहम् । 
मासानां मागेरीर्षोऽदणग्टतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 

१ श्रीमनच्छांकरमाष्यम् । 
काटस्यापि कारोऽस्ि । धाताहं कर्मफटडस्य विधाता स्वैजगतो विश्वतोमुखः सर्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 
सत्युरिति । सुत्युर्दिविधो धनादिहरः पाणदर्य सर्वहर उच्यते सोऽहमिलयर्थः। अथवा पर इश्वरः 
प्रलये सवेहरणात्सर्वेहरः सोऽहम् । उद्धव उत्कषांऽभ्युदयस्तत्पाधिदहे तश्चा, केषां, भविष्यतां भावि- 
कटयाणानासुत्कषेधास्तियोग्यानामित्यर्थः । कीतिंः श्रीर्वाक्च नारीणां स्ष्रति्मधा धतिः क्षमेयेता 
उत्तमाः खीणामहमस्ि यासखामाभासखमाज्रसंबन्धेनापि रोकः कतार्थमा्मानं मन्यते ॥ २४॥ उदत्ला- (८ 
५. २ अनन्दुगिरिव्याख्या । 
धति । कीतिंधाभिकत्वनिमित्ता ख्यातिः । श्रीरु्मीः, कान्तिः शोभा, वाग्वाणीः सर्वश्य प्रकरिका, स्छतिश्विरायु- 
अूतस्मरणशक्तिः, मेधा अन्थधारणशक्तिः, शतिर्धैयैम् , क्षमा मानापमानयोरविडत चित्ततः । खीषु कील्यदीनासुत्त- 
मस्वेुपपाद्यति--यासामिति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ वेदानां सामवेदोऽस्मीद्युक्तं तन्न 'वान्तरनिक्ेषमाह-च्हदिति । 

2 नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

वृष्यामीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ सर्वहरः प्रख्यकाठिको मृत्युरसि । मविष्यतां साविकट्याणानामुद्धव रेशर्योकर्षोऽहम् । 
कीर््यादिसप्तकमप्यहं यासां संश्रयमात्रेण मनुष्येषु कृतार्थताबुद्धिमेषति ॥ २४॥ षहत्साम (त्वामिद्धि हवामहे? 

 मधुसुदनीन्याख्या । 
समा्समूहस मध्येऽहमसि । पूरवैपदार्थप्रधानोऽन्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरष", अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिरिति 
तेषामुभयपदार्थसाम्याभावेनापङ््टलात् । क्षयिकालभिमानी अक्षयः परमेश्वराय. कालः (ज्ञः कालकालो गुणी स्वैवियः” 
इयारदिश्रुतिप्रसिद्धोऽहमेव । कालः कर्यताम दमिखत्र वु क्षयी काल इति उन्तमेदः । कर्मफलविधातृणां मध्ये विश्वतोमुलः 
सर्वतोमुखो धाता सर्वैकर्मफलर्दातेश्वरोऽहमिलर्ध- ॥ ३३ ॥ संह।रक्रारिणा मध्ये सर्वैर. स्वैसंहारकाषै परम्युरहम् । भवि- 
प्यतां भाविकल्याणानां य उद्धव उत्करषै- स चाहमेत्र । नारीणा मध्ये कीतिं धीवौक् स्तिर्मेधा तिः क्षमेति च सप्त धर्मेप- 
ल्योऽहमेष । तत्र कीिंधा्मिकलनिमिता प्रश्स्तलेन नानादिग्दे शीयलो मज्ञानविषयताकपा ख्यातिः । श्रीभर्माथरमसंपत् 
शरीरशोभा वा कान्तिवां । वाक् सरखती सर्वस्ार्थसख प्रकाशिका संस्कृता वाणी । चकारान्मुष्योदयोऽपि धर्मपल्यो गृह्यन्ते । 
त्पतिश्चिरानुभूतार्थस्रणशक्तिः । अनेकग्रन्थार्थधारणाशक्तिमैधा । धृतिरवसदेऽपि श्चरीरेच्धियसंघातोत्तम्भनचक्तिः । उच्छङ्क- 
लग्रहृत्तिकारणेन चापलम्राप्तो तभिवर्वनशक्तिवां । क्षमा हषविषादयोरविशृतचितता । यासामामासमात्रसंबन्धेनापि जनः 

५ माष्योर्कपदीपिका । 

तस्य मध्ये दन्दो रहसोर्थोऽदं धन्द्र रदच्-- इति सृञ् दन्दरशब्दस्य रहसयवाचिलं शास्दिकम्रसिद्धमिति भाष्यकारः कुतो न 
न्याड्यातमितिचेत् समासशब्दस्याव्ययीभावादौ इन्दराब्दसय द्न्द्रसमासे च योगरूढेः केवरं योगपेक्षया प्रबलसात् प्रहृते 
दरन्द्रशब्दख पुंस्वेन निर्देरात् । अक्षराणमकारोऽस्मीतिसमभिव्यादारच्विति गृहाण । अन्यथाक्षराणां अक्षय्यं ह वै चातु्मौ- 
स्ययाजिनः सृतं भवतिः, श्राणा वै स्यम्” हद्यादिनाऽश्षयलेन प्रतिपादितानां न करोतीदयकारः कर्दूलादिवर्जितः परमात्माहं 
तख परमार्थसलयललात् । यद्वाक्षराणां व्यापकानां करोतीति कर कर एवं कारः खार्थिक" अज्ञायण्रययः नकासोऽकारः आक्- 
शोऽदहम् । एकत्र रणभूमौ आसनमासोऽवस्थानं तच मयं युद्धनातं सामासिकं तस मध्ये दन्द दन्दरगुद्धमहं इयादि यक्किचि- 
त्कल्पयितुं राक्यम् । तस्मादाचार्योक्तमेव सम्यक् इति दिक् । अक्षयः क्षयवर्बित कालोऽहमेव । यद्रा कालस्यापि कालः 
परमेश्वरोऽहमेव । फल्दातृणां मध्ये सर्व॑स्य विश्वस कर्मेफल्खय विधाता सवैतोयुखोऽहमेवेय्थः ॥ ३३ ॥ सख्युः सर्वहरः 
पराणहरससख स्वैहरलात्.1 धनादिहरस्वु न स्वैहरः । यद्वां भ्य के सर्वहरः परमेश्वररूपो शृत्युरहम् । भविष्यतां भाविक- 
स्याणानासुत्करषप्राप्नियोग्यानां मध्ये उत्कषाभ्युदयप्रा्िहेतुरहम् । नारीणां कीलीदयो नायेऽदहं यासामाभासमत्रेणापि लोकः 

2 भीधरीन्याख्या । 
पदभ्रधानत्वेन श्रेष्ठत्वात् । अक्षयः अरवादरूपः काकोऽहमेव । काकः कर्यतामिलयत्रायुपैणनात्मक्रः संवत्सरस्ताबायुःखरूप कार उक्तः 
सच तसक्षिन्नायुषि क्षीणे सति क्षीयते, अन्ने तु प्रवाहात्मकोऽश्रयः काल उच्यत इति विदोषः । कमेफरविभातुगां मध्ये विश्वतोुखो 
धाता । सर्वके फरुबिधाताहमिलय्थः ॥ ३३ ॥ खष्युरिति । सदार्कारिणा मध्ये सर्व॑दयो मृद्युरदम् । मविष्यतां माविफद्याणान 
प्राणिनाञुद्धवोऽभ्युदयोऽहम् । नारीणां ज्ञीणां मध्ये की्ल्यीध्ाः सप्त देषत.रूप्राः खियोऽहम् । यात्तामामास्तमात्रयोगेन प्राणिनः 
छाष्या भवन्ति ताः क्रीदयाचाः ख्यो मद्विभूतयः ॥ ६४ ॥ इत्छामेति । “त्वामिद्धि हवामहे" इत्यसाग्रनि गीयमानं इदत्साम तेन 



६२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । ( अध्यायः १० 

यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम् । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्व सत्ववतामहम् ॥ ३९ ॥ 

वरह्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनजयः । 

खनीनामप्यदं व्यासः कवीनाखुदाना कविः ॥ ३७ ॥ 
१ भरीमच्छांकरमाष्यम् । 

मेति । ब्ृहस्लाम तथा सानां प्रधानमस्ि । गायत्री छन्दसामर्ं गायञ्यादिच्छन्दोविरिएानासु्चां 

गायतयृगदमिव्य्थः। मासानां मागेशीर्षोऽहम् । ऋतूनां कुष्माकरो व सन्तः ॥२५॥ द्ूतसिति । चूत. 

मश्चदेवनादिलश्चणं छङयतां छठघ्य कर्तेणामस्मि । तेजखिनां तेजोऽहं । जयो ऽसि जेतू्णा । व्यवसा 

योऽसि व्यवसायिनां । सस्व सस्ववतां सास्विकानामदहम् ॥ २६ ॥ चृष्णी नामिति । चृष्णीनां वाखुदेः 
# 
|, | 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

छन्दसां मध्ये शायन्री नाम यच्छन्दस्तदह मिव्ययुक्त छन्दसाखग्भ्योऽतिरेकेण सखवसूपमावादियशद्चाह--गायन्यीः 

दीति । द्विजातेदितीयजन्मजननीत्वादिलयर्थः मार्गशीर्षो शगक्षीर्चेण युक्ता पोणैमास्यस्ित्रिति मार्गशीर्षो मासः 

सोऽहं पक्सस्याव्यस्वादिवयाह-मासानामिति । वसन्तो रमणीयस्वादिति रोषः ॥ ३५ ॥ धुतसुंक्तरक्षणं स्वस्व 

पहारक्ारणमन्यापदेरोन पराभिप्रेतं निश्चतां स्वाभिेतं वा संपादयतामिलयाह--छखस्ये ति । तेजोऽप्रतिहताज्ञा 

उत्कर्षो जयः, व्यवसायः फरेतुरुूयमः, धर्मक्वानवैराम्यादि स्वकायं सत्वम् ॥ ३६ ॥ उशना छुक्रः, कंविराब्दोऽन्र 

द नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी )। 

हत्यखाभचि गीयमानं साम पृष्टयस्तोते विनियुक्तमिन्दरदेवल्यं तत् सान्नं मध्येऽहमसि । छन्दसां मध्ये गायत्री 

द्विजत्वसंपादनात्सोमाहरणा भरेष्ठाहमसि । कुसुमाकरो वसन्तः ॥ २५ ॥ व्यवसायो निश्चय उद्यमो वा ॥ ३६ ॥ 
% मशुसूदनीन्यार्या । 

सर्वरोकादरणीयो भवति तासां सर्वश्नीषूत्तमखमिति प्रसिद्धमेव ॥ ३४ ॥ वेदानां सामवेदोऽस्मीत्य्तं तच्रयमन्यो विशेषः । 

साश्नागक्षरारूढानां गीतिविशेषाणां मध्ये “तापिद्धि हवामहे" इयसा चि गीतिविरोषो बृहत्साम । तच्चातिरात्रे धष्ठसतोत्र 

सर्वैश्वरखनेन्द्रस्वतिरूपमन्यतः श्रेष्ठलादहम् । छन्दसां नियताक्षरपादलरूपच्छन्दोविदिष्ानाश्चां मध्ये दविजातेर्दितीयजन्महे वेन 

आतःसवनादिसबनन्रयव्यापिलन व्रिष्टुगजगतीभ्यां सोमादरणाथं गताभ्या सोमो न रन्धोऽक्षराणि च हारितानि जंगल्या त्रीणि 

त्रि्भेकभिति चला तैर्रः सह सोमसयाहरणेन च सवैपरष्ठा गायत्री ऋगहम् । “चतुरक्षराणि हवा अग्रे छन्दां सयासुसतंतो 

जगती सोभमच्छापतत्सा त्रीण्यक्षराणि हिला जगाम ततच्िष्प्सोममच्छापतत्पैकमक्षरं हिखापतत्ततो गायत्रीसोममच्छपतस्सी 

तानि चाक्षराणि हरन्दयागच्छत्सोमं च तस्मादष्क्चरा गागत्रीश्तयुपक्रम्य “तदाहुगीयत्राणि वै सणि सवनानि गायत्री दयेवेतदु- 

पसजामो नैतत इति शतपथश्रुतेः “गायत्री वा इदं सर्व॑ भूनम्' इत्यादिछन्दोग्यश्ुतेश्वं । मासाना द्वादशानां मभ्येऽभिनव्- 

शाछिवास्तूकदाकादिशारी श्ीतातपदयुन्यल्ेन च खखदहेतुर्मा्ग रीर्षोऽहम् । ऋतूनां षण्णां मध्ये कुुमाकरः सरवैुगन्धिषु- 

मानांमाकरोऽतिरमणीयो वसन्तः । "वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, वसन्ते ब्रह्मणोऽभ्रीनादघीतः, वसन्तेवसन्ते ज्योतिषा य॑जेत", 

तद्र वसन्त एवाभ्यारमेतः, "वसन्तो वै ब्राह्मणख्यवुः* इत्यादिकाल्प्रसिद्धोऽहमस्ि ॥ ३५ ॥ छल्यतां छलल परवच्चनस्य 

कतृणां संबन्धि चयूतमक्षदेवनादिलक्षण सर्वैखापहारकारण हमस्मि । तेजखिनामद्युमरप्रमावानां संबन्धि तेजोऽप्रतिहतालं- 

महमस्मि । जेतृणा पराजितपिक्षयोत्कषरक्षणो जयोऽस्मि । व्यवसायिना व्यत्र्ायः फलान्यमि चार्युयमोऽहमस्मि । सत्त्ववतां 

साच्तिकानां ध्ज्ञानयैरारयैश्वयैलक्षणे सततवकार्यमेवात संत्वमहम् ॥ ३६ ॥ साक्षादीश्वरस्यापि विभूतिमध्ये पाठस्तेन रूपेण 

५ भाष्योत्कपदीपिका । 

कृतार्थमात्मानं मन्यते ॥ ३४ ॥ घाश्नां गीतिविसेषाणां बरदत्छाम शलामिदधि हवामहे" इस्याधचिं गीतिनिशेषे सैश्वरवे- 

नेनदरस्ठविरूपं अतिरन्र प्रष्ठसेोत्ं परष्ठलादहम् । नियताक्षरपादरूपच्छन्दोविशिष्याना रुचां मध्ये द्विजलादिहेतुगयत्री ऋगहम् । 

मासानां मार्गचीषः सस्यादिसंपन्नलेन खखजनकलात् । कुसुमाकरो सन्तः पुष्पाकरेन रोभनलात् ॥ ३५ ॥ छलं 

परवच्चनस्य कवृणां मध्ये द्यूतं अक्षदेवनादिरूपम् । जेतुणां जयस्य कतृणाम् । व्यवसायो निश्चयः फर्हेतुख्यमो वा ॥ ३६ ॥ 

मुनीनां मौन्ीढाना सकरूपदाथेविदां कवीनां ऋान्तद्भिनां उशना कः ॥ ३७ ॥ दण्डोऽदान्तद्मनक्रारणं दमयतां 
द भ्रीघरीव्याख्या । 

चेन्द्रः स्श्वरत्वेन स्तूयत इति त्रै्टथं ददितम् । छन्दोविशिष्टानां मच्राणां मध्ये गायत्रयहम् ; द्विजत्वापादकत्ेन सोमादरणेन चं 

्रष्त्वात् । कुखमाकरो वसन्तः ॥ ३५ ॥ दयतमिति । छच्यतामन्योन्यवच्ननपराणां संबन्धि द्यूतमसि । तेजखिना भ्रभावतां तेजः 

प्रभावोऽसि । जेतु जयोऽसि । न्मवसाधिनास्मवता भ्यवसाय उश्रमोऽसि । स्ववतां सारिविकानां स्वमषम् ॥ २६ ॥ ब्ष्णी- 



नीरकण्ठी-मधुसदनी-माष्योक्कषदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगुप्तग्याख्यायुता । ७६३ 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् । 
मौनं चेवोस्मि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥ 
यचापि सवभूतानां बीजं तदहमजेन । 
न तदस्ति चिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभरतीनां परतप । 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

वोऽस्म्ययमेवाहं व्वत्छखा। पाण्डवानां धनजयस्त्वमेव । मुनीनां मननद्यी खानां सर्वपदार्थश्वानिनामध्यदं 
व्याखः। कवीनां क्रान्तददिनामुराना कविरसि ॥ २७ ॥ दण्ड इति । दृण्डो दमयतां दमयितृणामस्म्य- 
दान्तानां दमकारणम् । नीतिरस्मि जिगीषतां जेतुमिच्छताम् । मोनं चेवासि गद्यानां गोप्यानां! जानं 
ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥ यच्चापीति । यश्चापि स्वैभूतानां बीज्ञ भरयोहक्षारणं तददमज्ञेन, भ्रकरणो पसं. 
हाराथे विभूति खंक्षपमाह । न तदस्ति भूतं चराचरं चरमचरं वा मया विना यस्स्याद्धवेन्मयापडं 
परित्यक्त निरात्मकं शून्ये हि तत्स्यादतो मद्ास्मकं स्वैमिःलयर्थः ॥ ३९ ॥ नान्तोऽस्तीति । नान्तो ऽत्ति 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

यौगिको न रूढः पौनरुक्त्यात् ॥ ३७ ॥ अदान्तालुत्पथान्पथि प्रवतेवतां दण्डोऽहयुत्पथप्रवृत्तौ निभरहरेतरियथः । 
मीति््यायो धर्मस्य जयोपायस्य प्रकाश्चकः । मैनं वाचयमत्वसुत्तमा वा चतुथीश्रमप्रचत्तिः । श्रवणादिद्वारा परिपक्छ- 
समाधिजन्यं सम्यग्ान ज्ञानम् ॥ ३८ ॥ जाङ्यमात्रपरतिचिग्बितं चेतन्यं बीजम् । किमिति स्थावरं जङ्गमं वा स्वदति- 
रेकेण न भवति तत्राह--मयेति । स्यापि स्ररूपेण सस्वमाशङ्खयो च्--दुन्यं ही तिः । आत्मनोऽपकषौ दिव्यैः । 
मयैव सन्निदानन्दसररूपेण सर्वेसख सिद्धेरिलयतःशब्दाथैः ॥ ३९ ॥ दिव्यानां विभूतीनां परिमितत्वशङ्कां वारयति-- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुधरी >) । 

वृष्णीनां यादवानाम् । उशना श्युक्रः ॥ ३७ ॥ दमयतां राजादीनां द्मनसाधनं दण्डोऽहमसि । जिगीषतां जेतु- 
मिच्छतां जयसाधनं नीतिरसि । मोनं वाचोनिग्रहः ॥ ३८ ॥ सर्वभूतानां बीजमित्यनेन सर्वभूतानि मद्विभूतिरिति 
दर्शितम्, तदेबोपपादयति-न तदस्तीति । मया विना भूर्तं किमपि नासि । उपादेयखोपादानमन्तरेण धित्य- 

€ मघुसूदनीन्याख्या । 

बिन्तनार्थं इति प्रागेवोक्तम् । इष्णीनां मन्ये वासुदेवो वजुदेवपुत्रलेन प्रसिद्धस्वदुपदेष्छयमहम् । तथा पाण्डवानां मध्ये धर्नज- 
यस्ल्मेवाहम् । मुनीनां मननश्चीलानामपि मध्ये वेदव्यासोऽहम् । कवीना कन्तदर्दिनां सूक्ष्मार्थविवेकिनां मध्ये उशाना कवि- 

रिति ख्यात- छ्ुक्रोऽदम् ॥ ३७ ॥ दमयतामदान्तायुत्पथान्पथि प्रवतैयतामुत्पथप्रशतौ निमदृहेतुर्दण्डोऽहमसि । जिगीषतां 
जेतुमिच्छतां नीतिन्यौयो जयोपायस्य प्रकाशकोऽहमस्मि । गुह्याना गोप्याना गोपनहेतु मौनं वाच॑यमघमहमस्मि । नहि 
तृष्णीं स्थितस्याभिभ्रायो ज्ञायते । गुह्यानां गोप्यानां मभ्ये संन्यासश्रवणमननपूैकमात्मनो निदिध्यासनलक्षणं मौनं वाहमसि 1 
जञानवतां ज्ञानिनां यच्छवणमनन निदिध्यासन परिपाकप्रभवमद्वितीयात्मसाक्षात्काररूपं सवाज्ञानविरोधि ज्ञानं तदहमस्ि 
॥ ३८ ॥ यदपि च सवैभूतानां प्ररोहकारणं बीजं तन्मायोपाधिकं चैतन्यमहमेव । है अद्युन, मया विना यत्छाद्धवेच्ररमचरं 
त्रा भूतं वस्र तन्नस्येव । यतः सर्वं मत्कायमेवेखर्थः ॥ ३९ ॥ प्रकरणाथमुपसंहरन् विभूतिं संक्षिपति--ह परंतप परेषां 

५ भाष्योत्कषेदीपिका । 

द्मनकतृणाम् । जिगीषतां जेतुमिच्छतां जयहेवुरनौ तिरहम् । गुह्यानां गोप्याना मौनं तृष्णीं भावोऽहम् ॥ ३८ ॥ बीजं अरोह- 
कारणम् । एतन्मद्विभूतिज्ञानमन्तःकरणदोधकमिति सुचयन्नाह--हे अजने ति । प्रकृतयुपसंहरन्विभूतिसंक्षेपमाद-नेति। 
स्थावरजगमं भूतं मयाविना यद्धवेत् तन्नासि, मया यक्तस् निरात्मकख शन्यलापत्तेरमदात्मकं सर्वमिदयर्थः ॥ ३९ ॥ मम 
दिव्यानामन्तो नासि परमेश्वरबिभूतीनामियत्तारहितानामियत्ता केनचिद्रकं ज्ञाठुं वा न शक्या । एष ॒तृदेशत्त एकदेरोन 

& भीधरीन्याख्या । 

नामिति । वासुदेवो योऽहं त्वामुपदिश्चामि । भर्नजयस्त्वमेव मद्िमूतिः। सनीनां वेदाथैमननरीकानां वेदव्यासोऽहमसि । कवीनां 

कान्यदरिनां मध्ये उशरननाम कविः शुक्रः ॥ ३७ ॥ दण्ड इति । दमयतां दमनकतैणां संबन्धी दण्डोऽस्ि येनासंयता भपि 

संयता भवन्ति स दण्डो मद्विभूतिः । जेठुमिच्छता सवन्धिनी सामाद्ु पायरूपा नीतिरसि । युद्याना गोप्याना गोपनहेतुमौँनमक्च- 
नमहमसिः, नहि तृरष्णीखितस्याभिभरयो ज्ञायते । कानवता तच्वशनिनां यज्जानं तदहम् ॥ ३८ ॥ यदिति ~~ ~ -~-- 

त्रीजं॑भरोकारणं तदश्टम् । तत्र हेतुः मया विना यत्स्याद्धवेत् तचराचम भतं 



४६४ जआनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरमाप्ययुता-श्रीमद्धगवट्रीता । [ अध्यायः १० 

एष तुदेरातः पोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
यद्यद्धिभूतिमत्सत्वं ओमद्जितसमेव वा ¦ 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोँरासं मवम् ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाज्ैन । 
विष्टभ्याहमिदं कुत्लमेकांरोन स्थितो जगत् ॥ ४२॥ 

दति श्रीमद्धगवद्धीतासूपनिषल्यु ब्रह्मविायां योगाने श्रीङृष्णाज्ैनसंबादे 
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

मम दिव्यानां विभूतीनां विस्तरणं परंतप । नदीश्वरस्य स्वात्मनो दिव्यानां विभूती नामियत्ता 
शक्या वक्तं क्षातु वा केनचित् । एष तुदेशत एकदेशेन प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४०॥ 
यद्यदिति । य्यष्ोके विभूति मद्विभूतियुक्तं सक्छ वस्नु श्रीमदूजितसमेव वा श्रीटेक्ष्मीस्तया सहितसु. 
त्खादहोपेतं चा तत्तदेवावगच्छ त्वं जानीहि ममेश्वरस्य तेजो शसंभवं तेजसोऽश प्कदेशः संभवो 
यस्य तत्तजश्सरंमवमित्यवगच्छ त्वम् ॥ ४९ ॥ अथवेति । अथवा बहुनैतेनेमादिना कि श्षात्तेन 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

नेत्यादिना । वदेवोपपादयति-- नहीति । कथं तर्हिं विभूतेर्विस्तरो दददितस्तत्राह--एष त्विति ॥ ४० ॥ अयुक्ता 
अपि परख विभूतीः संम्रदीतं रश्चणमाह--यद्यदिति 1 वस्तु प्राणिजातं, श्रीमत्सणद्धिमद्वा कान्तिमद्रा ॥ सप्राण 
बर्वदूर्जतं तदाह-उत्सादहेति । संभवव्यखादिति संभवः । तेजसञ्रैतन्यस्येशवरशक्तरवाशम्तेजोंशः संभवोऽस्येति 
तेजोंशसं मवम् । तदाह--तेज सं इति ॥ ४१ ॥ सर्वेषं सुयमस्वायावयवश्षो निभरतिञुक्सवा भक्तानुप्रहाथं साकल्येन 
त्रमाह-मथवेति । पक्षान्तरपरिभरहार्थमथवेव्युक्तम् । बहुधा विस्तीणैनेतेन प्नन्येन संक्लातेन सावशेषेण तव शक्तस्य न 

& नीरूकण्डव्याख्या ८ धलुधेरी ) । 

संभवात् ॥ ३९ ॥ नान्तोऽस्तीति । उदेशत एकदेशेन विभूतेर्विस्तरो विस्तारो मया परोक्तः ॥ ४० ॥ सर्वभूतानां 
बीजमहमित्युक्तया खख सावात्म्योक्तेः सवे ख विभूतिरिव्युक्तमेव तथापि तद्रहणाशक्तं प्रति प्राहु--ययदिति । 

यद्यत्सत्य प्राणि विभूतिमदे.्र्ययुक्तम् । श्रीरंक्ष्मीः श्चोमा वा तदुक्तम् । ऊर्जितं बला्तिशययुक्तम् । तत्तत्वें 
मम तेजसथ्चिच्छक्तारंशसंमवमेश त्संभूतं स्वमबगच्छ जानीहि । रके यदतिरमणीये तद्भगवतो खूपमिति ष्यये- 

दित्यर्थः ॥ ४१ ॥ उत्तमाधिकारिणमुद्धिरयाह--मथवेति । मूढाग््रसेतटुक्तः स्वं तु एतावदेव विद्धि । एकांशेन 
£ सधुरूदनीव्याख्या । 

शत्रुणां कामक्रोधलोभादीनां तापजनक, मम दिव्यानां विभूतीनामन्त इयत्ता नास्वि । अतः सवैज्ञेनापि सा शक्यते जञातुं 
वक्तु वा । सन्मात्रविषयलात्सर्व्ञताया. । एष तु लां ्रद्युदशत एकदेशेन ओक्तो विभूतेर्विस्तरो विस्तारो मया ॥ ४० ॥ 
सलुक्ता भपि भगवतो विभूतीः संग्रहीतुसुपलक्षणमिदसुच्यते । यदत्तं प्राणि बिभूतिमदैश्वगेयुक्तं तथा श्रीमत् श्रीकंक्ष्मीः 
संपत् शोमा कान्तिवौ तया युक्तं तथा उर्जितं बल्यदयतिशयेन युक तत्तदेव मम तेजसः शक्तेरंशेन संभूतं लमवगच्छ 
जानीहि ॥ ४१ ॥ एवमवयवदयो विभूतिसुक्ला साकव्येन तामाद--अथवेति पक्षान्तरे । बहुनैतेन सावरोषेण न्तेन 

५ भआष्योत्कपदीपिका । 

विभूतीनां विसये मया प्रोक्तः । उक्तबिभूतिपरिचिन्तनेन परान् रागदवेषादीन् शान्रून्तापयेति संबो धनाशयः ॥ ४० ॥ इदं लवधेय- 
मिदयाद । यद्यत्स्वं वसु विभूतिरेधयं तद्युक्त, श्नीरक्ष्मीस्सया युक्त, ऊजितमेव वा उत्सायुक्तमेव वा तत्तन्मत्तेजसोंश एकदेशः 
संभवो यस तदवगच्छ लं विजानीहि ॥ ४१ ॥ एवं सं्षेपविस्तराभ्यां विभूती सुक्लाऽराक्तं प्रयाह--अथवेति । एतेन बहुन 

द भीधरीत्याख्या । 

नान्त इति । अनन्तत्वाद्विभूतीनां ताः साकव्येन वक्तं ने शक्यन्ते, एष तु विभूते विस्तर उदे रतः संक्षेपतः प्रोक्तः ॥ ४० ॥ पुनश्च 
साक्ष मरति कर्थचित्साकस्येन कथयति--यद्यदिति । विभूत्तिमदे.्र्यगुक्तम्ः श्रीमत्सं पत्चियुक्तम् ऊभितं केनस्ित्परमावबखादिना युणे- 
नातिश्रधितं यत्सत्त्वं वस्तुमात्रं तम्तदेव मम तेजसः प्रभावसयांशेन सभूतं जानीहि ॥ ४१॥ अथवा किमनेन परिच्छिन्र्ानेन सर्वत्र 

७ अभिनवगुपसाधायंव्याख्या । 

॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ यद्यदिति ! तथा श्ुपसदहारे मेदा मेद्वादुं यददधिभूति मर्स्वमिख- 

नेनाभिधाय पश्चाद् भेदुमेषोयसंक्रति--अथवा फ ब्हुनेतेन विष्टभ्थाहमियेकेन( सेन जगरिस्थत इति । उक्त हि दोऽय विशा भूतानि 



मीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपव्याख्यायुता । ६५५ 

१ आओमच्छाकरमान्यम् । 

वंबाङ्खेन स्यात्सावशेषेण । अञ्चेषतस्त्वमिमसुच्यमानमथ श्धंणु । चिश्वभ्य विशेषतः क्तस्भंनं उदं 
रृत्वेदं छृर्खं जगदे काशेनेकावयचेनैकपादेन स्वैभुतस्वरूपणेव्येतत् । तथाच मच्रवणैः "पादोऽस्य 
सवा भूतानिः ईति स्थितोऽमिति ॥ ४२ ॥ 

ईति श्रीमत्परमदहंसपरिवाजकाचारयैपूञ्यपाद्श्रीमदाचा्यभीरोकरभगवतः इती 
भ्रीभगवद्धीताभाष्ये विभतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 

जित पे प पदी मोजे पो विजि दिर पिन 

२, आनस्दगिरिष्याख्या । 

किंचिर्फरं सखादिलयाद-बहुनेति 1 नहि धिभूतिषृक्तासु दावाघु सर्व ज्ञायते कासांधिदेव बिभूतीमासुक्तलवादिलर्थः। 
तर्हि केनोपदेदोनात्पाक्षरेण सर्वोऽर्थो ज्तातं चभ्यते तन्राह-अदोषत इति । विशोष॑तः स्तंभनं धरणं सर्वभूतसरू- 
पेणं सर्वप्रपञ्चोपादानशक्तयुपाधिकेनैकेन पादेन इत्लं जगद्धिष्टय स्थितोऽसीति संबन्धः । सत्रैव श्चुतिं प्रमाणयति-- 
तथाचेति । तदनेन भगवतो नानानिधा चिभूतीर्ध्येयस्वेन श्चेयत्वेन चोपदिदयन्ते । सर्वभरपञ्चाध्मकं ध्येयं सूपं ददय- 
यित्वा श््रिपादस्या्तं दिवि इति भ्पञ्चाधिकं निदपाधिकं तच्वमुपदिक्षता परिपणे सच्चिदानन्देकतानसत्पद्- 
कक्ष्योऽर्थो निधौरितंः ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमस्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्द पूज्यपाद शिष्यानन्दगिरि कृतौ ददहामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
३ नीखकण्डम्याल्या ( चतुंधंरी >) । 

एकदेरेनाहमिदं विष्टभ्य व्याप्य सितोऽक्ि । ध्यादोऽख विश्वा भूतानि, इति तेः । तसा्परिच्छिनने दशनं 
त्यक्त्वा सर्वत्र ज्यबुद्धिमेव कुर्वित्याश्चयः ॥ ४२ ॥ 

इति नेरुकण्ठीये मारतभावदीपे श्रीमद्धगवद्रीतार्थप्रकाशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
४ मधुसुदनीध्याख्या । 

कि तव स्याच् हे अङन, इदं छलं सर्वं जगदेकांरोन एकदेशमात्रेण विष्टभ्य विध्य व्याप्य वामेव स्थितो न मब्यतिरिक्तं 

किचिदसि “पादोऽख विश्वा भूतामि न्िपादस्ा्तं दिनि" इति श्रुतेः । तस्मात्किमनेन परिच्छिन्नदशेनेन सत्र मदूष्टिमेव 
कुर्विखभिभ्रायः ॥ ४२ ॥ 

कुर्वन्ति केऽपि इतिनः कवचिदण्यनन्ते खान्तं विधाय बिषयान्तरश्ान्तिमेव । 

ल॑त्पादपश्चनिगलन्मकरन्दनिन्डमाखाय मायति सुहूमेधुभिन्मनो मे ॥ 

इतिं श्रीम॑त्परम्हसपरिनाजकाचार्यश्रीनिश्वश्वरसरखतीपाददिष्यमधुसूदनसरस्वतीविरबितायां श्रीभगवद्वीतभिंडार्थ- 

दीपिकायां विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

शतेन तव कि चित्तसोधकसेतज्ज्ञान छदधवित्ते शक्ते लयि प्रयोजनाभावादिति ष्वनयन्स्संबोधयति-हे अञ्जैनेति। तर्हि 

मया कि चिन्तनीयमिद्यपेक्वायामाद । इदं सर्व जगत् एकांेनावष्टम्य स्तम्भनं छलाह स्थितः 1 तथाच श्वुतिः "पादोऽस्य विश्वा 

भूतानीति । अथवाऽनेन शछोकेना्चनघ्ष्टो योग उक्तः । एवं दशमाध्यायेन ज्ञेयं॒ज्ञानोपायभूर्त योगविभूतिमत् ध्येयज्ञान 

प्रदरयता ततदार्थो निरूपितः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीपरमदहंसपरिताजकाचारयश्रीबाल्खामिश्रीपादशिष्यदच्चवंशावरंसरामकुमा रघूसुनपतिनिदुषा विरचितायां 

श्रीगीताभाष्योत्कर्षदीपिकायां ददांमोऽभ्यायः ॥ = ॥ 
& भीधरीग्यास््या । 

सनदृष्िमेव कुमिखाईइ--भथवेति । बहुना पृथग्शातेन करि तव कार्थ । यदिदं सरव जगदेक सेनेकदेशर्मनिण विष्टभ्य धूत्वा व्याभ्येति 

वादमेव सितः न मद्यतिरिक्तं किचिदस्ि “पादोऽस्य विश्वा भूतानि इति छतेः ॥ ४२ ॥ 

इन्द्रियद्वारतश्ित्ते बहिथीवति सदत्यप्रि । ईषदहुष्टिविधानाय विभूतीदं शमेऽजवीत् ॥ १ ॥ 

इति श्रीधरसामिबिरचिताया सुबोधिन्यां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥“ 

७ असिगवगुपताषार्यव्याख्या । 

त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति । प्रजानां खष्िहेवुः सभरभिदुं सगवन्तस्यमेतेसैर्विचित्रे स्पेभौष्धभाने सकलमस्य , विषयतां यातीति शिवम् 

॥ ४१ # ४२ ॥ सग्रहश्टोकः ॥ इच्छायामिन्छरिये वापि यदेवायाति गोचरम् । हटाद्विलापयेस्तत्तसप्शान्तं अक्षः 0 मवेत् ॥ 

इति भीमद्धाजानकाचार्याभिननयु्तविरचिते भीमगवद्वीताथैसंम्रहे दङमोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

भन गी० ५९ 



एकादशोऽध्यायः । 

अञ्न उवाच । 
मदनभहाय परमं गद्यमध्यात्मस्तितम् । 
यत्वयोत्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 

१ ओमच्छाकरभास्यम् । 

भगवतो बिभूतय उक्तास्तत्र च "विष्टभ्याहमिदं छत्लमेकांरोन स्थितो जगत् इति भगवताभिदहितं 

श्रत्वा यज्ञगदात्मरूपमाद्यमेश्वरं तत्साक्षात्कतमिच्छन्नैन उवाच--मदजु्रहाय ममानुग्रहाथे परमं 

निरतिशयं गद्यं गोप्यमभ्यात्मसंक्षितमास्मानारमबिवेकविषयं यच्चोक्तं वचो वाक्यं तेन ते 
कक 

पकक पिक 
च पान पो भि देक दकिन चज 0 प भीन पे किकी णर कणी पितः चं शौ किकी सुकििकनि 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

तेन तेनास्मना भगवदनुसंधाना्थयुक्ता बिभूतीरयुवदति-भगवत इति । पर सोपाधिकं निरपाधिके च 

चिद्रूपं ध्येयत्वेन ज्ञेयत्वेन चोक्तमिलयर्थः । सोपाधिकमेश्वरं रूपमरोषजगदारमकं बिश्वरूपराख्यमधिक्लयाध्यायान्तरमः- 

वतारयन्ननन्तरप्रश्रोषयो गित्वेन इतं कीतैयति- तत्र चेति । यदेतद्रोषप्पन्ास्मकमखिरसेतसख जगत. कारणं 

सर्वं सवैश्च्थवदूपमुक्तं तदिदं श्रुत्वा तस्य साक्षाच्कारं यियाविपुरादौ पृष्टवानिलयाह--श्ुन्वेति । मयि करुणां 

निमिततीक्नलोपकारोऽनुभ्रसदर्थमिति वचसो विरोषणम् । निरतिशयस्वं परमपुरुषाथसाधनस्वम् । अशोच्यानिदया- 

३ नीटकण्डव्याख्या ( घतुर्ध॑री ) 

पूसिन्ञधयाये योगो विभूतिश्च व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञातो "एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति, इति । (आत्मनो 
योगे विभूतिं च जनादन । भूयः कथयः इतीतरेण च ्रोत्यत्वेन प्रार्थितो । तत्र 'जहमात्मा गुडकित सर्वभूताश्च- 

यसित इति संक्षेपेण योगो मगवता सर्वभूताधारत्वलक्षण उक्तः प्राग्बिभूतिकथनात् । तदन्ते च "विष्टभ्याहमिदं 

कृतखमेकांशेन सितो जगत्" इति कुसुरेन धान्यमिव मयेदं जगद्ि्न्धमिल्युत्तया स एव स्षारितस्तदेव भगवतः 

सर्वभूताधारत्यं साक्षात्क्ुकामोऽर्जुन उवाच--मदनुग्रहायेति । मयि अनु्रहोऽनुकम्पा तदथं मदनुग्रहाय । 
परमं सद्यः शोकमोहनिवर्तकत्वेनोकृष्टं ग॒द्यं॑गोप्यं अष्यात्मसंितमात्मानासविवेकाथ श्ास्रमध्यालं तत्संकषित 

यच्चया बच; (अशोच्यानन्वशोचः' इत्यादिना षष्ठाध्यायपथन्तं त्वपदार्थश्ुद्धिप्रधाने (नायै हन्ति म हन्यते 
४ मधुसूदनीष्यास्या । 

म नेचाङ्ृतिर्थत्र यस्या न चान्तो न चादिश्व तैरन्यतां नो विभूतेः । 
ममाभेदता येन दत्ताऽव्यवाया गुर कादिराजं भजेऽजं खराजम् ॥ 

पूवौध्याये नानाविभूतीरक्ला "विष्टभ्याहमिदं इत्लमेकांरेन सितो जगत्” इति विश्वात्मकं पारमेश्वरं रूपं भगवतान्ते- 

ऽभिरितं शुबा परमोत्कण्ठितसतत्साशषात्कवमिच्छन्पूवोक्तमभिनन्दन्नजन उवाच--ममाुप्रहाय शोनिषृ्युपकाराय परमं 

निरदिशयपुर्षार्थपभैवसायि र्यं गोप्यं यसमकृसेविद्ठजुमनदेमपि अध्यात्मसंजितमध्यात्ममितिशब्दितमात्मानात्मविवेक- 

विषयमन्षोच्यानन्वशोचस्वमिलयादिषष्ठाध्यायपर्थन्तं लंपदार्थप्रधानं यत्वया परमकारुणिकेन सर्वत्नेनोक्तं वचो वाकयं तेन वक्ये. 
नाहमेषां हन्ता मेते हन्यन्त इयादिविबिधतिपयोसलक्षणो मोहोऽयमनुभवसाक्षिको निगतो विने मम । तच्रासक्ृदात्मनः 

५ भाभ्योत्कषदीपिका । 

एवं बिभूतीनिरतिशयैशरय च श्चुला साक्षातकवैमिच्छननयेन उवाच मदनुप्रहा्थं परमसुल्छष्ं परम ुरषाथसाधनलात् गोप्यमध्या- 
त्मसंन्नितं वचस्लंपदा्थभ्रधानमरोच्यानिखादि यत्त्वयोक्तं तेन ममायं मोदयोऽर्हममेतिप्रययजनकः कवलादिरषितात्मखरूपावरको 

2 भीधरीष्याख्या । 

निभूतिवेमवं भोच्य कृपया परया दरिः । दिद्क्षोरजनस्याथ निश्वरूपमदरीयत् 1 १ ॥ 
पुवौध्यायन्ते (विष्टभ्याहमिदं छत्लमेकांशेन सितो जगत्" इति विश्वत्मकं पारमेश्वर रूपमुपकितं तदिदृश्ठः पू्वाक्तमभिनन्दश्न 

उवाच--मदनुगरहायेति चतुर्भिः । ममासुयश्टाय शोकनिङृत्तये परमं परमाथेिष्ठं॒गुद्यं॒गोप्यमप्यध्यात्ममितिसंशितमात्मानाल- 
विवेकविषयं यस्वयोक्तं वचः “अद्नोच्यानन्वरोचस्त्वम्ः श््यादि षष्ठाध्यायपयैन्तं यद्वाक्यं तेनं ममायं मोहोऽहं हन्ता एते इन्यम्त्र^ग 

७ अभिनवगुक्ताचायब्याख्या । 

समनन्तरेणाध्यायेन युवाथ उक्तमेव अधक्ीकतुसड्नः पएृच्छतिनन्सं एव श्वामदुघभः यो हपदेशकमे(ण मोदो गतः) णाधोऽर्वरतः 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-मष्योष्कषदीपिका-श्रीधरी-जमिनवगुपतव्यास्यायुता । ४६७ 

भवाप्ययो हि भूतानां श्च॒तौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमर्पचाक्ष माहात्म्यमपि चाद्थथम् ॥ २॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
्रष्टमिच्छामि ते रूपमैन्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 

१ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

वचसा मोहोऽयं विगतो मभाविवैकबुद्धिरपगतेत्य्थैः ॥ १॥ किंच-भवेति । भव उस्पत्तिरप्ययः 
परख्यो भूतानां तौ भवाप्ययौ श्चुतौ विस्तरशो मया न संक्षेपतसत्वत्तस्त्वत्सकाश्चात्कमरपत्रा्च 
कमरूस्य पत्र कमष्टपच्च तद्धदक्षिणी यस्य तव स त्वं कमङपत्राक्चः हे कमरपनत्राक्ष, माहात्म्यमपि 
चाण्ययमक्षर्य श्वुतसिव्यतुबलेते ॥ २॥ एवमिति । पवमेतन्नान्यथा यथा येन प्रकारेणात्थ कथयसि 
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२ आनन्दभिरिव्याख्या । 
दिर्वपद्थप्रधानं वाक्यम् । मोहस्यायमिलयात्मखस्थिकल्वं दक्षयति । अविवेकलुद्धिरक्तानतिपर्यासात्मिका ॥ १ ॥ 
सप्तमादारभ्य तत्पदा्थनिणेयाथेमपि भगवदुक्तं वचो मया श्तमिलयाह--किंचेति । उवत्तो भूतानासुष्पत्तिप्रर्यो 
स्वत्तः भुतावित्याभ्यां संबध्यते, महातमनस्तव भावो माहास्म्यं पारमार्थिक सोपाधिकं वा सर्वालमस्वादिरूपं शतमिति 
परिणभ्यानुधृत्ति चयोतयितुमपिचेष्युक्तम् ॥ २ ॥ स्वदुक्तेऽथे विश्वासाभावान्न तख दिक्षा किंतु कतार्थीबुमुषयेव्याह-- 
पवमेतदिति । येन प्रकारेण सोपाधिकेन निदपाधिकेन चेव्य्थः । यदि ममाक्षव्वं निशि मद्वाक्यं ते मानं तर्हि 

३ नीखुकण्टव्याख्या ( चतुरी >) । 

इत्यात्मनोऽकवस्वामोक्तस्वधरतिपादकं तेन मम मोहोऽविषेकोऽयं॑विरोषेण गतो नष्टः । अत्र प्रथमे पादेऽ- 
क्षराधिक्यमा्षेम् ॥ १ ॥ भवेति । तथा सप्तमाध्यायमारभ्य दृशमपर्यन्तं त्वया भूतानां मवाप्ययावप्युक्तौ “अहं 
सर्व॑ख प्रभवो मत्त सर्व प्रवरत॑तेः इति तावपि मया विसतरशस्तवत्तः श्रुतो । हे कमलपत्राक्ष, अव्ययं माहात्म्यमपि 
(नच मां तानि कमणि किम्पन्ति' इति विषमसृष्टिकलरपि वैषम्यनैण्यदोषो नासि जगत्कतीरपि विकारगन्धो नासि 
इवयेवमादिरूपतस्दार्थल्युदधिप्रधानं श्व॒तमित्यदषङ्गः ॥ २ ॥ एवमिति । यच्च त्वै 'विष्टभ्याहमिदं कत्मेकांरेन 

४ सधुसूदनीव्याख्या । 

सर्वविक्रियशन्यलोक्तेः ॥ १ ॥ तथा सप्तमादारभ्य दशमपयैन्तं तत्पदार्थनिर्णयञअधानमपि भगवतो वचनं मया श्ुतमिदयाद-~ 
भूताना भवाप्ययाघरुपत्निप्रल्यौ ल्त एव भवन्तौ चत्त एव विस्तरदो मया श्रुतौ नढ़ संक्षेपेणासकृदिलयर्थ. । कमल्ख पत्र 
इव दी रक्तान्ते परममनोरमे अक्षिणी यस तव स ल हे कमलपच्ाक्च । अतिसौन्दयोतिशयो्ेखोयं प्रेमातिशयात् । न 
कैवर्त भवाप्ययौ खत्तः श्रुतौ । महात्मनस्तव भावो माहातम्यमनतिशयेश्वयं विश्वर्यादिकतृतेऽप्यविकारिलं छभाञ्चभकम- 
-कारयिवृखेऽप्यवैषभ्य बन्धमोक्षादिविचित्रफरदातृलेऽप्यसङ्गौदासीन्यमन्यदपि सर्वात्मलादि सोपाधिकं निरुपाधिकमपि चाव्य- 
यमक्षयं मया श्रुतमिति परिणतमुवर्वते चकारात् ॥ २॥ हे परमेश्वर, यथा येन भ्रकारेण सोपाधिकेन निरुपाधिकेन च 
निरतिशयेश्व्यणात्मानं मात्य कथयसि छं एवमेतन्नान्यथा । खद्रचसि कुत्रापि ममाविश्वास्षशङ्का नस्सवेदयर्थः । यदयप्येवं 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

विगतो विरोषेण निषत्तः ॥ १ ॥ किंचायं वादुदेवो मम मातुखेय इति खयि मनुष्यल्प्रतीव्युत्पादकसेश्वरखरूपापरकस्य मोहस्य 
निवर्तेकरमपि वचो मया श्वुतमिलयादायवानाह । भवाप्ययौ उयत्तिप्रख्यौ भूतानां चत्तो भवत इति लत्तो मया श्चुतौ । "अहं सर्व॑स्य 
प्रभवो सत्तः सवं प्रवर्तते" इल्यादिना तदपि न संक्ेपतोऽपि बसछृदिदयाद- विस्तरा इति । कमल्पत्रे इव विशाले रक्तान्ते 
अक्षिणी यख सः कमल्पच्राक्च इदयग्रीछतकमलपत्राक्षूपाच्वत्तएव भूतानां पालनमिति योतनाय तथा संबोधनम् । महात्मनो भावो 
माहात्म्यमपि लदीयमव्ययमपक्षयरहितमैश्वर्य मया श्रुतमिति विपरिणामेनानुषजते ॥ > ॥ लडुक्त सवं यथा्थमिखयभिनन्दन् 
अमीष्टमाविष्करोति-एवसिति । यथा येन अकारेण खं कथयसि एतदेवमेव न ममासंमावनातिपरीतभावनां वा परमेश्वरे 

& श्रीधरीन्याख्या । 

इत्यादिरक्षणो भ्रमो विगतो विनष्टः, आसनः कर्ृत्वा्भावोक्तेः ॥ १ ॥ किच भवाध्ययाविति । भूतानां भवाप्ययौ खष्टिप्रर्यौ 
स्वन्तः सकाडादेव भवत इति श्रुतौ मया “अह करत्ञस् जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा इयदौ विस्तरः पुनः पुनः । कमल्पत्रे श्व 

सुप्रसन्ने विदाञे अक्षिणी यस्य सः हे कमलपत्राक्ष, माहात्म्यमपि चान्ययमक्षयं श्वम् । विश्वस॒षटयादिकरैतवेऽपि शुभाड्ुभकर्सकार- 

यितृत्वेऽपि बन्धमोक्षादिविचित्रफरूदावृत्वेऽप्यविकारावेषम्यासङ्गदासीन्यादिक्चणमपरिमित महत्वं शतम् “अन्यक्तं व्यक्तिमापन्नं 

मन्यन्ते, (मया ततमिदं सर्वः, “न च मा तानि कमौणि निवेश्चन्ति?, ^समोऽह सर्वभूतेषु" श्व्यादिना । अतस्स्वत्परतन्रत्वादपि जीवाना- 

महं कतैलादि्मदीयो मोषो विगत इति भावः ॥ २ ॥ किंच~-पुवमिति । (भवाप्ययौ दि भूताना इत्यादि मया श्तं यथा चेदा- 



४६८ आनन्दगिरिव्याख्यासं वलितः श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्रगवदीता । { अध्यायः ११ 

मन्यसे यदि तच्छक्यं मृया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दद्ोयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥ 

श्रीभगवानुवाच । पडय मे पाथं रूपाणि दातरोेऽथ सहस्रदाः । 
१ आीमच्छांकरभाष्यम् । 

-वमासमानं परमेश्वर तथापि दष्टमिच्छामि ते तव क्ञानैश्वयैशाक्तिवलवीयेतेजोभिः सपन्नमेश्वरं वैष्णवं 

रूपं पुरषोत्तम ॥ २ ॥ मन्यस इति । मन्यसे चिन्तयसि यदि मयाजनेन तच्छक्यं दर्ुमिति भ्रमो 

खामिन्योजेश्वर योगिनो योगास्तेषामीश्वरो योगेश्वरः हे योगेश्वरः यस्मादहमतीवाथीं दष्ट ततस्त. 

स्मान्मे मदथ दक्षैय त्वमास्मानमऽययम् ॥ ४॥ पवं चोदितो ऽञ्जनेन भगवाञुवाच--पदय म॒ इति । 
१, ह 9 9 1) +), [ "क, ह, 8 १ ^^ ॥ 1/0 0 क, क) 10 [1 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । ध 

किमिति मुक्त दिद्षते छव्थीडभूषयेदयक्तं मव्वाह--तथापीति । चतुुजादिरूपनिषृस्य्थमाद--एश्वरमिंति । 

तयावे--न्नानेद्यादिना ॥ ३ ॥ द्र्टुमयोभ्ये इतो दिषक्ेयाशङ्काह--मन्यस इति । प्रभवति सृष्टिस्थितिसंहा- 

रवेशप्रासनेभ्य इति प्रभुः । लक्षणया योगशब्दाथमाह--योगिन इति । तत इध्यादि व्याच्े-यस्मादिति 

३ नीककण्ठडव्याख्या ( चतुरी 9 । 

सितो जगत्? इति आत्मानं जगदाधारमास्थ तदपि इत्थमेव न ममाचासंभावनस्ि । हे परमेश्वर, ते तवर ७ 

देश्वरमीश्वसयेदं विश्वात्मकं मायामयमिवयर्थः । हे पुरुषोत्तम ्षराक्षरातीतः विश्वरूपं मायामये, वास्तव्र तु सूपं माया- 

तीतमिलैश्वरमिति पुरुषोत्तमेति च पदाभ्यां कभ्यते । तथाच वक्ष्यति (माया देषा मया सृष्टा यन्मां पद्यसि नारद् । 

सरवभूतगाणेक्त नैव मां जञादुम्हसि" इति । उक्तं च शुद्ध सूपममिप्र्य (अब्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् इति ॥ ३ ॥ 

अन्यस इति । हे योगेश्वर योगानां योगिनामीः्र, तदरूपं यदि मया द्रष्टुं शक्यमिति मन्यसे यदि मयि तदश- 

नाधिकार पर्यसि ततसर्हि मे मद्यमव्यये मायामयमास्माने ददीय । माथामयल्व देवाखाव्ययत्वम् । मायायां दि 

स्व सर्वात्मकं सर्वैदासीति प्रसिद्धम् । यथोक्तं वसिष्ठेन ध्वतैमानमतीते च भविष्यस्स्थूलमण्वपि । तथा दृरमदूर् च 

निमेषः कप इत्यपि । चिदात्मनि स्तान्येव पय मायाविजुम्भितम्" इति । नहि मरुमरीचिसरसी कमशः 

शष्यति । अतो मायामयस्वादेवायैश्रख रूपखाप्यव्ययत्वम् ॥ ४ ॥ एवं प्रार्थितः सन् भगवाडुवाच --पर्येति । 
% मघुसृदमीभ्याख्या । 

तथापि छृता्थीवुभूषया दर्मिच्छानि ते तव रूपमेश्वरं ज्ञनैश्र्यशक्तिबलवीयैतेजोभि" सपनम दतम् । हे पु्पोत्तम इति । संबोधनेन 

लद्वचखविश्वासो मम नासि दिदृक्षा च महती वर्तत इति सरवज्ञलाच््चं जानासि सरवान्तयामिलाचति सूचयति ॥ ३ ॥ दरषटुमयोग्ये 

कुतत्ते दिदक्षेदयादा्याह--प्रभवति खष्टिसिथितिसंहारभ्रवेभ्रशासनेष्विति प्रभु हे प्रभो मर्वखामिन् , तत्तवैश्वर सपं मयाजुनेन 

रट शक्यमिति यदि मन्यसे जानासीच्छसि वा हे योगेश्वर सर्वेषामणिमादिसिद्धिशाछिनां योगाना यागिनामीश्चर, ततस्लदिच्छाव- 

शादे मे मह्यमलर्थमथिने लं परमकारुणिको दर्दीय चाघ्युषज्ञाननिषयीकारय आत्मानमश्वरसपविरिष्टमन्ययमक्षयम्. ॥ > ॥ 

५ माप्योत्कषदीपिका । 

लयि वक्तरि असंभावनादेरसंभवादिति सूचयन्संबोधयति-हे परमेभ्वरेति । ययप्येवं तथापि छतार्थचुमूषया ते रूपं द्रुम 

च्छामि । निरपाधिकद्र्दीनासंमवमभिप्रेय रूपं विदिनष्टि । रेश्वरं रेश्वयैश्चक्तयादिसंपच्म्। पुरषोत्तमेतिसंबोधयन् वस्तुतः क्षराक्षरा- 

तीतस्य तव शषराक्षरात्मकमेश्वरं रूपमय तमिति तदशन ममोत्कण्या महती वर्तेत इति ध्वनयति ॥ ३ ॥ यदि मया द्रष्टं श्क्यं 

त्वं मन्यसे चिन्तयसि ततो मे महयं भदथमात्मानमन्ययमपक्षयरहितं दरौय दष्िगो चरं कुर । नलाज्ञा करोमि कितु प्रार्थयामि । 

ज्ह्मादिप्रभौ लय्याज्ञाया अयुक्तखादिति सूचयन्राद--हे प्रभो इति । मम दशेनासाम्ैऽपि लं ददोयितुं मम्थोऽसीति वा 

संनोधनाशयः । यतो योगानां मल्थलक्षणया योगिनगेश्वररूपददीने समथौनां लमीश्वरस्तसमान्मामपि योगिनं विधायात्मानं 

दर्दीयेति ष्वनयन्संबोधयति-~--हे योगेश्वरेति ॥ ४ ॥ एवं परितो भगवानुवाच ! परय मम शषतरोऽथ सदसश. असंखगराताति 
६ भीध्ररीष्याख्या । 

नीमास्मानं त्वमास्थ णविष्टभ्याहमिदं कत्ल श्येवं कथयति हे परमेश्वर, एवमेतत् । अत्राप्यविश्वासो मम नास्तीलयथैः । तथापि हे 

पुरुषोत्तम, तवैश्रर शानेशवर्यशक्तिवरुवीयैतेजोभिः संपन्नं लद्रुपं कोतूह दहं द्रष्टमिच्छामि ॥ ३ ॥ न चारं द्रह्ुमिच्छामीलतावतैव 

स्वया तद्भूपं ददीयितभ्यम् । नि तर्दि--मन्यस इति । योगिन एव योगाक्तेषामीश्वर, मयाजनेन त्रप द्रष्टं शक्यमिति यदि भन्यसे 

ततस्त तद्भूपवम्तमात्मानमन्ययं निं मम ददौव ॥ ४ ॥ यवं भरायितः सत्रलद्धतं रूपं दरदषिभ्यन्तावधानो भवेयिवमञ्नमभियुखी- 
७ असिनवगुप्ाच्वार्यव्यारू्या । 

सक अयक्षसंविदोपारुहयमाणः स्ुटीभवति तद्थमेषेमे ठकिप्ररुकती उब्येते--भङ्खंन उवाच । मदनु्दायेसि ॥ १५२५३॥५४॥ 

॥ + + 8 + 



' नीरुकण्टीनमधुतूदनी-माष्योक्कर्षदी परिका-श्रीधरी-अमिनवगुस्म्यस्यायुता । ६९ 

नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकरतीनि च ॥ ५॥ 
(1 

पदयादित्यान्वसन्सद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहृन्यदृष्टपूवांणि पटयाथयांणि भारत ॥ ६ ॥ 
३ दकस्य जगत्करत्ल पदयावदय सचराचरम् | 

मम देहे गुडकेदडा यचान्यद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७॥ 
१ शीभच्छाकरसान्यम् । 

पद्य मे मम पार्थ, रूपाणि शात्शोऽथ सदसखशरोऽनेकश्य इत्यर्थः । तानि च नानाविधान्यनेकप्रकाराणि 
दिवि भवानि दिव्यान्यप्राङ्तानि नानावणाक्तीनि च नाना विखश्चणा नीरपीतादिप्रकारा वर्णास्त. 
थारूतयोऽकयवसंस्थानविष्ाषा येषां रूपाणां तानि नानावणकतीनि च ॥ ५॥ पदयादित्यानिति । 
पश्या दिस्यान्द्रादश वसूनष्टौ सद्रानेकादशाश्विनो डौ मरूतः सप्तसप्तगणा ये तांस्तथा च बहून्यन्या- 
न्यण्यष््रपुवाणि मनुष्यलोके त्वया त्वत्तोऽन्येन वा केनचित्पदयाश्चयौण्यद्धतानि भारत ॥ ६ ॥ 
म॑ क्रैवरमेतावदेव--दहैकमस्थसिति । इटेकस्थसेकस्सिर्स्यित जगव्छत्छं समस्व परयायदानीं 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

॥ ४ ॥ धञ्जुनमतिभक्तं सखये प्रार्थितश्रतिश्रवणेनाश्वासयितुमाह--पवसिःति ॥ ५ ॥ दिव्यानि रूपाणि पदयष्युकतं 
तान्येव लेशतोऽचुकामति--पश्यादित्यानिति । तान्मरुतस्तथा पर्येति संबन्धः । नानाचिधानीष्युक्तं तदेव 
स्फुययति--बहूनीति । शृष्टपू्वाणि पूर्वमद्टानि । नानावणीङ्ृतीनीव्युक्तं व्यनक्ति-आश्चर्याणीति ॥ ६ ॥ 
न केवरूमादित्यवस्वचेव मद्रूपं द्वया द्रष्टु शक्यं किंतु समसतं जगदपि मदेदस्थं दष्टुमहेसीव्याद-- नेत्यादिना । 

इ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी >) । 

शतश इत्यादिनानन्तानीत्युक्तम् । नानावणानि नानाछृतीनि च ॥ ५ ॥ दिन्यानि तावदाह-पश्यादित्यानिति । 
अदृषूर्वाण्याश्चयाणि अद्भुतानि चतुरुखपच्चसुखषण्युखादीनि ॥ ६ ॥ हे गुडाकेश जितनिद्र; इह मम देहे एकं 
एकसिश्नेवाव्रयने नलाग्रमान्े स्थितं कृत्सं वतमाने जगद्पद्य । यश्रान्यत् । अ तीतमनागतं॑वि्रकृष्टं व्यवहितं स्थूलं 

 मशुसुदनीव्याख्या । 

एवमदयन्तभक्तेनाजनेन प्राथितः सन् श्रीभगवादुवाच--अत्र कमेण श्ोकचतुध्येऽपि पदयेदयाशृ्यालयद्भतहूपाणि दरोयिष्यामि 
त सावधानो भवेदडनमभिमुखीकरोति भगवान् । रातरोऽथ सहृख इयपरिमितानि । तानि च नानाविधान्यनेकप्रकाराणिं 
दिव्यान्य्यद्धुतानि नाना विलक्षणा वणां नीख्पीतादिप्रकारास्तथा आछृतयश्वावयवसंस्थानविशचेषा येषां तानि नानावणौकतीनि च 
मे मम खूपाणि पद्य । अर्ह ल्ेद् । द्रष्ुमद्यँ भव हे पार्थं ॥ ५ ॥ दिव्यानि रूपाणि परयेत्युक्ला तन्यिव लेशतोऽलुकामति 

 द्वाभ्याम्-पद्यादियान्दरादश, वसूनष्टौ, खानेकादश, अशिनो दवौ, मखतः सप्तसप्तकानेकोनपशाशत्, तथान्यानपि देवा. 
निलर्धः । बहून्यन्यान्यटृषपूर्वाणि पूर्वमदषछछनि मनुष्यलोके या लत्तोऽन्येन वा केनचित्पदयाश्चयाण्यद्भुतानि है भारत, अत्र 
शतरोऽथ सदश्च. नानाविधानीदयस्य विवरण बहूनीति आदिद्यानिलयादि च । अदृ्टपूीणीति दिव्यानीयस, आश्र्याणीति 

नानाव्णाकतीनी य येति द्रव्यम् ॥ ६ ॥ न केवलमेतावदेव समसतं जगदपि मदेटस्थं ब्रष्टमदसीलयाह--इदासिमन्मम देह 
एकस्थमेकस्मिन्नेवावयवल्पेण सिधत जगत् कृतकं समस्तं सचराचरं ज ज्नमस्थवरसहितं तन्न तन्न परिघ्रमता वषेकोरिसहलेणापि 

५ भाष्योत्कर्षद्धीपिका । 

पाणि नानाविधानि अनेकप्रकाराणि दिव्यानि अप्रकरतानि नाना नील्पीतादिप्रकारा वणांसथा आङृतयोऽवयवसभिवेदाविरोषा 

येषां तानि यतस्व प्रथापुत्रः मम त्रेमास्पदः सखा अत. परेति य्ोतयन् संबोधयति हे पार्थेति ॥ ५ ॥ आविदन्द्राद्च, 

प्रसून, खनिकादश, अश्चिनौ द्वौ, मरत एकोनपचाशत् । तथा बहून्यन्यानि मनुष्यलोके ल्या अन्येन वा पूर्वं न इष्टानि । 

उत्तम्ंोद्धवलात्तव दश्नेऽधिकार इति सूचयन्नाह--भार्तेति ! यस्मिन् वंशे लसुतखन्नः तत्रोत्पनैः केश्िदप्येतन्न इष्टमिति वा 
पबोधनाययः ॥ ६ ॥ न केवलमेताव्देवापितु इह मम देहे एकस्थं एकस्मिचवयवे स्थितं सर्वै जगत्स्थावरजगमसहितमयेदानीं 

पहय 1 यच्वान्यजयपराजयादि द्रष्टुमिच्छति तदपि । यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुरिति संदेदापनुत्तये परय । यच्वान्यजगद्ाश्य- 

| ३ भीधरीन्याख्या । 

फरोति--श्नी ममावाञ्ुवाच । पश्येति चतुभिः । रूप्सेकतवेऽपि नानाविधत्वाद्रूपाणीति बहुवचनम् । अपरिमितान्यनेकभरकाराणि 

देव्यान्यङौकिकाति सम रूपाणि पदय । वर्णी; शु््ृष्णादयः ! आङ्कतयोऽवयवसक्निवेशनिदेषाः । नाना भनेकवणौ भाृतयश् येषां 
त्तानि नानावणीद्तीनि ॥ ५ ॥ तान्येवाद--पद्येति । भादिलादीन्मम देहे प्श्य । मखत पकोनपन्नाशदेवविरोषान् । अदृष्टपुवौणि 

पवया बन्धेन बा पूर्वमदृष्नि रूपाणि जआाश्चयौण्यलद्धतानि ॥ ६ ॥ रित्र--देति । तत्र तत्रं प्रिजिमतां चर्षकोटिभिरपि दषम 
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न तु मां शाक्यसे दरष्टुमनेनेव खचश्चुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥ 

संजय उवाच । 
एवस्लक्त्वा नतो राजन्मदहायोगेश्वरो हरिः । 
दरायामास पाथोय परमं रूपमेन्वरम् ॥ ९ ॥ 

१ भओीमन्छांकर माष्यम् । 

सचराचरं सह चरेणाचरेण च वतते मम दष्टे गुडाकेश, यश्चान्यज्ञयपरजयादि यच्छङ्से ध्या 
जयेम यदि वा नो जयेयुः" इति यद्वोचस्तदपि दष्टं यदीच्छसि ॥ ७॥ रिंतु-नतु मामिति। नतु 
मां विश्वरूप धर शक्यसे द्रष्टमनेन प्राङृतेन खचक्ुषा सकीयेन चक्षुषा । येन तु शक्यसे द्रष्ट दिव्येन 
तद्दिव्यं ददामि ते तुभ्य चश्चुस्तेन पद्य मे योगनैश्वरमीश्वरस्य ममेश्वर योगम् । योगशस्यति- 
शायमिव्यर्थः ॥ ८ ॥ पवं यथोक्तप्रकारेणोक्त्वा ततोऽनन्तर राजन्धृतराष्, महायोगेश्वरो महांश्चासौ 
(गौ 0 2) ° 0, भ ^ भ ११ कि 779१ ति +} 7) ^ ^^) 97? ह, १ म वि + 0100092), 9) स क, क, छ) 

२ आमन्दगिरिव्याख्या । 

सक्षमीद्वयं मिथः संबध्यते । समासान्त्म॑तापि सप्तमीं तत्रैवान्विता । यदीष्छसि तरहीहैव पर्येति संबन्धः ॥ ७ ॥ 
मन्यसे यदीव्युक्तमनुवदति--कि त्विति । सथ्रपञ्चमनवच्छिननं मां स्वचक्षुषा न शक्तोषि दरषटुमियाह--नरिवति । 
कथं तर्हिं स्वां दष्टं शरक्तुयामियाशङ्कयाह-येनेति । दिव्यश्य चष्युषो वक्ष्यमाणयोगल्क्तयतिशयदसने विनियोगं 
दशेयति--तेनेति ॥ ८ ॥ इमं बरततान्तं तराष्ाय संजयो निवेदितवानियाह--संजय इति । मदीयं विश्वङ्पास्यं 

३ भीटखकण्टश्याख्या ( चतुर्धंरी >) । 

सुक््मं॑वा तत्सर्वमिह पर्य ॥ ७ ॥ यततक्तं “मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम्” इति तत्राह--मत्विति । 
शक्यसे शक्रोषि । पद्विकरणव्यत्यय आर्षः । अनेन प्राकृतेन । दिन्यमप्राङृतम् । देवरं ईश्वरसंबन्धिनं 
योगं विशवाश्नयत्वलक्षणं सामथ्यैम् ॥ ८ ॥ एवेशुक्त्वा मगवानञीनाय दिव्ये रूपं दुक्षितवान्, सच षा 
विसयाविष्टो भगवन्तं विज्ञापितवानितीम दृत्तान्तभेवसुक्त्वेतयादिषद्गिः छोकैषृतराष्र प्रति संजय उवाच--पएव- 

४ मधुसूद्नीत्यारूया । 

्रष्ुमशाक्यं अदयाधुनेव परय । हे गुडाकेश, यचान्यलयपराजयादिकं ्र्ुमिच्छसि तदपि संदेदोच्छेदाय पर्य ॥ ५॥ यत्तक्तं 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रम्" इति तव्र विरोषमाह--अनेनैव प्राकृतेन खचश्चुषा खभावसिद्धेन चश्चुषा मां दिव्यं ष्ट 
नतु शक्यसे न राक्रोषि तु एव । “दाक्ष्यसः इति पाठे शक्तो न भविष्यसीयर्थ. । सौवादिकस्यापि राक्तोतेदेवादिकः इयन् 
छन्दस इति वा दिवादौ पाठोवेयेव साश्रदायिकम् । तर्द लां द्रष्टं कथं शक्कयामत आह--दिन्यमपरा्ृतं मम दिन्यह्पदद्चौन+' 
क्षमं ददामि ते तुभ्यं चश्चस्तेन दिव्येन चष्कुषा पश्य मे योगमघटनघटनासामर््यातिशयमेश्वरमीश्वरसय ममासाधारणम् ॥ ८॥ 
भगवानजनाय दिव्यं रूपं दरितवान् स च तदृष्टा विसख्रयाविष्टो भगवन्तं विज्ञापितवानितीमं इृत्तान्तमेवसुक्लेयादिभिः षद्भिः 

५ भाष्योर्कपदीपिका । 
भूतं कारणखरूपरं जगतथावस्थाविशेषादिकं अतीतमनागतं विग्रं व्यवहितं स्थूरं समं चेति आदिशब्दार्थः । हे गुडकिशेति 
संबोधयन् द्रष्टुं सावधानो भवेति सूचयति ॥ ७ । एवमुक्ते खचश्चषा दर अवृत्तं न किमपि द्वन्त अतो खिन्नमयुनमारक्ष्याह-- 
नेति। मां विश्वरूपधरं परम्राङृतमनेनेव प्राकृतेन खचश्चुषा रं नतु शक्यसे ति किमथ पद्येति लयोक्तमिति तच्ाह । दिव्यम- 
्राकतं एश्वररूपदशेनयोगयं चक्षुस्तुभ्यं ददामि तेन चक्षुषा मभेश्वरं योगं शक्तयतिशथं पद्य ॥ ८ ॥ एतद्यो भगवतो वासुदेवस 
महिमाजनपक्षपातश्वेति सूचयन्. तरा प्रति संजय उवाच । एवं यथोक्तेन प्रकरेणोक्ला ततोऽनन्तरं महांश्चासौ योगेश्वरो हरिः 

६ भीघरीभ्यार्या । 
शक्यं छृत्मपि चराचरसहितं जगदिद्ासिन्मम देदेऽवयवरूपेणेकनैव सितमचाधुभैव पथ । यच्चन्युञ्जगदाश्रयभूतं कारणखरूपम् । 
जगतश्वावस्थानिशेषादिकम् । जयपराजयादिकं च यदप्यन्यदरष्टुमिच्छसि तत्सर्व पद्य ॥ ७ । यदुक्तमजुनेन (मन्यसे यदि तच्छक्यम् 
इति तत्राइ--नत्विति । अनेनैव तु सखीयेन चमैचश्चषा मा दष्टं न शक्यसे इक्तो न भविष्यसि । अतोऽदं दिन्यमटौकिकं ज्ञाना- 
स्मकं चक्घस्तु्यं ददामि । मभमेश्वरमसाधारण योगं युक्तिमधटितधटनातामर््व पद्य ॥ < ॥ एवसुक्त्वा मगवानञ्जुनाय रूप दर्दित- 
वान् । तच रूपं दृद्टाजुनः श्ीङकष्ण विक्ञापितवानितीममर्थं एवमुक्छेल्यादिभिः षड्भिः शोकैथृतराष्टं परति सजय उवाच--एवमिति ।* 

७ अभिनवगुप्ताष्ार्यव्याख्या । 
॥ ५ ॥ ओभगवालुवाच--परश््य मे इयादि ॥६॥\७॥<८॥ सज्य उवाम्र--एवमित्यादि ॥ ९॥ १०॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४॥ 
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अनेकवक्रनयनमनेकाद्धतददोनम् । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुधम् ॥ १०॥ 
दिन्यमाल्याम्बर घरं दिन्यगन्धानुखेषनम् । 

# च ® ५. 

सवांश्र्यमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखम् ॥ ११॥ 
१ आरभच्छांकरमभान्यम्। 

योगेभ्वस्श्य हरिनाीसयणो दरीयामास ददितवान्पाथाय पृथासुताय परमं रूपं विश्वरूपमेभ्वरम् 
॥ ९. ॥ अनेकेति । अनेकवक्रनयनमनेकानि वक्राणि नयनानि च यस्िररूपे तदनेकवक्रनयनम् । 
अनेकाद्भुतदशेनमनेकान्यद्भतानि विस्मापकानि दद्येनानि यस्मिन्रूपे तदनेकाद्धनदशचैनं । तथानेक- 
दिव्याभरणमनेकानि दिव्यान्याभरणानि यासस्तदनेकदिव्याभरण । तथा दिव्यानेकोदचयतायुध दिव्या- 
न्यनेकान्यु्तान्यायुघानि यस्सिस्तदिध्यानेकोद्यतायुघं दशेयामासेति पूर्वेण संबन्धः ॥ १०॥ किंच-- 
दिव्येति । दिव्यमाद्यास्बर घरं दिव्यानि माल्यानि पुष्पाण्यम्बराणि वख्नाणि च भधियन्ते येनेश्वरेण 
ते दिव्यमाद्याम्बरधरं । दिव्यगन्धालुरेपनं दिव्ये गन्धानुङेपनं यस्य तं । सवौश्चयैमयं सवौश्चवेभ्रायं 
स पक ति के किन प पत जके पिकी भेज पीक # 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

सूपं न प्राकृतेन चक्चुषा निरीक्षितं क्षमं किंतु दिष्येनेल्ादि यथोक्तधरकारः । अनन्तरं दिव्यचक्षुषः प्रदानादिति शोषः । 
हश्यवि्ां सकार्यामिति हरिः । यदीश्वरस्य मायोपहितख परमसुष्छृषट रपं तददीयां ब॑भूवेलयाह-पस्मसिति ॥ ९ ॥ 
तदेव रूपं विरिनटि-भनेकेति । दिव्यान्याभरणादीनि हारकेयूरादीनि भूषणानि उद्यतान्युच्छ्रितानि ॥ १० ॥ 
उक्तरूपवन्तं भगवन्तं प्रकारान्तरेण विशिनशि-- किंचेति । (अखन इतिः अध्याहारेऽपि पदसंघटनासं भवात् ॥ ११॥ 

३ नीरखकण्ठव्याख्या ( चतुर्धंरी >) । 

भुक्त्वेस्यादि । ततः दिव्यचध्ुः्रदानानन्तरम् । राजन् हे धृतरा, महांश्वासो योगेश्वरभेति विग्रहः । महतो 
योगख वा ईरः । परमं दिव्यं रूपं रेश्वरं मायाविसंबन्धि नतु मायातीतं द्रीयामास ॥ € ॥ तदेव रूपं 
विशिनष्टि द्वाभ्याम्--अनेकेव्यादिना । अनेकान्यनन्तानि वक्राणि नयनानि चं यसिस्तदनैकवक्रनयनम् । 
अनेकाग्यद्धतानि दर्शनानि यरसिस्दनेकाद्भुतदशेनम् । अनेकानि दिव्यान्यापरणानि यिन् । दिव्यान्यनेकानि 
चोद्यतान्यायुधानि चक्रादीनि यसिन् ॥ १० ॥ विश्वतो्चखमिति पूर्वाक्तख एकत्वेन परथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखम्, 

% मधुसूदनीव्याख्या । 

छोकैधृतराषट् शति संजय उवाच--एवं नतु भां शकयसे द्र्टुमनेन चष्षुषाऽतो दिव्यं ददामि ते चक्चुरित्युक्ला ततो दिव्यचक्चुः- 
प्रदानादनन्तरं हे राजन् धृतरष्ट, स्थिरो भव श्रवणाय । महान्सरवोत्कृष्टथासौ योगेश्वरश्वेति महायोगेश्वरो हरिभेक्तानां सर्वङके- 
्षापदारी भगवान् द्लनायोग्यमपि द्लयामास पार्थाय एकान्तभक्ताय परमं दिव्यं रूपमेश्वरम् 1 ९॥ तदेवं रूपं विरिन्ि-- 
अनेकानि वक्राणि नयनानि च यस्मिनरूपे । अनेकानामद्धतानां विस्मयहेतूनां दशनं यस्मिन् । अनेकानि दिव्यान्याभरणानि 

भूषणानि यस्मिन् । दिव्यान्यनेकान्युयतान्यायुधानि अल्ञाणि यस्मिन्. तस्तथा रूपम् ॥ १० ॥ दिव्यानि माल्यानि पुष्पमयानि 

रज्नमयानि च तथा दिव्याम्बराणि वल्लाणि च धियन्ते येन तदिव्यमास्याम्बरधरम् । दिव्यो गन्धोऽखति दिव्यगन्धस्तदनुरेपनं 
५ माष्योत्कपंदीपिका । 

पार्थाय परसवरेमास्पदाय परममेश्वररूपं दर्शयामास । हरिरिलनेन खभक्तानां पाथांनां ुःखहरण उद्यत इत्युक्तम् । महयोगेश्वर इलय- 

नेन विश्वरूपप्रदर्दनादिना येनकेनापि प्रकारेण तद्धरणेऽतिसम्थं इति सूचितम् । एतादशङ्ृष्णाुपहीतैः पाण्डवेस्लं संधिं न कृतवान् 

न करोषि चातो राजनीविहीनो नाममात्रेण राजासीति हे राजन्निति संबोधनेन ध्वनितम् ॥ ९ ॥ परममेश्वरं रूपं तिरिनष्टि । 

अनेकानि मुखानि नेत्राणि च यस्िसत् । अनेकानि विस्मापकरानि ददौनानि यस्िन् तत् । तथानेकानि दिव्यान्यलोकिकानि 

भूषणान्यज्गदादीनि यस्मिन्तत् । तथा दिव्यान्यनेकान्युद्यतान्यायुधानि यसिस्तत् 1 दरोयामासेति पूवण संबन्धः ॥ १० ॥ उक्त 

रूपवन्तं भगवन्तं विशिनष्टि । दिव्यानि पुष्पाणि वच्चाणि ध्रियन्ते येन तं दिव्यणन्धस्यानुखेपनं यस्य तं सवौ यरय देवमनन्तं 

सर्वैभूतात्मकलरात्स्वतोमुखं दर्चयामासानो दददँखध्याहारो बा । अत्र यद्यप्येतानि रपविरोषणानि अतिभान्ति तथापि देवश्द्- 
६ श्रीधरीष्याख्या । 

हे राजम् धृतरा, मदां श्वासौ योगेश्वर हरिः परमगेशवरं रूपं दरितवाम् ॥ ९ ॥ कर्भूत तदिलत आद-- अनेकेति । अनेकानि 

वक्राणि नयनानि च यस्तत्, अनेकानामद्धताना ददन यस्तत्, अनेकानि दिन्याभरणानि यर्सिस्तव् , दिषव्यान्यनेक्रानि उद 

ताम्यायुधानि व यस्िस्तत् ॥ १० ॥ करिच--दिव्येति । दिन्यानि माव्याम्बराणि च धारयन्तीति तथा, दिव्यो गन्धो यख तादृश" 

मलुङेषनं यस्य तद् ; सवौश्वयैमसमनेकाशयेभरायम् , देव चोतनातकम् › अनन्तमपरिच्छित्नम्; तिश्वतः सर्वतो सुखानि यर्सितत्॥ ११॥ 



४७२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगनद्धीता ।! [ अध्यायः ११ 

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सददी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
तचरैकस्थं जगत्करत्सं चवि भमक्तमनेकधा । 
अपरयदेवदे वस्य हारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 

१ अओीमन्छांकरमान्यम् । 

हिवभनन्तं नास्यान्तोऽस्तीत्यनन्तस्तं विश्वतोभरुखं स्वेतोमुखं स्वभूतात्मत्वात्तं दरोयामा सानो दद्. 

शेति बाध्याहियते ॥ ११॥ या पुनर्भगवतो विश्वरूपस्य भास्तस्या उपमोर्यते--दिवीति । दिव्यन्त- 
रिञ्चे ततीयस्यां वा दिषि सूयो्णां खहसखं सूर्यसहस्रं तस्य युगपटुत्थितस्य या युगपदुत्थिता भाः सा 

यदि सदशी स्यात्तस्य महात्मनो विश्वरूपस्यैव भासो यदि वा न स्यात्ततोऽपि विश्वरूपस्यैव भा 
अतिरिच्यत हत्ययिधायः ॥ १२ ॥ किंच--तक्नैकस्थमिति । तन्न तस्सिर्विश्वरूप पकस्सिर्स्थितमेकस्थं 
ज्गत्छृखं प्रविभक्तमनेकधा देषपिव्मयुंप्यादि'मेदेरपदय ष्टवान्देवदेवस्य हरे; शरीरे पाण्डवोऽचन- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

ननु प्रहृष्टस्य भगवतो रूपस्य दीधिरस्ि न वा, न चेष्काष्टादिसामभ्यं, यद्यसि कीदशी सेल्याशङ्खयाह--या पुनरिति । 
सा यदि खात्तद्धासः स्शी सेति योजना । जसंभाविताभ्युपशमार्थो यदिशब्दः । स्याच्छल्दो निश्वयाथः । सा कर्थ 

चित्सदशी संभवति नलु भवयेवेति बिवक्षिप्वाह--यदि वेति ॥ १२॥ न केवरसुक्तमेवाजैनो द्टवान्कितु तन्नेव 

निश्वरूपे सर्य जगदेकस्िन्नवस्थितमनुभूतवानिलयाइ--किंनवेति । तदा निश्वरूपसख मगवद्रुपस्य दशेनदश्षायामिलयथः 

३ नीरकण्ठव्याख्या ८ घतुधरी ) 1 

इत्यखायं परामशः । अनन्तं सर्वतः परिच्छेद्रहितभ् ॥ ११ ॥ दिवि अन्तरिक्षे । भाः दीपिः | मासः दीः 
अभूतोपमेयम् । निरुपमतामेव तख दीेदशयति 'उमौ यदि ग्योन्नि पथकप्रवाहौ” इत्यादिवत् ॥ १२ ॥ इहैकखयं 
जगत्कृ पर्येति याक भगवतोक्तं ॒तदप्यपरयदित्याह--तन्नेति । अनेकधा प्रविभक्तमियेतद्रषासु्थितति- 
तिणीबीजे सृक्ष्मर्पेण तरुद्दयते तद्वन्माभूदिति दयितं सावकाशं अनेकधा विभागयुक्तं विविक्तमपर्यत् । 
एकस्थमेकावयवसथम् । अयमर्थः-यदा भगवतश्चतुभुजं रूपं चिन्त्यते तत्र च चेतसि छन्धपदे सति कऋमहयस्तदी. 
यावयवास्त्यक्स्वा सुखे सिते वा पदन॑खे वा चित्तं भ्रियते । तत्रापि छग्धपदै तस्िस्तदपि त्यक्त्वा विश्वरूपरमारो- 
हति । दिव्यं चक्षुरपि एवं सृक्ष्मतामापादिते मन एव । 'मनोऽख देवं चश्रुः स एतेन दैवेन चश्चुषा मनसैता- 
न्कामान्पद्यत्रमते' इति श्रुतेः । कमान्विषयान् एतान्हादाकाशाख्यसयुणत्रह्मगतानिति श्रुतिषद्योरर्थः । यथोक्तं 

५ मधुसुदनीष्याख्या । 

यस तत् । सवोश्वयेमयमनेकाद्धतम्रचुरं, देवं यौतनाद्मकं अनन्तमपरिच्छिनं, विश्वतः सर्वतो सुखानि यस्मिन तद्भूपं दर्शया. 
मासेति पूर्वेण संबन्धः । भुनो ददहौखध्याहारो वा ॥ ११ ॥ देवमित्युक्त विब्रणोति--दिवि अन्तरि सथाणां सदघ्खा- 
परिमितसूयसमूहस युगपदुदितस्य युगपदुत्थिता भाः प्रभा यदि भवेत् तदा सा तसय महात्मनो विश्वरूप भासो दीपः 
सटी तुल्या यदि स्यययदि वा न स्यात् ततोऽपि नूनं विश्वरूपखेवे भा भतिरिच्येतेदखदं मन्ये । अन्या तूपमा नास्सेवेलर्थः । 
अतच्राविद्यमानाभ्यवसायात्तदभावेनोपमाभावपरादभूतोपमारूपेयमतिशयोक्तिरुप्र्षां व्यज्ञयन्ती सर्वथा निरुपमलमेव व्यनक्ति । 

'उभो यदि व्योन्नि णएथकश्रवाहोः इत्यादिवत् ॥ १२ ॥ इहैकस्थं जगक्कृलं पयाय सचराचरम् इति भगवदाज्ञप्मप्यनुमूत- 
वानेन इयाह--एकस्थमेकत्र स्थितं जगत्कृलं प्रविभक्तमनेकधा देवपितृमनुष्यादिनानाभकारेरपरयदेवदेवस भगवतः 

५ माष्योक्कर्षदीपिका । 

येश्वरवाचकस्य विरोष्यलमभिप्रेयाचयरित्थं व्याड्यातम् ॥ ११॥ तन्न टष्टन्ताकाक्कायामाह । दिवि अन्तरिक्चे खगे वा सूर्याणां 
सहस्रख युगपदुत्थितस्य युगपदुत्थिता भा यदि भवेत् सा तख महात्मनो विश्वरूपस्य भासः दीप्तैः सदश्ची तुल्या खात् यदि वा न॑ 
स्थादिति विश्वरूपस्य भा अतिरिच्यत इद्याशायः ॥ १२ ॥ न केवरं विश्वरूपधरं देवमञ्जनो इषवानपि तु देवस देहे एकस्थं स्वं 
जगदनुभूतवानिद्याह । तत्र तस्मिन् विश्वरूपे देवदेवस्य दारीरे एकव्र स्थितं सर्वं जगहेवपित्रमनुष्यादिमेदरनेकभकारेण सकर्पण 

2 न्रीधरीन्याख्या । 

विश्वरूपदीपेर्निरुपमत्वमाद--दिवीति । दिन्याकाशे सेसदच्स्य युगपदुत्थि तस यदि युगपदुस्थिता माः प्रमा भवेत् तदि सा तदा 
महात्मनो विश्वरूपस्य भासः अभायाः कर्थन्रित्सदृरी स्यात् । नान्योपमास्तीलय्ैः । तथाभूतं रूपं दरयामासेति पूर्वेणान्वयः 
॥ १२॥ ततः कि इत्तमितयपेक्षायामाद संजः तत्रेति । अनेकथा अविभक्तं नानाविभागेनावसित जङ्त्लं जगदेवदेवस्य श्चरीरे 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योकक्षदीपिका-पीधरी-अभिनवगुपव्यास्यायुता । ७२ 

ततः; स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य हरिरसा देव कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४॥ 

अन उवाच । 
पहयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविदोषसंघान् । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थश्षींथ सवालुरगां अ दिव्यान् ॥ १५ ॥ 

१ भीमणच्छांकरमाष्यम् । 

स्तदा ॥ १३॥ तत इति । ततस्तं षट स विस्येनाविष्टो विसयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि यस्य सोऽयं 
दष्रोमा चाभवद्धनंजयः प्रणस्य प्रकषण नमनं कृत्वा अहीभूतः सन् शिरसा देवं विश्वरूपधरं कता- 
जणिनिमस्काराथ संपुरीरृतहस्तः सन्नभाषतोक्तवान् ॥ १४ ॥ कथं य्वया द्दिीतं विश्वरूपं तदहं 
पदयामीति खायचभवमाविष्कुर्वैन अञ्चैन उवाच--पदयामीति । परयाम्युपर्मे हे देव, तव देहे देवा- 

२ आनन्द्गिरिभ्याख्या । 
॥ १३ ॥ विश्वूपधरस्य भगवतससिकनेकी भूतजगतश्ोकविशेषणसख द्नानन्तरं किमकरोदियपेश्चायमाद--तत 

। आश्वयङद्धिर्विखसयः, रोम्णां इष्टत्वं शुखकरितस्थं, रकष भक्तिश्रद्धयोरतिद्यः ॥ १४७ ॥ कथं भगवन्तं 
भ्र्ेनो भाषितवानिति पृच्छति-कथसिति । तत््रभमपेक्षितं पूरयश्नवतारयति--यस्वयेति । भूतविशेषलङ्खषु 

& नीरुकण्डभ्याख्या ( चतुर्ध॑री >) 1 

श्रीमागवते स्तत्र छन्धपरदं चित्तमाकृष्येक् धारयेत् । नान्यामि चिन्तयेद्धयः सुखितं मावयेन्युखेम् । ततं कन्ध 
चित्तमाकृष्य व्योन्नि धारयेत् । तश्र त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्? इति । तत्र मूत एकत्र अङ्गे । 
म्योन्नि कारणे । मदरोहो निर्विकल्पे ब्रह्मण्यारूढः । तदिदसुक्तं देषदेवख शरीरे कृत्सं जगदेकस्थं पाण्डवोऽपश्य- 
रिति ॥ १३ ॥ हृष्टरोमा रोमाश्वितगात्रः ॥ १४ ॥ देवानादित्यादीन्. । भूतविशेषाश्वतुर्बिधा जरायुजादयस्तेषां 

% मश्रुसूवनीन्यारूभा । 

ततर विश्वरूपे शरीरे पाण्डवोऽ्जुनसदा विश्वरपाश्व्यददोनदशायाम् ॥ १३ ॥ एवमद्तदर्चनेऽप्य्जुनो न बिभयाचक्ार, नापि, 
भत्रे संचचार, नापि संभ्रमात्कर्वव्यं विसस्मार, नापि तस्मदिद्यादपससार, किंलतिधीरलात्तत्कारोचितमेव व्यवजहार महति 
चित्तक्षोमेऽपीव्याह~-ततस्तदशेनादमन्तरं निस्मयेनाद्धतदशेनप्रभवेनालोकिकचित्तचमत्कारविशेषेणाविषटो व्याप्तः । अतएव 
हृष्टरोमा पुलकितः सन् स अ्यातमहादेवसंभरामादिप्रभावो धनंजयो युधिष्ठिरराजसूये उत्तरगोग्रहे च सर्वान् राज्ञो जिला 
धनमाहूतवानिति अथितमहापरक्रमोऽतिधीरः साक्षादभिरिति वा महातेजखिलात् देवं तमेव विश्वरूपधरं नारायणं शिरसा 
भूमिल्मेन अणम्य प्रकर्षेण भक्तिश्नद्धातिशयेन नतां नमस्कृ कृताल्नलिः संपुरीकृतहस्वयुगः सन्नभाषतोक्तवान् । अघ्र 
विसयाख्यस्थायिभावस्याङ्ैनगतस्यालम्बनविभावेन भगवता विश्वरूपेणोद्ीपनविभावैनासकृत्तददनेनानुभावेन सास्त्विकरोम- 
दर्पेण नमस्कारेणाज्जछिकरणेन च व्यमिचारिणा शआदुमावक्षितेन वा धतिमतिहषेनितकोदिना परिपोषात्सवासनानां श्रोतृणां 
तादसश्ित्तचमत्कारोऽपि तद्भैदानभ्यवसायत्परिपोषं गतः परमानन्दाखादरूपेणाद्ुतरसो भवतीति सूचितम् ॥ १४ ॥ 
यद्धगवता ददतं विश्वरूपं तद्धगवदृत्तेन दिव्येन चक्षुषा स्वैलोकाषटदयमपि पद््याम्यदो मम भाग्यप्रकषे इति खाद्चभव. 
माविष्छु्वेन् अन उवाय--पदयामि च्चषज्ञानविषयीकरोमि । हे देव, तव दे विश्वरूपे देवान्वस्वादीन्सर्वान् । तथा 

५ लाष्योत्कर्षदीपिका 1 
बिभागयुक्तं पाण्डधोऽर्यनो दवान्. । अहो भगवद्क्तखयञ्य॑नख पितुः पण्डोभोग्याविशयः शश्वरविसुखथ दुर्योधनस्य पित॑. 
वाभाग्यातिशयश्वेति पाण्डवपदेन ध्वनितम् ॥१३१ ततः किमकरोदिखपेक्षायाभाह । तत एकश्थक्ृत्लजगदरनानन्तरं सः थित. 
प्रभावो धर्नजयोऽयनो बिसयाबिष्टः 1 आश्वर्यबुद्धियुकतः । तष्िङ्गमाह । हृष्यनि पुखुकितानि रोमाणि यख । प्रणम्य अकर्षेणोत्कट- 
भक्तया नमनं क्ृला शिरसा देवं विश्वरूपधरं नमस्काराथ संपुरटीकृतदस्तः सन् उक्तवान् । विश्वरूपददोना्पूर्वमपि खाण्डवदादादिना 
भ्रथितप्रभावो राजसूये गोग्रहे च राभभ्यो धनख मीष्मादिभ्यो गोधनसय च हरणात् धनंजयोऽधुना पुनदेष्टनिश्वरूप इवि राज्यां 
ल मा कुर्विति स धनंजय इति पदाभ्यां ध्वनितम् ॥ १४ ॥ खानुभवमाविष्ु्वै्नजन उवाच । हे देव, तव देहे देवानिन्द्रादी. 
न्सवान्पदयामि । तथा भूतविशेषाणां चराचराणां समूहान्पशष्यामि । किंच ब्रह्माणं भ्रजानां नियन्तारं पश्मासनस्थं शरषींश्च वतिष्ठा- 

६ भीध्रीन्याख्या । 

पदवयवस्वेनैकतरैव सितं तदा पाण्डमोऽर्जुनोऽषदयत् ॥ १३ ॥ यवं शृष्ठा किं कतवानिष्यत गाद--तत इति । ततो ददनानन्तरं 
विसयेनागिषटो व्याप्तः सन्ह्चन्युस्पुरुकितानि रोमाणि यख स धनंजयो देवं तमेव शिरसा भरणम्यं कृता्लिः संपुरीक्चतस्नो मूत्वा- 
माप्त उक्तवाप् ॥ १४॥ भाषणमेगाह--पृ््यामीति सक्षद्रह्नमि;। हे देव, तवं देहे देषानादिल्यादीन्पद्रयामि । तथा स्वी. 

भम गी० ६० 



७४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-धीमण्छांकरमाष्ययता-श्रीमद्गवद्रीता । [ अध्यायः ११ 

अनेकबाहदरवक्रनेचं पश्यामि त्वां सवेतोऽनन्तरूपम् । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पहयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरादि सवतो दीधिमन्तम् । 

२ श्रीनच्छांकरमष्यसम् । 

न्सवौस्तथा भुतविश्चेषसङ्गन् भूतविरोषाणां स्थावरजङ्गमानां नानासंस्थानविद्येषाणां सङ्घा भूतविशेषः 
सङ्घास्तान् 1 किंच ब्रह्माणं चतुमखमीश्चमीशितारं प्रजानां कमलासनस्थं पृथिवी पद्ममध्ये मेरुकणिकास- 
नस्थमिदयर्थः । ऋर्षीश्च वसिष्ठादीन् , सवौयुरगांश्च वास्ुकिप्रथ तीग्दिव्यान्दिवि भवान् ॥ १५॥ किच~ 
अनेकेति । अनेकबाहदरवक्रनेत्नमनेके बाहव उदराणि चक्राणि नेत्राणि च यस्य तव स त्वमनेकबा- 
इदरवक्रनेचस्तमनेकबाहूदरवक्रनेन्न पद्यामि त्वा त्वां सवैतः स्यै्ानन्तरूपमनन्तानि रूपाण्यसेल- 
नन्तरूपस्तमनन्तरूप नान्तमन्तोऽवसानें न मर्यं मध्यं नाम इयोः कोस्योरन्तरं न पुनस्तवादिं तष 
देवस्य नान्तं पदयामि न मध्यं पदयामि न पुनसा्दिं पद्यासि हे विश्वेश्वर हेः विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
किंच-किरीटिनमिति । किरीटिनं किरीर नाम रिरोभुषणविरेषस्तद्यस्यास्ि स किरीटी त. 
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२ सानन्द्गिरिव्याख्या । 

देवानामस्तभाचेऽपि पृथक्करणसुस्कषौत् । ब्रह्मणः सर्वदेवतास्मस्वेऽपि तेभ्यो सेदकथनं तदुस्पादकर्वादिति मत्थाह-- 
करंचेति । ऋषीणायुरगाणां च किंचिदधेषम्यार्पथक्त्वम् । दिव्यानिष्युभयेषां विरोषणस् ॥ १५५ ॥ यत्र भगवदेहे सर्वमिदं 
दष्टं तमेवे विरिनष्टि-अनेकेति । आदिशब्देन मूरमुच्यते । नान्तं न मध्यमिलयत्रापि पदयामील्यख भ्रलेकं संबन्ध 
सूचयति--नास्तं पश्यामीति ॥ १६ ॥ विश्वरूपवन्तं भगवन्तमेव प्रकारान्तरेण भ्रपन्चयति--िवेति। परि. 

४ नीखकण्ठम्याख्या ( चतुधेरी ) । 

सघान्समृहान् । बरह्माणं चतुयुखम् । ईशमीरितारम् । कमङासनखमित्यनेन दृरदशनभुक्तम् । उरगान्पातारखा- 
ननन्तादीन् । दिव्यन्केछासादौ सितान्वायुकिग्रसखान् । एतेन व्यवहितद्दीनसुक्तम् ॥ १५ ॥ अनेके अनन्ता 
माहव उद्राणि वक्राणि नेत्राणि च यस्िसदनेकबाहूद्रवक्रनेम् । सर्वैतश्तुरदिश्पर्यधश्चानन्तमपरिच्छिन्नं रूपमख 
तम् । अनन्तत्वमेवाह-नान्तमिति । दी्रज्न्वा इव तवायन्तो देदिको न स इत्यर्थः ॥ १६ ॥ किरीटगदा- 
चेक्रधारिणम् । दीपिमत्वादेव दुर्निरीक्ष्यं द्रष्टुमशक्यम् । समन्तात्सर्वेतो ये दीक्षा जनला अर्काश्च तद्रदधुतिर्यख तं, 

% मघुसुदनीव्याख्या । 

भूतविशेषाणां स्थावराणां जङ्गमानां च नानासस्थानानां संघान्धमृहवान् । तथा ब्रह्माणं चतुसुखमीदयमीरितारं स्वेषां कमलस- 
नस्यं एथिवीपद्ममभ्ये मेरुकरणिकासनस्थ, भगवन्नाभिकमत्यसनस्थमिति वा । तथा रषी सवोन्वसिष्ठादीन्त्रह्मपुत्रान् । उर. 
गाश्च दिव्यानग्राकृतान्वाकिग्रश तीन्पश्यामीति सर्वत्रान्वयः ॥ १५ ॥ यत्र भगवदह सर्वमिदं दृष्टवान् तमेव विसिनषि-- 
बाहव उदराणि वक्राणि नेत्राणि चानैकानि यस्य तमनेकबाहूदरवक्रने्रं पदयामि ला लं सर्वतः सर्वत्र । अनन्तानि 
रूपाणि यस्येति तम् । तव तु युननोन्तमवसानं न मर्यं नाप्यादिं पद्यामि सर्वगतलात् । हे विशवश्वर हे विश्वरूप । 
संबोधनद्वयमतिसंभ्रमात. ॥ १६ ॥ तमेव विश्वरूपं भगवन्तं भकारान्तरेण विशिनष्टि--किरीरगदाचक्रधारिण च सर्वती 
वीपिमन्तं तेजोराशि च । अतएव दुर्निरीक्ष्यं दिव्येन चश्चुषा बिना निरीक्षितुमशक्यम् । सयक्रारपाठे दुःशब्दोऽपहववचनः । 

५ आभ्योत्कषेदीपिका । 

दीन् सवानलुरगांच बाखुगिप््तीन् दिव्यान् पदयामीति सर्व संबन्धनीयम् । देवादीनां मूतविरोषान्तभूतलेऽपि तेषास॒त्कर्षारथयु- 
पादानम् । ब्रह्मणो देबलेऽपि तजनकलात्थम्ब्रहणम् १५ यस्य देहे सर्व ष्ट तं देहवन्तं विशिनष्टि । अनेकानि बाह्वारीनि यद्य तं 
लला, सवेत्रानन्तानि रूपाण्यद्येति तं पद्यामि । तवादिमन्तं मभ्यं पुनने पदयामि विश्वदशेनं तव देहे युक्तं विश्वरूपलात्तवेति सूचना- 
थम् । हे विश्वरूपेतिसंबो धनम् ।विश्व स्या्न्तमध्यवत्त्वेऽपि तव तद्वत्वं नास्ति विश्वरूपवेऽपि विशवश्वरलात्तवेति योना विश्वश्वरेति 
संबोधनम् ॥ १६॥ किंच किरीटिनं शिरोभूषणविशेषवन्तम् । गदास्यास्रीवि गदी तम् । चकरमखास्तीति चक्री तम् । अतएव, 

& भीधरीव्याख्या । 

न्भूतविरेषाणां जरादुजाण्डआदीनां सद्भांश्च, तथा दिव्यानृषीन्वसिष्ठादीन् , उरगांश्च तक्षकादीन् , तथा देवानामीसे खामिनं जह्लाणं 
च । कथंभूतम् । कमरासनख्यं पृथ्वीपश्चकणिकायां मेरो सितम् ; यद्या खन्नाभिपञ्चासनखम् ॥ १५ ॥ किच--अनिफेति । अनेकाः 
बाहयादीनि यस्य ताट्दयं पद्यामि । अनन्तानि रूपाणि यख तं त्वा सर्वतः पदयामि । तव तु अन्तं मध्यमादि च न पृदथामि सर्व 
गतत्वात् ॥ १६ ॥ निच~~किंरीटिनमिति । विरीदिनं सुङटवबन्तं गदिने रदानन्तं चक्रिणं च॑कबन्तं सर्वतो दीप्तिमन्तं तेजःपुश्न. 



नीलकण्डी-मधुसूदनी-माप्योत्कषेदीपिका-शरीधरी-अभिनवगुप्व्यास्यायुता । ४७५ 

पदयामि त्वां दुनिरीश््यं समन्तादीक्षानलाकद्युतिमपमेयम् ॥ १७ ॥ 
त्वमक्षर परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । 
त्वमव्ययः चाश्वतधमेगोक्षा सनातनस्त्वं पुरूषो मतो मे ॥ १८ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाण्यम् । 

किरीटिनं तथा गदिनं गदा यस्य विदत इति गदी तं गदिनं वथा चक्रिणं चक्रमस्यास्तीति चज्ी तं 
चक्रिणं च तेजोराददि तेजःपुञरं सर्वेतोदीसिमन्तं सर्वतो दीधिर्यस्यास्ति स सर्षेतोदीत्तिमास्तं स्वतो- 
दीिमन्त पद्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं डगखेन निरीक्ष्यो दुर्निरीशष्यस्तं दर्निरीश्ष्यं समन्तात्वमन्ततः स्वैज 
दीसानखाकंदयुतिमनख्श्चाकश्चानलाकों दीप्तावनखाको दीप्तानलार्कौ तथोर्दौतानङाकेयोदयुतिरिव द्युति. 
स्तेजो यस्य तव स त्वं दीप्तानटाकेद्युतिस्तं त्वां दीप्तानखाकंद्युति । अथय न प्रमेयमपमेयम् । अराकय- 
परिच्छेदमिद्यर्थः ॥ १७ ॥ इतपच ते योगशाक्तिदरनादयुमिनोमि- स्वमिति । त्वमक्षरं न श्चरतीति 
परम ब्रह्म वेदितव्य ज्ञातव्य सुमुश्चुभिः। चमस्य विश्वस्य समस्तस्य जगतः परं पृष्टं निघा निधी. 
यतेऽस्मिक्निति निधानं पर आश्य इत्यथैः । किंच स्वमव्ययो न तव व्ययो विद्यत इत्यव्ययः शाभ्व- 
तधर्म॑गोघ्रा शश्वद्भवः शाश्वतो नित्यो धर्मस्तस्य गोका चाश्वतघसगोघ्ता सनातनथिरंतनस्स्वं पुरषः 

1 २ आनन्दगिरिव्याख्या 1 
च्छिन्नत्वं व्यावतयति-सवैत इति । दुर्निरीक्ष्यं परयामीलयधिकारिमेदाद विरुद्धम् । पुरतो वा पृष्ठतो वा पाश्वतो 
वा नास्य दशनं किंतु सवेत्रेल्याह-समन्तवत इति । दीष्ठिमस्वं शृष्टन्तेन खष्टयति--टीपेति ॥ 9७ ॥ सप्रपन्च 
भगवदरपे श्रते प्रकरणविरुद्धं स्वमक्षरमिलयादिनिर्पाधिकवचनमि्यादङ्खयाद--इ तपएवेति । योगशक्तिरेश्वर्यातिशयः । 
न श्चरतीति निष्प्रप्चस्वमुच्यते । परमपुरषाथैत्वात्परमार्थस्वाच्च स्ातव्यत्वम् । यस्िन्चोः पूथिवील्यादौ भरपञ्चायव- 
नस्यैव ततो निङ्कष्टस्य ज्लातव्यत्वश्चवणात् । कतो ब्रह्मणो त्ातव्यत्वं तत्राह--त्वमस्येति । निष्प्रपञ्चस् जह्यणो 
शेयसवे देस्वन्तरमाह~-करिचेति । अविनारिस्वात्ततेव ज्लातव्यत्वादतिरिक्तखय नारिव्वेन हेयत्वादिलय्थः । ज्ानकर्मा- 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुरी) । 

समन्तादीप्ानार्कश्ुतिमियेकं पदम् । अतएवाप्रमेयं द्रष्ुमशचक्यपरिच्छेदम् ॥ १७ ॥ एवं तव योगैश्वर्षदर्द- 
ना्वामेवमवेमीति वदन्नप्रमेयत्वमेव विचरणोति-- त्वमिति । परममक्षरमस्थूखादिरक्षणम् । “अक्षरं जहम प्रमम्? 
इत्यत प्रागुक्तं निष्कटं ब्रह्म तदेव त्वमसि । एतेन सगुणस्य निर्युणज्ञापकत्वसुक्तम् । शाखागरखेव चन्दरस्ाप- 
कत्वम् 1 अतएव वेदितव्यं वेदान्तप्रमाणेन ज्ञाठं योग्यं नतूपासनीयम् । सगुणं ब्रह्मापि त्वमेबेत्याह--त्वमस्येति । 
निधानं छयस्थानम् । एतेन कारणत्वसुक्तम् । अन्ययः अमृतः देवत्वात् । शाश्वतसख वैदिकखय धर्मख गोपेत्यनेन 
करार्यत्रह्मभूतहिरण्यगभरूपत्वमुक्तम् । सनातनधिरन्तनोऽनादिपुरूषो जीवात्मा सोऽपि त्वमेव भे मम मतः । एवै 

४ मघुरूदनीव्थाख्या । 

अनिरीक्ष्यमितति यावत् । दीप्रयोरनककयोदयुतिरिव दयुवियैख तमप्रमेयनित्थमयमिति परिच्छेत्तुभराक्यं लां समन्तात्स्तः 
पद्यानि दिव्येन चक्षुषा । अतोऽधिकारिमेदाहुरनिरीक्षं पयामीति न विरोधः ॥ १७ ॥ एवं तवातक्यनिरतिरयैश्वथदशेनादनु- 
भिनोसि--~लमेवाक्षरं परमं ब्रह्म वेदितव्यं युसुष्ठभिर्वेदान्तश्रवणादिना । लमेवाख्य विश्वस परं प्रकृष्टं निधीयतेऽस्मिन्निति 
विधानमाश्रयः । अतएव लमव्ययो निलयः शाश्वतस्य निदवेदप्रतिषाद्तयाऽसय धर्मस्य गोप्ता पाटयिता । शाश्वतेति 
सबोधन वा । तस्िन्पक्चेऽव्यगरो विनारारहितः । अतएव सनातनशिरन्तनः पुरुषो यः परमातमा स एवं लं 

ध माष्योकत्कषदीपिका। 

समन्ततः सर्वत्र दीपताभिसूथयोः कान्तिरिव कान्तिर्यस्य तम्। अतएव दुर्निरीक्ष्यं इुःखेन निरीक्ष्य किरीरादिमच्वेऽप्यग्रमेयमशक्य- 
परिच्छेदं लां पदयामि ॥१७॥ दृष्ट चानुमिनोमि । चमक्षरं न क्षरतीदयक्षरं परमं बह्म श्रवणादिना सुञु्वुभिर्वदितव्यं ज्ञातन्यं लमेव । 
ग्रतोऽद्य विश्व परं अक्षं निधानं निधीयतेऽस्िनिति निधानं परः आश्रयस्लमेव । किच चमन्ययो तिनारारहितः पुनश शश्व 

६ भओीधरील्याख्या ॥ 

रूपम् , तथा दुिरीश्ं द्रष्टमश्क्यम् । तत्र हेतुः-दी प्योरनखकंयोचयुतिरिव धुतिसेजो यख तम् । अत एवाप्रमेयमेवंभूत इति निश्च 

तुमशक्यं त्वां समततः प्रदयामि ॥ १७ ॥ यसादेवं तवातवर्थमेश्वय तसात्र-त्वमि ति । त्वमेवाक्षर परमं जहम । क्थंभूतम् । वेदि" 
तव्यं भुयुष्भिशौतन्यम् । त्वमेवाख विश्वस प्र निधानं निवीयतेऽसिन्निति निधानं अङ्ृ्टश्चयः । अत्व तमव्ययो निलः साश्व. 

७ अभिनवषगुसाच्रार्यव्याख्या ॥ 
अद्खुन उबाव--पकयामीलि ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ सखमश्षरभिति । सात्वतधमंगोसा इति यत्सत्वं क्रियाज्ञानयोरुमयोरपि भेदाध्रतिभासा- 

१ साखतधर्मगोतेत्यमिनवगुत्तादतपाठः 



७७६ भनन्दगिरिव्याख्यासंबलित-शीमच्छांकरभाष्ययुता-श्ीमद्वगवद्वीता । [ अध्यायः ११ 
[4 रिसु्थनेचम् 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाह्ं दा 
४. क त् [ ® 

पटयामि त्वां दीषहुतादावक्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥ 

द्यावाप्रयिव्योरिदमन्तरं हि व्याच त्वेकेन दिद्राञ्च सवः । 
हष्राद्तं रूपञुभ्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥ 

९ भमनच्छाकरभाष्यम् । 

परो मतोऽभित्रेतो मे मम ॥ १८ ॥ किंच-- अनादीति । अनादिमभ्यान्वमादिश्च मभ्यं चान्तश्च नं 
विद्यक्ते यस्य सोऽ्यमनादिमध्यान्तस्त त्वामनादिमध्यान्तमनन्तवीयं न तव वीयस्यान्तोऽस्तीव्यनन्त- 
वस्तं स्वामनन्तवीरथं तथानन्तवाहुमनन्ता बाहवो यस्य तव सख सवमनन्तबाडुस्त त स्वामनन्तवाहु 
राशिसुयैनेत्रं दािखुयौ नेत्रे यस्य तव स स्वं शशिसयैनेचस्तं त्वां रशियनेत्रे चन्द्रादिय- 
नयनं पदयामि त्वां दीत्तहुतादावक्त दीघश्चासो हुताशश्च खः क्क यस्य तव स त्वं दीघहुतादाव- 
ऋस्तं त्वां दीसहुताशावक्क खतेजसा विश्वसिदं तपन्तं तापयन्तम् ॥ १९ ॥ यावाप्रथिव्यो- 
रिति । दयावापरथिव्योरिदमन्तर्ं हयन्तरिक्ष व्यान्ते त्वयेकेन विश्वरूपधरेण दिशश्च सवो व्यापा 
दष्ठोपलभ्याद्भते विस्मापकं रूपमिदं तवोधं करं खोकानां . यं खोकघयं _ व्यथितं _ भीते भच लितं 

२ आनम्द्गिरिव्याख्या । 

त्मनो धर्मस्य नियष्वं वेदप्रमाणकत्वं धम॑संस्थापना्थाय संभवामीष्युक्तसवाद् गोष्ठा रक्षिता ॥ १८ ॥ भगवतो-- 
विश्वरूपाख्ये रूपमेव पुनविंदृणोति--किचेति । इतमश्तीति इताशो वह्धिः ॥ १९ ॥ भरृतभगवगुपसख ब्याक्षि 
व्यनक्ति-दयावापृथिव्योरिति । तस्यैव भयंकरव्वमाचष्ट-दष्ुति ॥ २० ॥ अमी हील्यादि समनन्तरग्रन्थ 

३ नीरूुकण्ठ्याख्या ( चलुधरी >) । 

विश्वरूपदशने जीवभ्रह्मणोखयं शाखया चन्द्र॒ इवाधिगम्यत इत्युक्तम् ॥ १८ ॥ एतदेवाह-अनादीति । 
देशतः काठतश्चादिमभ्यान्तहीनत्वादनादिमभ्यान्तम् । दीपो हताशो वक्रे यसेति भाखरदन्तत्वं व्यज्यते । खतेजसा 
चेतन्यज्योतिषा इदं विश्वं विश्वरूपं ॑तपन्तं भकाशयन्तम् । अनादित्वादिसर्वैविरेषणविरिष्टं विश्व तपिकर्मौमूतं 
तापयन्तं त्वां परल्योतीख्पं पश्यामि जानामि । चिन्रपटसखानीयं॑विश्वर्पं सकठकारकात्मकधीवासनोपेतं येन 
ज्योतिषा प्रकाशते तदेव त्वमसीति जानामीति मावः ॥ १९ ॥ एवं खयंङृतविश्वरूपदशैनेन कृतकृत्यो भूत्वा 
तदुपसंहारमिच्छन्सोति--द्याबापुरथिव्योरिति । हे महात्मन्, हि प्रत्यक्ष त्वयेकेनेदं धावाप्रथिव्योरन्तरं मर्य 

% सयुसूदनीन्याख्या । 

मे मतो विदितोऽसि ॥ १८ ॥ किंच--आदिरुत्पत्तिमेष्यं स्थितिरन्तो विनारासद्रहितं भनादिमध्यान्तम् । अनन्तं 
वीरे प्रभावो यस्य तमू । अनन्ता बाहवो यख तम् । उपलक्षणमेतन्युखादीनामपि । शाधिसूौ नेत्रे यख तम् । 
दीपो हताशो वक्र यद्य, वक्रैषु यसेति वा तम् । खतेजसा विश्वमिदं तपन्तं संतापयन्तं ला लां पर्यामि ॥ १९ ॥ 
्रकतख भगवद्रूपस्य व्याप्िमाह--दयावारथिन्योरिदमन्तरमन्तरिक्षं हि एव लयैवेकेन व्याप्तं दिशश्च सर्वां व्याप्ताः । 
ृष्ट्द्धुतमलन्तनिसयकरमिदमुप्रं दुरधिगमं महातेजख्िलात्तव रूपमुपलभ्य लोकत्रयं प्रव्यथितं अलन्तमीतं जातम् । हे 

५ मआष्योत्कषदीपिका । 
बस निखयस्य निखवेदबोधितस्य धर्मस गोप्त। रक्षकोऽतस्लं चिरंतनः पुरषो ममाभिमतः ॥ १८ ॥ भगवतः परमपुरुषलं 
भरकारान्तरेण निरूपयति--अनादी त्ति । आदिमभ्यान्तवर्जितं अनन्तवीर्थं अपरिमितपरकमं यतोऽनन्ता बाहवो यस चन्द्र 
सूयो नेत्रे यस्य दीप्तश्वासौ वहश्च वक्षं यख तम् । अतः खतेजसा इदं विश्वं संतापयन्तं लां परयामि ॥ १९ ॥ द्यावाष्रथिन्यो. 
रन्तरमन्तरिक्षं लथेकेन विश्वरूपधरेण व्यातं दिशश्च सर्वाः लया व्याप्ताः । हि यसात्तसात्तवेदसुपं रूं दष्टा लोकन पव्यथितं 
पीडितम् । अत्र इदसुपसंहर । महात्मनोऽश्चद्रखभावस्य तव नि्दोषलोकपीडनं नोचितमिदारयेनाह--हे महात्मननिति ॥२०॥ 

२ भीधरीभ्याख्या । 
तस्य निस धर्मस गोप्ता पालकः सनातनश्चिरंतनः पुरुषो मे मतः संमतोऽसि ॥ १८ ॥ किच--अनादीति । मनादिमध्यान्त. 
सुत्पत्तिखितिप्रङ्यरहितम् । अनन्तं वीर्य भभावो यस्य तम् । अनन्तबाहुं अनन्ता बाहवो यख तम् । शरिसूयौ जेत्रे यख तम् 
तादृशं लां प्रयामि । तथा दीप्तो इता्चोऽभिवकरेषु यख्य तम् खतेजसा इदं विश्व तपन्तं संतापयन्तं पदयामि ॥ २९ ॥ किंच 
्याचा्टथिव्योरिति । चावापथिन्योरिदमन्तरं हि अन्तरि त्वयेकोन भ्याम् । दिशश्च सवौ व्याप्ताः । बडधुतमदृपूर्व लदीयमिदमुर 

७ असिनयगुत्ताचा्य॑न्याख्या । 
समक प्रमरो महादेवेऽपणं तथा सत्तारमकं परकाशरूपे सत्व विते भेषां ते साता; तेषां धरमोऽनवरतग्ह्टणसंन्या्परत्वात्छष्टिसंहार- 
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अमी हि त्वां खरसङ्ा षिदान्ति केचिद्धीताः पराञ्ञलयो गरणन्नि । खस्तीत्युक्त्वा मदषिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि; २ १ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विभ्वेऽश्विनौो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धव्रेयक्षासुरासद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विसिताश्चैव सवे ॥ २२॥ 

१ भीभच्छांकरभाष्यम् । 
वा हे महात्मकनश्चदखभाव ॥ २० ॥ सअथाथुना पुरा यद्धा जयेम यदि वा नो जयेयुरिव्य्चैनस्य संशाय 
आसीत्तज्निणेयाय पाण्डवजयमेकान्तिकं दद्यैयामीति परदत्तो भगर्वास्तं - = स्त॒ पदयनाह-भमी दीति । किच अमी दि युध्यमाना योद्धारस्त्वा सुरसङ्का येऽ भूभारावतारायावतीणा चसादिदेवसङ्का मु. भ्यसखस्थानास्त्वां विश्यन्ति प्रविरान्तो डयन्ते त्र केचि द्धीताः प्राज्ञलयः सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति 
त्वामन्ये पठायनेऽप्यदाक्ताः सन्तः युद्धे प्रत्युपस्थित उत्पातादिनिमित्तान्युपलक्षय स्वस्त्यस्तु जगत 
इत्युकत्वा महषिसिद्धसद्वय महर्षीणां सिद्धानां च सङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कखाभिः संपू- णाभिः ॥ २१ ॥ किंचान्यत्- रुद्रेति । णनः ॥ ९९.॥ चान्यत्---खदर ति । खदादित्या वसवो ये च साध्या ख्दपदयो गणाः  विश्वेऽभ्विन वसवो ये च साध्या रुद्धादयो रणाः विभ्वेऽभ्विनौ 
र 1 मन 
-तात्पथमाह--अथेति । तं भगवन्तं पाण्डवजयसेकान्तिकं ददीयन्तं पश्यन्नङनो बवीतीवयाद-- तं पद्चय्चिति । 
विश्वरूपस्यैव भपञ्चना्थमनन्तरमन्थजातमिति ददयति-फिचेति । भसुरसङ्का इति पदं छित्वा भूभारभूता 
दु्योधनादयस््वां बिशन्तीत्यपि च वक्तव्यम् । उभयोरपि सेनयोरवस्थितेषु थोद्धुकामेष्ववान्तरविरोषमाह- तनति । 
समरभूमो समागतानां दष्टुकामानां नारदधश्ुतीनां विश्चविनादमाशङ्कमानानां तं परिजिहीषेतां स्तुतिपदेषु भगव- 
विषयेषु भ्वृत्तिप्रकारं दृशेयति--युद्ध इति ॥ २१ ॥ दस्यमानस्य भगवदूपस विसयकरस्य हेस्वन्तरमाद--िचचेति। 
पि ड नीरुकण्ठवब्याख्या < चतुर्धरी )। 

सवाः दिशश्च व्यासाः । अतस्तवेदभमद्धतसयुग्र रूपं दष्टा छोकनर्यं प्रकर्षेण व्ययितम् । अतः परमिदभुपसंहरेल्यभि- 
परायः ॥ २० ॥ व्यथामेवाह--अमीति । हि यतः अमी त्वा स्वां असुरस्का असुरांशा दुर्योधनादयस्त्वां पतङ्काः 
पराचकमिवादृष्टप्रेरिता विदान्ति मरणयेत्यर्थः । केचिद्भीताः प्राञ्जर्यो बद्धाज्ञख्यो गृणन्ति स्तुवन्ति ॥ २१ ॥ किंच 
धे त्वदनुगृहीता रुद्रादयस्तेऽपि विसिताः सन्तः सर्वे त्वां वीक्षन्त इत्याह--रुद्रादिव्या इति । साध्याः विश्च च 

% भशुसूदनीग्याख्या । 

महाव्मन्ताधूनामभयदायक, इतः परमिदसुपसंहरेदयमिप्रायः ॥ २० ॥ अधुना भूभारसंशरकारिखमात्मनः प्रकटयन्तं भग- 
वन्तं पर्यन्ाह-अमी हि सुरसङ्घा वस्ादिदेवगणा भूभारावताराथं मुष्यरूपेणावतीणी युभ्यमानाः सन्तस्ला लां विशन्ति 
प्रविशन्तो इश्यन्ते । एवमयुरसङ्खा इति पदच्छेदेन भूमारभूता दुर्योधनादयस्लां वि्न्तीदयपि' वक्तव्यम् । एवमुभयोरपिं 
सेनयोः केचिद्धीताः पलायनेऽप्यश्चक्ताः सन्तः आक्लल्यो गृणन्ति स्तुवन्ति लाम् । एवं अत्युपस्थिते युद्धे उत्पातादिनिमित्तन्यु- 
पलक्ष्य खस्त्यस्तु सर्वैस जगत इत्युक्ला मदर्षिसिद्धसङ्खा नारदअश्तयो युद्धदशनार्थमायता विश्वविनाशपरिदहाराय स्तुवन्ति 
त्रां स्तुतिभियणोत्कर्षरतिपादिकाभिवाग्भिः पुष्कलाभिः परिपूर्णामिः ॥ २१॥ रिंचान्यत्--रदरा्ादिदयाश्च वसवोये च 
साध्यां नाम देवगणा विशि तुस्य विमक्तिकनिश्वदेवराब्दाभ्यायुच्यमाना देवगणा अश्विनौ नासदयदक्लौ मर्त एकोनपश्नासदेवगणा 

५ आष्योत्करषदीपिका । 

इदानीं यदा जयेम यदि वा नो जयेयुरिखयैनसंशयनि्णयाय पाण्डवानां जयमेकान्तिकं दशेथितुं प्रदत्तं भूभारदरणार्थिनं 
भगवन्तं परयन्नाह । अमी हि युध्यमानाः भूभारदहरणाथे मनुष्यरूपेणावतीण वखादिदेवसद्धस्लां विशन्तीति लामिति 
पाठ आचर्यैव्योख्यात इति भावि । अन्यथा खा लामिति भाष्यपारोष्पेक्षितः । असुरसा इति पदं च्छला भूभारभूता 
दुर्यो धनादयस्लां विश्चन्तीदयपि वक्तव्यमिति तद्ककारोक्तिस्ु वेतिपठे संगच्छत इति ज्ञेयम् । तच केचिद्धीताः पलयने- 
ऽप्यराक्ताः सन्तः प्राज्ञरखय. सन्तो गृणन्तः स्तुवन्ति । किच युद्धदशेनार्थमागता महर्षिसिद्धसह्वा नारदादयो युद्धे अदयुपर्थिते 
तु जगत्क्षयहेतूत्पातादीनि उपलक्ष्य खस्सयस्वु जगत इत्युक्ला संपणाभिः स्तुतिभि स्तुवन्ति ॥ २१ ॥ किंचेतदरयं इ 
नाहमेव विसया विष्टः, अपि तु खादयोऽपीदयादह- रुद्रेति । ऊष्माणं पिबन्तीत्यूष्मपा. पितर. । (ऊष्मभागा हि पितरः" । 

३ भीधरीव्याख्या । 

घोरं रूपं दृष्टा लोकत्रय प्रव्यथितमतिमीत परयामीति पूरवेखैवावुप्तः ॥ २० ॥ किच--भमी हीति । अमी खरसद्वा भीताः 
सन्तः त्वां विशन्ति शरणं ्रविदन्ति | तेषां मध्ये केचिदतिभीताः दूरत एव खित्वा कृतर पुटकरयुयुलाः सन्तो गृणन्ति जयजय 
रक्षरकषेति भ्राथयन्ते । स्पष्टमन्यत् ॥ २१ ॥ किच--रुदरेति । रुद्राश्वादिवयश्च वसवश्च ये च साध्यानाम देवाः, विश्वदेवा भश्विनो 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 

विषयः सकलमार्गोीर्णलं गोपायते एतदेवात्राध्याये रहस्यं पायक देवीस्तोत्रविदतौ मया अकारचितं तत्सहदयेः सोपदेसः स्वयमेवाक- 

उ ल्डरख्वा्खक्ढ- --{{1{1‰1‰1‰1‰1‰1‰1‰1‰1‰.‰{‰‰-ब-ब-ब-ब-ब-------.. 
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रूपं महत्ते बहवक्नेन्रं महावाहो बहुबाहूरुपादम् । 
बहदरं बहुदष्राकराटं दषा खोकाः परव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥ 
नभःस्ण्रां दीप्रमनेकवणं व्यात्ताननं दीप्तविदशालनेचम् । 
द्रा दि त्वां पव्यथितान्तरात्मा धृतिं न बिन्दामि रामं च विष्णो रे 

१ भरीमच्छंकर भाष्यम् । ॥ 

च देवो मरुतश्च वायव, ऊष्मपाश्च पितसे गन्धवेयक्षाछुरसिद्धसक्घा गन्धवा हादाहहूपथचतयो 
यक्षाः बेस्पश्चतयो.ऽखुरा विरोचनप्रश्चतयः सिद्धाः कपिरादयस्तेषां सङ्घा गन्धवेयक्षाखुरलिच- 
सङ्गास्ते वीक्षन्ते पदयन्ति त्वा त्वां विसिता विस्मयमापन्नाः सन्तस्त पव सवं ॥ २२॥ यसात्- 
रूपमिति । रूपं महदतिप्रमाणें ते तवं बहुवक्रने्ं बहूनि वक्राणि सुखानि नेचाणि चश्ूषि च 
यासस्तद्रूपं बहुवक्रनेचं हे महावाहो बहुबाहूरुपादं बहवो बाहव ऊण्वः पादाश्च यस्िन् रूपे तदह 
बाहरुपाद्, किंच बहदरं बहृन्युदराणि यखिन्निति तद्हदरं बहु॑ाकराठं वदीभिर्दष्ाभिः कराठं 
वित तद्वहुदंष्ाकराखं दृष्ट्रा रूपमीदशं लोका रोकिकाः पाणिनः भव्यथिताः प्रचङिता भयेन तथा- 
मपि ॥ २३ ॥ तत्रेदं कारणे-नभःस्पृरामिति । नभःस्पृशं दुस्पर्दीमिवयर्थः ) दीपं पञ्वङितमनेक- 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 
त॒ एवोक्ता रद्रादयः सर्वे निसयमापन्नार्त्वां प्रयन्तीति संबन्धः ॥ २२ ॥ रोकन्रयं प्रव्यथित्तमिल्युक्त- 
खपसंहरति--यस्मादिति । ईैद्यं यस्मात्ते रूपं तस्मात्तं श्टेति योजना । मयेन रोकिकवदहमपि व्यथितो व्यथां 
पीडां देहेन्द्ियपरचूनं ्रास्तोऽसीदयाह--तथेति ॥ २३ ॥ अर्जुनस्य विश्वरूपदर्ष॑नेन व्यथितस्वे हेदमाह- तन्नेति । 

३ नीखुकण्टव्याख्या ( चतुरी >) । 

देवगणविरेषो रु्रादिलयवज्जेयो । उष्मपाः पितरः । गन्धर्ीणां यक्षाणामसुराणां सिद्धानां जातिभेदानां सद्घाः 
समूहाः । रोषं स्पष्टम् ॥ २२ ॥ पुनर्छोकानामात्मनश्च व्यथामाह--रूपमिति । महत् आदिसध्यान्तहीनम् । है 
महाबाहोः ते तव कराठं महारूपं दष्ट छोक्ा न्यथितासथाहं च व्यथित इति योजना ॥ २३ ॥ करालत्वपरपनेन 
खन्यथामेवाह--नभ इति । नमस व्योमनव्यापिनम् । दीपमभिबज्नाज्वस्यमानम् । व्यात्ताननं विस्तारितमुखम् । 

« मधुसृदनीव्याख्या । 
ऊष्मपाश्च पितरो गन्धवांणां यक्षाणासराणां सिद्धानां च जातिभेदानां स्वाः समूहा वीक्षन्ते पदयन्ति ला लाम् । तादश. 
तदशेनात्ते स्वै एव बिस्िताश्च । विस्मयलौकिकचमत्कारनिरोषमापयन्ते च ॥ २२ ॥ स्मकत्रयं प्रव्यथितमिल्युक्तमुपसंह- 
रति-हे महावाहो, वे तव रूपं दृष्ट्वा लोकाः सर्वेऽपि आणिनः प्रव्यथितास्तथाऽदं अव्यथितो भयेन । कीटशं ते पम् । 
महत्. अतिभ्रमाणम् । बहूनि वक्राणि नेत्राणि च यस्िसत् । बहवो बाहवः ऊरवः पादाश्च यरसिस्तत् । बह्ून्युदराणि 
यसिसतत् । बहुमिरददराभिः करालमतिभयानकम् । दद्वैव मत्सहिताः सै लोका भयेन पीडिता इत्यर्थः ॥ २३ ॥ भयानकः | ५ भाष्योत्कषदीपिका । 
“यावदुष्णं भवेद्न्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हवियुणाः इति धुतिस्तिभ्याम् । गन्धर्वा हाहाहू- 
टरमष्टतयः, यक्षाः कुबेराद्य-, अञ्रा विरोचनादयः, सिद्धाः कपिलदयः, तेषां स्वाः समूहास्लां पद्यन्ति । सरे विस्मिता 
विस्य रपत एव च ॥२२॥ रद्रादयः किमथे विसयापन्ना इति चेत् यस्मात्स लोकाः करां तव रूपं दषट्म पीडिता इद्याद-- 
रूपमिति । ततर रूपं महदतिप्रमाणम् । तदेवाह । बहूनि सुखानि चक्षुषि च यस्मिन्. तत्, बहूनि बा्वादीनि यसिन्तत् , 
अतएव हे महाबाो, बहूनि उद्राणि यस्मिन्तत, बहुमिर्द॑मिः करलं विकृतं तत् दृष्ट यकिकाः आगिनः प्रव्यथिता भयेन भचड्ताः 1 नु अव्यथितेलोकैः किं तव लं तु न व्यथित इयत आह ! तथाहमपि व्यथितः ॥ २ २ ॥ खन्यथायां कारण- 
माह-~-नम इति । नभःस्पशं दयुर्शशं, दीप्तं ज्वलितं, अनेके नाना भर्यकरा वरणा यस्मिन् तं, व्यात्तानि विद्रतानि भर्यकराणि 

६ भीधरीन्याख्या । 
देवो, मरतो मरडणाः, ऊष्माणं पिवन्तीत्युष्मपाः पितरः, 'ऊष्पमागा हि पित्तरः* श्तयादिश्वतेः । स्प्रतिश्च-व्यावदुष्णं भवेदन्नं यावद. 
भन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्चन्ति यावक्नोक्ता हबिदयणाः ॥; इति । गन्धर्वाश्च यक्षाश्चासुराश्च बिरोचनादयः; सिद्धानां सङ्गाश्च ते 
सरव एव निसिताः सन्तः त्वां वीक्षन्त इत्यन्वयः ॥ २२ ॥ तरिच--रूपमिति । दे महाबा, महदत्यूजिते तव रूपं दृष्ट लोकाः 
सवे प्रव्यथिता अत्रिभीतताः, तथाहं प्रव्यथिततोऽसि । कीदृ रूप दृक्ष । बहूनि वक्राणि नेत्राणि च यदिस्तव् , बहनो बाहव अरव 
पादाश्च यरसिस्तत् , बहूनि उदराणि यस्तत्, बहमिर्द्ूभिः कारुं वितं । रौद्रम ॥ २३ ॥ न केवरं मीतोऽदहमिवेतावदेष 
अपि तु--नभःद्फलमिति । नमः खृशरतीति नभःसपक्तं । भन्तरिक्षव्यापिनमिलय्थः ! दीपनं तेजोयुक्तम् । अनेके वणां यस्य तमने. 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माप्योककर्षदीपिका-शरीधरी-अमिनवगुप्व्यास्यायुता । ७७९ 

देषटराकरालानि च ते खश्वानि इद्रैव कालानरुसंनिभानि । 
दिष्णोन जानेन रुभे च दामे पसीद देवेरा जगन्निवास ।॥ २५॥ 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसङ्केः । 

१ ्ीमच्छांकर भाष्यम् । 

वणैमनेकवणौ भयक्सा नानासंस्याना यस्सिस्त्वयि तं स्वामनेकवर्णी व्यात्ताननं व्यात्तानि विवतान्य- 
ननानि मुखानि य्सिस्त्वयि तं त्वां व्यात्ताननं दीप्तविश्लालनेज्ं दीप्तानि भ्रज्वङितानि विशराङानि 
विस्तीणोनि नेजाणि यस्िस्त्वयि तं त्वां दीप्तविशालनेननं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तसत्मा प्रव्यथितः 
प्रमीतोऽन्तरास्मा मनो यस्य मम सोऽहं प्रव्यथितान्तसयत्मा सन् धति धैर्यं न विन्दासि न ञ्य 
दाम चोपशमं मनस्तु हे विष्णो ॥ २७ ॥ कस्माद्--दषट्ाकराखानीति । देष्टाकराङानि देष्ाभिः 
करालानि बिश्ृतानि ते तव मुखानि दष्टेवोपलभ्य कालखानकसंनिभानि प्र्यकाङे छोकानां दाहको- 
ऽः कारानरस्तत्संनिभानि कारानटसदश्ानि दष्टदयेतदिद्राः पृचोपरविवेकेन न जाने दिब्युढो 
जातोस्म्यतो न कमे च नोपलमे च शर्म खुखमतः पसीद प्रसन्नो भव हे देवेश जगक्निवास ॥ २५॥ 
येभ्यो मम पराजयश्चङ्काऽऽसीत् सए चापगता यतः--ममी चेति । अमी च त्वां धतरषटस्य पुत्रा दुर्यो- 

ग आनन्द्भिरिभ्याख्या । 

॥ २९ ॥ इदथमानैऽपि भगावदैहे परितोषाधभावे कारणान्तरं मश्नपूर्वकमाह---कससादिति । श्टरवेलिवेकारेण 
म्र्षिव्यौवल्यैते ॥ २५ ॥ साकं जय परेषां पराज्य च दिषक्षम्तं [ दिष्य ] ष्वां परदयामीदयाह--येभ्य इति। 
तत्र हेतुत्वेन श्छोकमवतारयति--यत इति । न केवरं दुर्योधनादीनामेव पराजयः किं मीष्मादीनामपील्याह-- 

३ नीरक्ण्डव्याख्या ( बतुधंरी ) । 

दीक्तविशाठनेतर र्तनैघमित्यर्थः । हि प्रत्यक्षं त्वा त्वां शष्ट प्रव्यथितान्तरात्मा प्रकर्षेण व्ययथितचित्तो धृतिं धेयं न 
बिन्दाभिन ठमे क्रमं च ज्ञान्ति खस्थ्य च न कमे है विष्णो व्यापक, भयानकं त्वदकरन्तं देशं त्यक्त्वान्यत्नं गन्तुम- 

शक्यं तव व्यापकस्वादिति भाव; ॥ २४ ॥ काठानलछः प्रखयाभिसततुल्यानि । प्रसीद् प्रसन्नः सुखदो मवेत्यर्थः ॥ २५॥ 
% सधुसुद्टनीन्याख्या । 

मेव प्रप्चयति-न केवलं भरन्यथित एवाहं लां दृष्ट किंतु अरव्यथितोऽन्तरात्मा मनो यख सोऽ्टं एति चैयं देहेन्दियादि- 
धारणसाम्यं शमं च मनःरसादं न विन्दामि न ल्मे । हे विष्णो, लां कीटरम् । नभ.स्परामन्तरिक्षव्यापिनं दीपं अज्वलितं 
अनेकवर्ण मयंकरनानासंस्थानयुक्तम् व्यात्ताननं विडृतमुखं दीप्तविशालनेत्रं अञ्वकितनिस्तीर्णचश्चुषं लां इष्टा हि एव अ्व्यथि- 

तान्तरात्मा रतिं शम च न विन्दामीखन्वयः ॥ २४ ॥ दंष्राभिः करानि विङतलेन भयंकराणि अख्यकालानरूसदशानि 

च ते सुखानि इष्ैव नतु तानि श्राप्य भयवशेन दिशः पूवापरादितिवेकेन न जने । अतो न ल्मे च शर्म सुखं वद्रुप- 

द्धनेऽपि । अतो हे देवेश, हे जगनिवास, असीद असन्नो भव मां प्रति! यथा भयाभावेन लदशेनजं सुखं आ्रुयामिति 

सेषः ॥ २५ ॥ अस्माकं जयं परेषां पराजयं च स्वैदा द्र्टुमिष्टं परय । मम देहे गुडाके यचान्यद्रष्टुमिच्छसीति भगवदा- 
५ आष्योर्कषंदीपिका । 

मुखानि यस्मन्तं प्रज्वङ्तानि विसीर्णानि नेत्राणि यस्मिन्तं, लां दृटा ्रव्यथितश्वलितोऽन्तरात्मा मनो थख सोऽहं धेय न ऊमे 

अतएव शमं मनसवुषटिं न ठमे । व्यापनश्षीरुता तव मया दधाऽधुना द्रष्टुमसमर्थोऽस्मीवि सूचयन्नाह हे विष्णो इति, च्यापनशीरस्लं 

ननोयतसपि जानासीति बा संबोधनाशयः ॥ २४ ॥ दंष्राभिः कराखानि विङृतानि प्रल्यकालभिसदृशानि च दृष्टैव नलु प्राप्य 

दिशः पूर्वापरनिधेकेन न जानामि । शमे सुखं च न रमे अतो हे देवेश हे जगजिवास, असीद् मसन्नो भवं 1 तव देवेशं 
नगन्निवासलं च प्रद्यञ्चेण मयोपलब्धं यदर्थं मम प्रार्थना आसीदिति योतनाथ संबोधनद्वयम् ॥ २५ ॥ पराजयादचङ्कापि मम 

निकृत्ता इत्यारयेनाह । अमी च ला लां एतराष्स्य पुत्रा दुथोधनादयस्रमाणा विशन्तीति परेणान्वयः । सवे युयुत्छुव्यतिरिक्ता 
& भीधरीव्याख्या । 

कवणैम् , ष्यान्तानि विदृतन्याननानि यख तम् › दीप्तानि विद्चालानि नेच्राणि वख तम् परभूतं लां शा प्रव्यथितोऽन्तरात्मा मनो 

यख सोऽदम् धृतिं चैयैसुपद्यमं च न रुभे ॥ २४ ॥ विंच--दंष्रेति । मो देवेश, सब उुखानि शद्धा अयावेशचेन दिसो न जानामि) 

-श्लसं च सुखं न रुमे । भो जगक्निवास भ्रसन्नो भव । कीदृशानि सुखानि । दंद्ूमिः करङानि कालनरः प्रल्या्निस्तत्सदृ्ानि 

॥ २५ ॥ यच्ान्यदष्टमिच्छसीलनेनासिन्संमामे मानिजयपराजयादिकं च मम दे प्रयेति यद्धगवतोक्तं॑तदिदानीं पर्यत्राद-- 

अमी चेति पञ्चमिः । भमी धतरा पुत्रा दुर्योधनादयः सवे अननिपाकात्रां जयद्रथादीनां राशा द्धेः सदत तव नक्रा विद्र 



¢ ८9 आनन्दगिरिव्यश्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । ( अध्यायः ११ 

~ 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधसुखूयेः ॥ २६ ॥ 
वक्ाणि ते त्वरमाणा विद्ान्ति दंष्टकरालानि भयानकानि । 
केचिद्भिटग्ना दरानान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितेरुत्तमाङ्ैः ॥ २७ ॥ 

र, [ नेष यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभि्ुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विरान्ति वक्राण्यभिविञ्वरन्ति ॥ २८ ॥ 

१ भीभन्छांकरमाभ्यम् । ॥ च . 

धनध्र्ुतथस्स्वरमाणा विशन्तीति व्यवहितेन संबन्धः । सरवै सहैव संहता अवृनिपालसङ्केरवनिं 
पृथ्वीं पाख्यन्तीत्यवनिपालास्तेषां सद्केः 1 किंच भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः कणैस्तथासो सष्टासदीयेरपिं 
धृषदयन्चश्भतिभियोधसुख्यै्योधानां सुख्येः प्रधानः सद ॥ २६ ॥ किंच--वक्राणीति । वक्राणि 
मुखानि ते तव त्वरमाणास्त्वरायुक्ताः सन्तो बिरान्ति । रिंविशिषएठानि मुखानि । दं्राकयाखानि 
भयानकानि भयंकराणि । किंच केचिन्मुखानि धविष्टानां मध्ये विलश्रा_ दशनान्तरेषु दन्तान्तरेषु 
मांसमिव भक्षितं संदश्यन्त उपरभ्यन्ते च्ू्णितेश्ूर्णीरवेर्तमाङ्गः शिरोभिः ॥२७॥ कथं प्रविशन्ति 
सुखानीदयाह-यथा नदीनामिति। यथा नदीनां खबन्तीनां बहवो ऽनेके ऽम्बुनां वेगा अम्बुवेगास्त्वसय- 

[ ग °)? क + 0 0 0) वि „9 # वि ^) 0 00) 0 , ति, ० ॥। ॥ 1 ॥ + 9 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

किंचेति ॥ २६ ॥ भगवदरूपसोगल्वे देन्तरमाह--्िचेति । भरविष्टानां मध्ये केचिदिति संबन्धः ॥ २५ ॥ 
उभयोरपि सेनयोरबस्थितानां राक्ता भगचन्भुखभ्रवेशं निदक्षेनेन विशदयति--कथसिद्यादिना ॥ २८ ॥ प्रवेशष- 

३ भीरुकण्टव्याख्या ( चलुधरी ) । 

अमी त्वां विशन्तीलयग्निमश्टोकादपङृष्यते ॥ २६ ॥ ते भीष्मादयः । उत्तमाङ्गे; शिरोभिः । अयं मावः---धृतराध्रय 
पुत्राः पापिष्ठाः मवन्तमेव बेरोक्यशरीरं विशन्ति ! परापायुखूपं तख पा्ुानखितान्नरकानेव गच्छन्तीति तत्र तां 
विराम्तीव्येवोक्तम् । भीष्मादयस्तु सक्ता यतोऽधित्रीह्मणा वेदाश्च प्रसूतास्तद्वगवतो सुखं प्रविदान्तीति वैषम्यगति- 
सूचनां त्वां धृतराष्ट्रय पुत्रा विरान्ति भीष्मादयस्ते वक्राणि विरन्तीति विमागद्रीने युक्तमिति ॥ २७ ॥ इदमेव 
सदणन्तमाह-यथेति । तव वक्राणि विदन्तीति संबन्धः । अभिविञ्वरुस्ति सर्वतः जाज्वस्यमानामि ॥ २८ ॥ 

 मधुसुदनीव्यासख्या । 

दिष्मधुना प्दयामीदाह पश्चमिः--अमी च धृतरष्टुय पुत्रा दुर्योधनप्रशतयः हतं सोदरा युदुत्छं विना स्वे लां रमाणा 
विश्चन्तीदयत्रेतनेनान्वयः । अतिभयसूचकतेन क्रियापदन्युनलमच गुण एव । सहैवावनिपाल्मनां शाल्यादीनां राज्ञां सद्ैस्लरं 

विशन्ति । न केवरं दुर्योधनाद्य एव विशन्ति कितु अजेयचेन सर्वैः संभावितोऽपि भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः कर्णलथासौ 
सर्वैदा मम व्िदष्टा । सहासदीयेरपि परकीयैरिव धृष्टवुश्नव्रयतिभियौधमुद्यैस्ां विशन्तीद्यन्वयः ॥ २६ ॥ अमी 
धरतराष्पुतरभ्रश्टतयः सवैऽपि ते तव दश्रकरालनि भयानकानि वक्राणि रमाणा विशन्ति । तत्र॒ च केचिनूर्णितैरतमङ्गः 
रिरोभिर्विरिष्टा दश्नान्तरेु विच््ना विशेषेण संलप्ा इद्यन्ते मया सम्यगसंदेदैन ॥ २७ ॥ राज्ञां भगवन्मुखप्र- 
वेशने निदरोनमाह--यथा नदीनामनेकमार्गप्रवृत्तानां बद्वोऽम्बूनां जलानां वेगा वेगवन्तः अवाहाः समुद्रामिमुखाः 

५ भाष्योत्कर्यदीपिका । 

अवनिपाखानां राज्ञां जयद्रथादीनां समूहैः सदैव ! किच ये परेषां जयाा तेऽपि भीष्मादयः सूतपुत्रः फर्णोऽसौः ममातीव 
श्नुः अस्मदीथेरपि योधानां प्रथः िखण्डिषृषटद्युत्नादिभिः सदैव ॥ २६ ॥ किच तव मुखानि दंश्रकराखनि अतएव भयंकराणि 
लरायुक्ता विरान्ति। तत्र प्रविष्टानां मध्ये केचिदन्तान्तरेषु चूतैः दिरोभिर्विलभा मक्षितमांसमिव संददयन्ते उपलभ्यन्ते ॥ २७ ॥ 
तत्र इथन्तमाहं । यथा नदीनां खवन्तीनां बहवो जलानां वेगाः समुद्रमेवाभिसुखाः प्रतिमुखा प्रवन्त विशन्ति तथामी नरले- 

& ओीधरीभ्याख्या । 

न्तीप्यु्तरेणान्वयः । तथा भीष्मश्च द्रोणश्चासो सूतपुत्रः कर्णश्च ! न केवरं त एव विश्चम्ति अपिदु प्रतियोद्धारे येऽस्या योध. 

मुख्याः शिखण्डिधृष्टयस्नादयः तैः सह ॥ २६ ॥ बक्राणीति । एते सवै त्वरमाणा धावन्त श्व दषटाभिः कराडानि भयंकराणि 
वक्राणि विशन्ति । तेषां मध्ये केचिचुर्णङ्तैरत्तमाजैः शिरोभिरुपलक्िता दन्तसंधिषु सशिष्टाः संदृश्यन्ते ॥ २७ ॥ पवेदामेव गृ्टन्व 
नाद~--मथेति । नदीनामनेकमारौग्रृत्तानां बहवोऽम्बूला बारीणां वेगाः भनाहयाः ससुद्राभिद्लाः सन्तो मथा ससुद्रभेव अवन्ति 

७ अभिनवरुप्तावायव्यास्या । 
गम्यते दति पुनश्युनः सङकर तरपकारननानालतया ॥ १८ ॥ १९ ५ २० ॥ २१ ॥२२॥ २३ ॥ ५४ ॥ ५1६ 8 ७12६1 



८० सनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्गगवद्रीतां । [ अध्यायः ११ 

गीष्मो द्रोणः सूतपुज्स्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधसुख्यैः ॥ २६ ॥ 
वराणि ते त्वरमाणा विशान्ति दंष्ाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्धिखम्रा ददानान्तरेषु संददयन्ते चूणितेर्तमाङ्गेः ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः ससुद्रमेवाभिश्चुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नररोकवीरा विदान्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 

१ भीमण्छांकरमाष्यम् । हि 

धनप्रथ्तयस्त्वरमाणा विश्चन्तीति व्यवहितेन संबन्धः । स्वं सहैव संहता अवृनिपाटसङकैरबनि 
पृथ्वीं पाख्यन्तीद्यवनिपाखात्तेषां सङ्गः । किंच भीष्मो दोणः सूतपुत्रः कणैस्तथासो सहासदीयैरपि 
धृषदु्नप्रथतिभि्योधमुख्यैयोधानां सुख्येः प्रधानः सह ॥ २६ ॥ किंच--वक्राणीति । वक्राणि 
मुखानि ते तव स्वरमाणास्स्वरायुक्ताः खन्तो विशन्ति । किंविशिष्टानि सुखानि। दंष्करालानि 
भयानकानि भयेकराणि । किंच केचिन्मुखानि . भविष्टानां मध्ये विख्या द्रानान्तरेषु दन्तान्तरेषु 
मांसमिव भक्षितं संदश्यन्त उपलभ्यन्ते चूणितेश्वूणीरूतेखतमाङ्ञः शिरोभिः ॥ २७॥ कथं पविशन्ति 
सुखानीदयाद--यथा नदीनासिति। यथा नदीनां सवन्तीनां बहवो ऽनेकेऽस्वनां वेगा अस्बुबेगास्त्वरया- 

ध ॐ पत भे "पिक 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

किंचेति ॥ २६ ॥ भगवद्रूपस्योभत्वे हेष्वन्तरमाह--किचेति । भविष्टानां मध्ये केचिदिति संबन्धः ॥ २७ ॥ 
उभयोरपि सेनयोरबस्थितानां राक्ता भगवन्मुखपरवेशं निदङ्रौनेन विशदयति--कथसिद्यादिना ॥ २८ ॥ प्रवेश्ष- 

३ नीटकण्टव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

अमी त्वां विशन्तीलयभिमश्ोकादपकृष्यते ॥ २६ ॥ ते भीष्मादयः । उत्तमाङ्गैः रियेभिः। अयं मावः--धृतराष्रय 
पुजाः पापिष्ठाः भवन्तमेव जेलोक्यशरीर विशन्ति । पापादुरूपं तख पायुखानसिितान्नरकानेव गच्छन्तीति तत्र॒ त्वां 
विशन्तीयेवोक्तम् । भीष्मावयस्तु मक्ता यतोऽभ्ित्रह्मणा बेदाश्च प्रसूतासद्धगवतो सुखं मरविदान्तीति वेषम्यगति- 
सुचनाथे त्वां धूतरष्य पुत्रा विशान्ति भीष्मादयस्ते वक्राणि विशन्तीति विमागदशने युक्तमिति ॥ २७ ॥ इदमेव 
सद्णन्तमाह-यथेति । तव वक्राणि विशन्तीति संबन्धः । अभिविज्वलन्ति सर्वतः जाञ्वस्यमानानि ॥ २८ ॥ 

४ मपुसुदनीव्या्या । 

दिष्टमधुना पैयामीदयाह पचभिः-अमी च धृतराष्ट्रय पुत्रा दुयोधनप्रखतयः शतं सोदरा युयुत्छं विना स्वं लां लेरमाणां 
विश्चन्तीखयमरेतनेनान्बयः । अतप्तिभय॑सूचकलेन क्रियापदन्युनलमत्रं गुण एव । सहैवावनिपालनां शल्यादीनां रान्ञां सद्वैस्ां 

विशन्ति । न केवलं दुर्योधनादय एव विन्त किं अजेयलेन स्वैः संभावितोऽपि भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः कणैस्तथासौ 
स्वैदा मम विद्य । सहास्मदीयैरपि परकीथैरिवे धृष्युन्नर्रतिभि्योधमुख्यैस्लां विश्न्तीखयन्वयः ॥ २६ ॥ अमी 
शतगाषटयुत्प्रशतयः सर्वेऽपि ते तव दंष्राकरात्मनि भयानकानि वक्राणि तरमाणा विश्चन्ति । तत्र॒ च केचिन्रूणितेरुसमाङ्गः 
शिरोमिर्विंरि् दशनान्तरेषु विल्प्ना विशेषेण संलप्ा ददयन्ते मया सम्यगसदेहेन ॥ २७ ॥ रज्ञां भगवन्मुखप्र- 
वेशने निदरोनमाद--यथा नदीनामनेकमागैप्रृत्तानां बहवोऽम्बनां जलानां वेगा वेगवन्तः अवाहाः समुद्राभिमुखाः 

५ माष्योत्कषदीपिकः । 

अवनिपालानां राक्ञौ जयद्रथादीनां समूहैः सदैव ! किंच येषु परेषां जयादा तेऽपि भीष्मादयः सूतपुत्रः फणोऽसौ ममातीव 
शतुः असदीयेरपि योधानां परथानेः दिखण्डिधष्टुन्नादिभिः सहैव ॥ २६ किंच तव मुखानि दंषकराखनि अतएव भर्यकराणि 
लरायुक्ता विरान्ति । तत्र प्रवि्नां मध्ये केचिदन्तान्तरेष चूतैः शिरोभिर्विल््ा भक्षितमांसमिव संददयन्ते उपरभ्यस्ते ॥ २७॥ 
तत्र इष्छन्तमाह । यथा नदीनां छवन्तीनां बहवो जलानां वेगाः सयुद्रमेवाभिमुखाः प्रतिमुखा वन्ति विशम्ति तथामी नरणे- 

& नीधरीभ्यास्या । 

म्वीत्युत्तरेणान्वयः । तथा भीष्मश्च द्रोणश्वासो सूतपुत्रः करणैश्च । न केवरं त एव विशन्ति अपितु प्रततिथोद्धासे येऽसदीया योध- 
सख्याः दिखण्डिष्टयुञ्ञादयः तेः सष्ट ॥ २६ ॥ बश्राणीति । प्ते स्व त्वरमाणा धावन्त शव द्॑राभिः कराठानि भयंकराणि 
वक्राणि बिरान्ति । तेषं मध्ये केचिचुर्णीङगतेरत्तमातैः शिरोभिरुपरक्षिता दन्तसंभिषु संश्ि्टः संदर्यन्ते ॥ २७ ॥ प्रवेश्चमेब वृ्टन्ते. 
नाह~--यथेति । नदीनामनेकमागपरृत्तानां बदवोऽम्बूनां बारीणां वेगाः प्रवादयः समुद्राभिद्चाः सन्तो मथा समुद्रमेव द्रवन्ति 

७ अभिनवगुपषाचायेव्यार्या । 

गम्यते इति पुनशपुनः स्छुटतरमकाराननाच्ाछतया ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ २६ ॥ २४॥ एण ॥ ६६ ॥ २७॥ २६५ 



नीखकण्टी-मधुसूदनी-माष्योतकवेदीपिका-धीधरी-अमिनवरुपव्ास्यायुता ४८१ 
यथा पदीत्त ज्वलनं पतङ्गा विदान्ति नाराय सप़दवेगाः;। 
तथेव नाशाय विरान्ति लोकास्तवापि वक्राणि खष्डद्रवेगाः ॥ २९ ॥ 
लेटिद्यसे असमानः समन्ताह्टोकान्समग्रान्वदनैज्वल्द्धि; । 
तेजोभिराघ्यं जगत्समग्रं भासस्तथोभाः भतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 

१ भीमनच्छांकरमाष्यम् । 

विषाः समुद्रमेवाभिमुखाः परतिमुखा दवन्ति परविशन्ति तथा तद्वत्तवामी भीष्मादयो नरखोकवीय मचुष्यलोकशुरा विशान्ति वक्राण्यभितो उवलन्ति परकाद्ामानानि॥ २८॥ ते किमथ भविशन्ति 
कथं चेत्याह--यथेति । यथा प्रदीप्त ज्वकनमश्चि पतङ्गाः पक्षिणो विशान्ति नाश्चाय विनाशाय सखद. 
वेगाः सददध उद्धूतो वेगो गतिर्थैषां ते सण्दवेगास्तथेव नाशाय बिशम्ति टोकाः भराणिनस्ववापि 
वक्राणि सम्दवेगाः ॥ २९ ॥ त्वं पुनः-लेजिद्यस इति। लेखिष्यते अखादयसि च्रसमानोऽन्तः 
प्रवेरायन् समन्तान्समन्ततो ठोकान्तमध्रान्समश्तान् वदनेवेक्रञ्षखद्धिदीभ्यमानेस्तेजोभिरापुयं 
संन्याप्य जगत्लमन्र सहाभ्रेण समस्तमिदेतत्। किच भासो दीघ्यस्तथोभराः कूरः प्रतपन्ति 

१ 

> आनन्द्गिरिव्याख्या । 
भयोजनं तस्प्रकारविशोषं घोदाहरणान्वरेण स्फोरयति-ते किमर्थमित्यादिना ॥ २९॥ योद्धुकामानां रां 
भगवन्युखभ्रवेशमरकारं रद्य तस्यां दायां भगवतसद्धासां च प्रद््तिप्रकारं प्रल्याययति--त्वं पुनरिति । भगव- 
व्ृत्तिमेव भ्रत्यारप्र तदीयभासां ्रहत्ति भकटयति-किंचेति ॥ ३० ॥ भगवद्रपस्याङनेन इष्टपूर्वत्वात्तसय तस्िन्न 

३ नीलकण्ठष्याख्या ( बतुधंरी ) । 

इद्धिपूरवकमेव ते त्वद्रक्राणि प्रविशन्तीति सदशन्तमाह-- यथा प्रकी्मिति ॥ २९ ॥ थे च पतन्तसांस््व 
कर्णावानपि न वारयसि प्र्युत मसितुमिच्छसयवेत्याह - ठेङि्चसे भूयोभूयोऽतिशयेन वा आखादयसि । कीदशस्त्वम्। 
समन्ताज्नयरद्वर्वदनेर्लोकरान्सममरन्ग्रसमानः । एवै निष्ेणखापि तवर तेजो न हीयते प्रत्युत वत पषैलयाह- 
तेजभिरिति । दे विष्णो व्यापनरीर, समभरं जगत्तजोभिरापूय तव उमः स्टुमशक्या मासो दीरयः प्रतपन्तीति 

७ मश्रुसुदनीग्याख्या । 

सन्तः समुद्रमेव दषन्ति विशन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यभितः सर्वतो उ्वटम्ति । "अभिविज्वटन्तिः 
इति वा पाठः ॥ २८ ॥ अबुद्धिपूर्वैकप्रचेलञे नदीवेगं ट्टन्तसुक्ला उुद्धिपूतैकभवेे इ्टान्तमाह--यथा पतङ्गाः शक्मा 
सशदधनेगाः सन्तो इुद्धिपूत प्रदीप्तं ज्वलनं विशन्ति नाशाय मरणायैव तथैव नाशाय विशन्ति लोका एते डुयोधनश्नयः 

"सर्वेऽपि तव वक्राणि समद्धवेगा बुद्धिपू॑मनायद्या ॥ २९ ॥ योद्धुशमानां राज्ञा भगवन्मुखप्रवेच्धकारसुक्ला तदा भगवतस्- 
द्वासां च प्रदृत्तिभ्रकारमाह एवं वेगेन प्रविशतो लोकान्दुरयोधनादीन्तमयथान्सवीन्यसमानोऽन्तःपवेशयन्ज्वरद्धि्वैदनैः सम- 
न्तात्सवेतस्त् लेलिह्यसे आखादयसि तेजोभिमंभिरापूय जगत्समथं यस्मात्त्वं भाभिजगदापूरयसि तस्मात्तवोभास्तीना भासो 
दीप्तयः भ्रज्चर्तो ज्वलनस्येवं प्रतपन्ति संतापं जनयन्ति हे विष्णो व्यापनशीर ॥ ३० ॥ यसदेवं तसात्-एवसुभकपः 

५ भाष्योत्कषंदी पिका । 

कनीरास्तव सुखान्यभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि विशान्ति ॥ २८ ॥ अम्बुवेगाः समुद्रं विशान्ति नवु जकभावदिनाशं पराप्ुवन्ति। 
एते तु नाशाय भ्रविशन्तीयतो दछन्तान्तरमाह । यथा श्रदीपमसिं पतङ्गाः श्वुद्रपक्चिविशेषाः समृद्धवेगा विनाशाय विशान्ति तथैव 
सशरद्धवेगा लोकाः भाणिनः तवापि मुखानि विनाशाय विदन्ति ॥ २९ ॥ सर्वे खनाश्ाय तव वक्राणि विशन्ति लं पुनः समन्ततः 
समग्राोकाष्वटद्धि्वैदनैभ्रसमानोऽन्तः भवेरयन् ङरिद्यसे आखादयसि । किंच तवोभरा अतिक्रूर भासो दीप्तयः सर्व जगत्तेजो- 
मिरापू्य सेव्याभ्य अरतपन्ति अतापं कुर्वन्ति । यतस्तं व्यापन्चीकोऽतस्ता अपि तादा इति योतयन्संबोधयति- हे विष्णो इति 

६ भीधरीन्याख्या । 

प्रविश्षन्ति तथा अमी ये नरखोकनीरास्तेऽभिविञ्वलन्तिं सर्वतः प्रदीप्यमानानि वक्राणि प्रविशन्ति ।॥ २८ ॥ अव्चत्वेन प्रवेश्ये नदी" 
वेगो दृष्टान्त उक्तः । बुद्धिपू्वकग्रवेशे दृष्ठन्तमाद--यथेति । प्रदीपं जवलनम पतङ्गाः खक्ष्मपक्षिविशेषाः अद्धिपूवेक सष्डधो वेगो 

येषां ते यथा नाद्याय मरणायैव विशन्ति तथेव रोका एते जना अपि तवं मुखानि प्रतियन्ति ॥ २९॥ तततः किमत आह-~ 

छेडिश्चस इति । भतमानो गिखन् समभांदछोकान्सवीनेतान्वीरान् समन्तास्सर्व्तो ठेलिद्यसेऽतिशयेन भक्षयसि । कै; ज्वरद्धिरव- 

दनैः । किंच हे विष्णो, तव भासो दीप्रयस्ेजोभिविस्फुरणेः समस्तं जगब्माप्मोभ्रास्लीत्राः सत्यः अत्तपन्ति संतापयन्ति ॥ ३० ॥ यत 
भन गी० ६१ 



४८२ जनन्दगिरिव्यास्यासंबलित-भीमच्छांकरमाष्ययुता-शरीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ११ 

आख्याहि मे को भवानु्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद 

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि परजानाभि तव प्रत्तम् ॥ ३१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

कालोऽसि लोकक्षयकृत्पब्द्धो लोकान्समादतैभिह पत्तः । 
जतेऽपि त्वां न मविष्यन्ति सवै येऽवखिताः भ्रतयनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 

१ भीमच्छांकरभान्यम् । 

प्रतापं कर्वन्ति । हे विष्णो व्यापनशीक ॥ २० ॥ यत पफवमुच्रखभाबोऽतः--आख्यादीति । 

आख्याहि कथय से मह्यं को भवानेवमुग्ररूपोऽतिक्कूसकारः । नमोऽस्तुते तुभ्यं हे देववर देवानां 

प्रधान, प्रसीद भरसादं कख । विज्ञातुं विशेषेण ज्ञातुमिच्छामि भवन्तमादययमादौो भवमा न हि यसा- 

ल्ज्ञानासि तव त्वदीया परबतति चे्ाम् ॥ ३१॥ कारोऽस्सीति । कारोऽसि लोकश्चयछृत् लोकानां 

क्षयं करोतीति ोकश्चयशत् परचृद्धो चरृद्धि गतः। यद श्चद्धस्तच्छणु । लोकान्लमादतु संहते सिह 

स्मिन्काले घृत्तः । ऋतेऽपि विनापि त्वा त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकणेध्रभ्ुतयः स्वं येभ्यस्तवा- 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

निक्ासे्याशङ्याह--यत इति । उपदेशं छश्रुषमाणेनोपदेसकतैः ब्रन्दी भवन कर्तव्यमिति सुचयति- नमो. 

स्त्विति । करोवैलयागम्थयते--प्रसादसिति । स्वमेव मां जानीषे किम्थमिस्थमिदानीमथेयसे मदीयां चेषं दष्ट 

तैव प्रतिष्यखेत्याश्याह-न हीति ॥ ३१ ॥ खयं यदथा च सखप्रृत्तिः तस्सर्व भगवानुक्तवानिलयाद-- 

ीमगवानिति । कारः करियाशक्तयुपहितः परमेश्वरः, अस्मिन्निति व्तेमानयुद्धोपरश्चितस्वं कारस्य बिवश्चितम् । 

लोकसंहारा्थं॑व्वसमवृत्तावपि नासाव्थेवती प्रतिपक्चाणां सीष्मादीनां म्हि निना मंहतुमशक्यत्वादिलया- 

र नीलकण्डव्याख्या ( षतुर्धरी )। 

योजना । पदार्थः खष्टः ॥ ३६० ॥ एवं दीप्याकुटीभूतोऽञ॑नो भगवानयमिति विस्म्याह-भाख्याहदीति । 

एवञुग्ररूपः ऋूरकमी मवान् कोऽसीत्यास्याहि असुकोऽखीति कथय । प्रसीद शान्तो मव । त्वामहं विज्ातुमिच्छामि । 

यतस्तव प्रवर्ति चेशं न जानामि ॥ ३१॥ एवमञचैनेन प्रार्थितो भगवायुवाच-काल इति । इहासिन्संमरामे 

छोकान्धमाहठै सक्षितं प्रदत्तः प्रबद्धो महान् लोकक्षयकृत् कालो नाम परमेश्वरोऽसि । यसदेरवं तसात् ऋतेऽपि त्वा 
७ भश्चुसुदनीष्याख्या । 

रूराकारः को मवानिदाख्याहि कथय मे मह्यमलयन्तालुब्रह्माय । अतएव नमोऽस्तु ते तुभ्यं सर्वगुरवे हे देववर, प्रसीद 

प्रसादं करौर्यलागं कुर । विज्ञातुं विरेषेण ज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं सर्वकारणम् , न हि यस्मात्तव सखापि सन् प्रजानामि 

तवं परवृत्ति चेष्म् ॥ ३१ ॥ एवमनेन आ्ार्थतो यः खयं यदथा च ख्रृत्तिसत्सवे त्रिभिः %ोकेः श्रीमगवाञुवाच--कालः ` 

करियाक्तयुपदितः सबै संहता परमेश्वरोऽसि मवामीदानीं श्ृधो बृद्धि गतः । यद्थं प्रदृत्न्तच्छण-सोकान्दुरयोधनादी- 

नसमा सम्यगाह भक्षयितुं अडृत्तोऽहमिहासिन्कारे । मसपदरृत्ति विना कथमेवं स्यादिति चेन्नव्याह--ऋतेऽपि ला ल्लामजुनं 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

॥ ३०॥ यतएवसुथखभावोऽत आख्याहि कथय को भवान् शुद्धसत्तवपरधानः सौम्यखभावस्वं विष्णुमया पूवं ज्ञात इदानीं तमः. 

प्रधान उभ्रखभाववान् क इव्यर्थः, नाहमाज्ञां करोमि अपितु नम्रीभूय एच्छमील्याद्ययवाचमस्करोति। ते ठुभ्यं नमोऽस्तु हे देववर 

देवानां सुख्य, प्रसीद प्रसादं कुर । देववरस्य तवैव प्रसादो ममपिक्षितो नतु देवानामिति संबोधनारायः। भवन्तमाद्यं आदिकारणं 

विरोषेण ज्ञातुमिच्छामि । नचु खयमेव जानीहि किमथे एच्छसीति तत्राह । हि यस्मा्ववीयां चे न जानामि ॥ ३१॥ एवं पृष्टः 

श्रीभगवानुवाच । लोकक्षयं करोतीति लोकक्षयकरत्कालोऽसि । प्दृदः प्रब्द्धि आलः । इहासिन्काङे । नन्विहासिोके संभ्रमे वेखा- 
& भीधरीव्याख्या । 

एवं तसात्--आस्यारीति । मवानुरूपः क इयाख्याहि कथय । तुभ्यं नमोऽस्तु । दहे देववर, प्रसीद प्रसन्नो भव । भवन्तमा 

युरुषं तिरेषेण शातुमिच्छामि । यतस्तव अवृत्ति चेष्टं ॒तरिमधैमेवं प्रृत्तोऽपीति न जानामि । पव॑भूतस्य तवे प्रडत्ति वात्तीमपरि न 

लानामीति बा ॥ ३१॥ एवं प्राथितः सन् श्रीभगवानुवाच- कारोऽखीति त्रिभिः । लोकाना क्षयकती भदृद्धोऽत्यु्ः कारो. 
७ अभिनवगुक्ताचा्यभ्यारत्या । 

॥ २९ ॥ ३० ॥ आ्याहीति । न हि मजानामीति । सव अतिन वधि केासयेनेड्ीयुधतेति तद्र भवतो " जगतो विष्ाविषाः 
१ भरर, नीककण्डः. 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-मष्योतकर्षदीपिका-श्रीपरी-मभिनवगुस्यास्यायुना । ४८१ 
तस्मात्वशुत्तिष्ठ यरो भख जित्वा राचन्सुश्ष्व राज्यं सशद्धम् । 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं मव सव्यसाचिन् ॥ ३३) 

१ भीमच्छांकरभाध्यम् । 

शङ्का येऽवस्थिताः परत्यनीकैष्वनीकमनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु पतिपक्चभूतेष्वनीकेषु योधा एव योद्धारः ॥ ३२॥ यस्मादेवं--तस्माच्वमिति । तस्मात्वमुत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रश्तयोऽतिरथा अन्तेया देवेरप्यसुनेन जिता इति यद्यो कभ । कवरं पुण्येहि तत्प्राप्यते । जित्वा शत्रुन्दुयो घनप्र्चतीन् भुड्व राठ्यं सख दमसपल्मकंटकं । मयेवेते निहता निश्चयेन इताः पणेर्वियोजिताः पूर्वमेव । निमित्तमां व -------~---------------------------
----------------~~ ~~~ 

२ आनन्द्गिरिभ्याख्या । 

शङ्खयाह--छतेऽपीति ॥ ३२ ॥ सवीदासीन्येऽपि प्रतिद्धरानीकस्था म्ातिकृल्यादेव न मविष्यन्दीयेवं यस्ा- 
्रिश्चितं तस्मा्वदौदासीन्यमकिंचिष्करमित्याह--यस्मादिति । उचिष्ठ युद्धायोन्मुखीभवेलय्थः । यकशोलाममभि- 
नयति--मीष्मेति । फं तेनाुमर्थनेष्याशङ्खयाह--पुण्यैरिति । राज्यभोगेऽपेश्चिते किमनपेकषितेनेयादाङ्ाह-- 
जित्वेति । भीष्मादिष्वतिरथेषु सस्सु कतो जयारङ्कत्याराङ्ाह--मयेवैत इति । तिं वमारणाश न चे 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

त्वां विनापि सर्वे न मविष्यन्ति मरिष्यन्ति । के ते सर्वे । ्रतयनीकेषु शघरसैन्येषु योधाः शरा भीष्मादयोऽवसि- 
तास्ते ॥ ३२ ॥ तस्मादिति । यखात्वां विनाप्येते मरिष्यन्ति तसराच्वसुत्तष्ठ युद्धाय ¡ रोषं स्पष्टम् ॥ ३३ ॥ 

थ मधुखुदनीभ्याख्या । 

भोद्धारं विनापि लब्यापारं विनापि म्यापारेणैव न भविष्यन्ति बिनदकष्यन्ति सव भीप्मदरोणकरणप्रभृतयो योदधुमनर्हतेन 
संभाविता अन्येऽपि येऽवरिथताः प्रयनीकेषु प्रिपक्षसेन्येषु योधा योद्धारः सवैऽपि मया इतलदेव न भविव्यन्ति । तव 
तव व्यापारोऽकिंचित्कर् इव्यर्थः ॥ ३२ ॥ यस्मदिवं तस्मात्वद्यापारमन्तरेणापि यसरादेते विनङ्कषयन्येव तस्मात्त्वसुत्ति् 
उद्युक्तो भव युद्धाय देवैरपि दुजेया भीष्मद्रोणादयोऽतिरथा क्षरिखेवाजेनेन निर्जिता शयेवंभूतं यशो ल्मख । महद्धिः 
पुण्येरेव हि यद्यो भ्यते । अयलतश्च जिला शतरू्दुयोधनादीन् युक्कष्व खोपसर्जनतेन भोग्यतां भपय समृद्धं राज्य. 
कण्टकम् । एते च तव द्रवो मयेव काखात्मना निहताः संहतायुषस्वदीययुद्धत्पूवैमेव केवरं तव यञोलरभाय रथान्न 
पातिताः । अतस्लं निमित्तमात्रं अङगनेनैते निजिता इति सारवैलौकिकव्यपदेशास्पदं भव हे सव्यसाचिन् सब्येन वामेन 
हस्तेनापि शारान्सचितुं संधातुं श्नीकं यख्य तादश्चसखय तव भीष्मद्रोणादिजयो नासंभावितसस्मा्वव्यापारानन्तरं मया रथा- 

५ भाष्योत्क्षंदीपिका । 
चयैः छतो म व्याख्यातमिविचेत् फाठलैव भ्रृतलात् भरधानलाच सर्वैनान्नश्च प्रधानपरामरिलनियमात् लोकान्समादरत अदत्त । 
कं सर्वे लोका न भनिष्यन्तीखत आह । ये सेन्यं परलयवस्थिता सीष्मद्रोणादयस्ते स्व न भविष्यन्ति । नयु मां युद्धकतीरं विना कथं 
सर्वेषां नाद इतिचेत्तत्ाह ! ऋतेऽपि लां लां खयि वयक्तयुद्धव्यापारे सदयपि मया काटरूपेणावदयं विनाद्नीया इति भावः॥ ३२१ 
मरस्मात्तवां विनाप्येते न मविष्यन्येव तस्मात्वसुक्तिषठ स्थला युष्यसख । नु मा्तेऽपि कायैनिवौहे किमर्थ युद्धाय मां नियोजय- 
पीतिचेत् लदीययश्चःम्रख्यापनायेदयाशयेनाह । यशो भख देवैरपि जेतुमशरक्या सीष्मादयोऽतिरथा अ्युनेन जिता इति यश्चः 
परदाराधनादिजन्यपुण्यजनितं कभमख । श्रन्दुर्योधनादीन् जिला सश्रद्धं असपलमकण्टकं राज्यं भुख्क्ष्व ! एतेषा विजये तव परि. 
प्रमो नास्तीद्यारयेनाह । एते तव शत्रवः पूर्वमेव मयेव निश्चयेन हताः । नलु कथं स्थिता इतिचेत्तव य्ोदानाय ला निमित्ती- 
कतैमिद्या्चयेनाह  निमित्तमान्नं लं भव । डे सन्यसाचिन् सव्येन वामेन सेनापि बाणान्सचितुं संधातुं शील्मयति तथा तं संबो- 
धयन्। निमित्तमात्रं भूत्रा सव्यसाचिलं सार्थकं कुर्विति सूचयति ॥ ३३ ॥ येषु येषु योधेष्वज्जनस्याशद्का तां स्तान्न्यपदिश्चवि । दरोणं 

६ भीधरीभ्याख्या । 

ऽसि । रोकान्प्राणिनः क्दतैमिह कोके भ्रवृ्तोऽसि । अतः । तेऽपि तामिति । त्वां हन्तारः विनापि न भविष्यन्ति न जीवि- 

व्यन्ति । यथपि त्वया न हन्तव्या एते तथापि मया कारात्मना यसाः खन्तो मरिष्यन्तयेव । के ते । प्रत्यनीकेषु अनीकान्यनीकानि 

प्रति भीष्मद्रोणादीनां सर्वच सेनायु ये योदधारोऽवखितासे सवैऽपि ॥ ३२ ॥ तसरादिदि । यसादेवं तस्व युद्धायोचिष्ठ । देवे 
(पि दुजयाः सीष्मद्रोणादयोऽज्ञैनेन निजिता श्वेवभूतं यरो लभस्व भाञजुहि । अयलेन श्नृजञित्वा सष्डं राज्यं युड्श्व ! एते च तवं 

शरत्रवस्ूवदीययुदधत्पवेमेवे यैव कालालना निहतप्रायासथापि त्वं निमित्तमात्रं भव । हे सव्यसाचिन् सन्भेन वामदृस्तेन सन्नि 
७ अभिनवगुप्ताचायध्याल्या । 

त्मनः शदाछद्धमिथसंविद्वलयासीकाराद्सिधीयते इति पायशः सुत्रिलमनत्राध्याये रहस्ययुदङ्धितमात्रं संविन्तिसमर्थम्योस्तु कियत्य 
ेखनायासदौऽरिथयमालम्नेमहि । अत्र यदुक्त मया हतेषु त्वं निभिन्तं मद्ास्वी भवेति भगवता रत्मद्यु्तम् । यदुक्तं आगतेन नच" 



८७ आनन्दगिरिव्यास्यासेवलित-शरीमच्छाकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः ११ 

द्रोणं च मीषमं च जयद्रथं च कर्ण तथान्थानपि योधवीरान् । 

मथा हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यखं जेतासि रणे सपन्नान् ॥ ३४ ॥ 

१ भीभण्छांकरभान्यम् । 

त्वं ह सव्यसाचिन् सव्येन वामेनापि हस्तेन शराणां षात्सव्यसाचीर्युच्यतेऽदखेनः ॥ ३३६ ॥ द्रोणं 

चेति। दोणं च येषु येषु योधेष्वजचैनस्यादाङ्कासीत्ता स्तान्सवोन्व्यपदि राति भगवान्मया हतानिति 

तन्न द्वोणभीष्मयोस्तावल्प्रसिद्धमाशाङ्काकारणे द्रोणो धडुवदाचाया दिव्याखसं प्रन्नः आत्मनश्च विरे- 

घतो ख्गरिष्ठः, भीष्मः खच्छन्दमन्यर्दिव्याखसंपन्न्च परशुरामेण दनदयुद्धमगमन्न च पराजिनः, 

वथा जयद्थो यस्य पिता तपश्चरति मम पुत्रस्य शिरो भूमो पातयिष्यति यस्तस्यापि शिरः पतिष्य- 

तीति, कर्णोऽपि वासवदत्तया शक्तया त्वमोधया संपन्नः सयुः कानीनो यतोऽतत्तन्नाञ्चव निदेराः। 

रया हतांस्त्वं जहि निमित्तमात्रेण । मा व्यथिष्ठास्तेभ्यो भये मा कार्षः ॥ युध्यख जेतासि दुय यन- 
# + 

२ आनंन्दुगिरिव्यार्या । 

भरवृत्तिसन्राह~-निमिन्तेति । सध्य्षाचीपदं विभजते--वामेनेति ॥ ३३ ॥ भयेवेध्यादिनोक्त परप॑च्चयति-द्वौणं 

खैति । किमिति कतिचिंदेवीच्न द्वोणादयो गण्यन्ते तत्राह येष्विति । द्रोणादिषु कुतः शद्केदयाशङ्खय इयोः ` 

्ङ्धानिमिन्तमाह-- तंत्रत्यादिना । जयद्रथेऽपि शङ्कानिमित्तमाह-त येति । दिव्याखसंपन्न इति संबन्धः । 

तश्र शङ्कायां कारणान्तरमाह--यस्येति 1 कर्णेऽपि तस्कारणस्वं कथयति--कर्णो ऽपीति । पूर्वदेव संबन्धः । 

हेष्वन्तरमाह--वासवैति । सा खल्वमोधा युरुषमेकम्यन्तसमर्थं॑घातयित्वैव निवतैते । जन्मनःपि तस्य शङ्कनी- 

यष्वमाह--सरथैति । न्ती हि कन्यावस्थायांमश्नप्रभावं ज्ञातुमादिल्यमाजहाव तवस्तस्यामेवावस्थायामयसुद् भूव 

शदाह-कानीन इति । एतदेवाभिप्रेत्य कणभ्रदणमिलाह -यत इति । उक्तेष्वन्येषु च न स्वया शङ्किवध्य. 

३ नी रखफण्ठव्याख्या ( चतुधैरी ) । 

मा व्यथिष्ठाः एते महान्तः कथं॑हन्तु शक्या इत्याक्करीमावे मागा इत्यर्थः । जेतासि जेष्यसि सपलंन्दात्रून 
छ मधुसूदनीन्याश्या । 

ल्ाल्यमानैष्वेतेषु॑तवैव करदैल॑लोकाः कत्पयिष्यन्तीद्यमिभ्रायः ॥ ३३ ॥ भयु द्रोणो बाह्मणोत्तमो धलुर्वेदाचायां मम शर 

्विरोषेण च दिव्या्चसंपन्नः तथा मीष्मः खच्छन्दगूनयुर्दिव्याल्नसेपन्नश्च परञ्युरामेण दन्दयुदधमुपगम्यापि न पराजितः । तथा 

यथय पिता ब्रदक्षत्रसपश्वरति मम पुत्र धिरो यो भूमौ पातयिष्यति तस्यापि शिरस्तत्कालं भूमो पतिष्यतीति स जयद्रथोऽपि 

जेतुमशक्यः सेयमपि महदेवाराधनपये दिव्या्रसंपज्श्च तथा कणोऽपि खयं सूये समस्तदाराधनेन दिग्याछ्चसंपन्नश्च वासवं. 

दत्तया चैकपुरषधाविन्या मोधीकलमदाक्यया सक्या विरिष्टः तथा छपश्चत्याममूरिश्नवः पर्तयो महानुभावाः सर्वथा दुर्जयाः 

एव एतेषु सत्यु कथं जिला शात्रन्रज्यं भोक्ष्ये कथं वा यशो रम्य इयाशद्कामजजनस्यापनेतुमाह तदाश्धाविषयानामभिः 

कथयचू--दोणादीस्वदाशङ्ाविषयीभूतान्सर्वानेव योधवीरान्कालात्मना मया हतानेव लं जहि । हतानां हनने को वा परि 

श्रमः । अतो मा व्यथिष्ठाः कथमेवं शक्ष्यामीति व्यथां भयनिमित्तां पीडां मा गाः । मयं खक्ख युध्यख, जेतासि जेष्यस्यचिरे- 

णेव रणे संग्रमे सपल्नान् सर्वानपि शत्रून् । अत्र द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं चेति चकारत्रयेण पूरो ्तजेयतलद्धानूयते । 

सथाक्षब्देन कणैऽपि अन्यानपि योधवीरानिदखत्रापिश्चष्देन । तस्मात् तोऽपि सखस्य पराजयं वधनिमित्तं पाप च मा रष्किष्ठ 

इत्यभिप्रायः । कथं भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ" इदयत्रेवात्रापि सयुदायान्वयानन्तरं 

अयेष्ठान्वयो द्रश्व्यः ॥ ३४ ॥ द्रोणमीष्मजयद्रथकर्गेषु जयादाविषयेष्ु हतेषु निराश्रयो दुयोधनो इत एतरैयजुसंधाय जयाशा 
५ भआष्योत्कर्षदीपिका । 

च धलु्ैदाचार्यं दिव्याक्चसंपन्नं आत्मनश्वं विरोषतो गुरं, सीमं च खच्छन्दमुत्युं दिव्याखसंपर्ं परञ्यरामेणापि दन्दरयुदधेऽपराजितं, 

जयद्रथं च यस्य पिता तपश्चरति मम पु्रख धिरो भूमौ यः पातयिष्यति तापि शिरः पतिष्यतीति तं, कर्ण च कन्यया कन्दा 
संदु्ाहूवाघसो कन्धेन मन्रेणादरतात्सूयोदुत्पादितं ₹न्द्दत्तया शं्तया लमो घया दिव्याज्ेव संपन्न, तथान्यानपि योधगुख्यान्भग- 
दत्तादीम्मया कालकूपेण हतान् निमित्तमात्रेण लं जहि । अतो मा व्यथिष्ठालेभ्यो भयं मा कार्षीः । भयं दखक्खा च युध्यख । यतेः 

सपन्नान् शत्रु्दर्योधनादीन् रणे युद्धे निःसंशयं जेतासि ॥ ३४॥ भीष्म पतनमुक्तमेव द्रोणादीनामपि ईश्वरेण निहतानां पतनं 

६ भीधरीन्याख्या । 

श्चरान्स॑थातुं शरीरं यश्चेति श्युत्पत्या वामेनापि बाणक्षेषत्सन्यसाचीव्युच्यते ॥ १३ ॥ (न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः” श््यारियीं शङ 
सापि म करयेव्याह~~द्रोणं चेति । येभ्यस्सवं शङ्कसे तान्दरोणादीन्मयेव हतांस्त्वं जहि धातय । मा व्यथिष्ठाः शोकं भा कार्षीः । संप" 



नीलकष्टी-मधुसूदनी-भाष्यो्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । ४८५५ 

संजय उवाच । 
एतच्छुत्वा वचन केडावस्य करतास्रलि्विेषमानः किरीदी । 
नमस्करत्वा भूय एवाह कष्ण सगद्गदं भीतभीतः प्रणस्य ॥ ६५ ॥ 

१ भीमण्छांकरभष्यम् । 

धभ्रतीन् रणे युद्धे सपलाग्शशरूञ् ॥ ३४ ॥ पतच्छ्ुत्वेति । पतच्छुत्वा वचने केशवस्य पूर्ोक्तं कता- 
षिः सन् वेपमानः कम्पमानः किरीरी नमस्कृत्वा भूयः पुनरेवादोक्तवान् ष्णं सगदं मयाविष्ठम्य 
ःखामिघातान्लेहाविषटस्य च ह्षाद्धवादश्रुपूणेनेघ्रत्वे सति श्छेष्मणा कण्टाव्ररोधः ततश्च वाचोऽपा- 
डव मम्दश्तब्दन्वं यत् स गददस्तेन सह वतन एति सगदं वचनमाहेति वचनक्रियाविशचण- 
मेतत् । भीतभीतः पुनभेयाविष्चेनाः सन्. भ्रणभ्य श्रह्ीभूत्वाहेति व्यवहितेन संबन्धः । अराव नरे 
संजयवचनं साभिप्रायम् । कथं द्रोणादिष्वज्ञनेन निहतेष्वजेयेषु चतुषु निराश्रयो दुधाघनो निहत 
पतेति मस्वा धृतराषटरो जवे भरति निराशः सन्संधि करिष्यति ततः शान्तिखुभयेषां भविष्यतीति 
नीम णी (मी णि ज नि 9 मू य ति ण भके क कि ककि कि कि पिभ थि ज कि निने रि क कि मिनि ४ श ज जि 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

- मिध्याह--मयेति ॥ ३४ ॥ पराजयभयाश्करिष्यति सन्धिमिति इद्धा संजयो रक्षे वृत्तान्तसुक्वनिश्याद - सं जयं 

इति । पूोच्छवचनं कारोऽसीलयादि । विश्वरूपदशेनदशाथाम्ैनस्य भगवता संवादवचने किमिति संजयो र्ध 

व्यजिक्ञपदिल्याशङ्कय तदुक्तस्तातप्माह--अन्रेति । वमेवाभिभायं अशद्वारा बिशदयति-कथमित्यादिना । 

तहि संजयवन्वने श्चुस्वा किमिति राजा संधिं न कारयामासेति तत्राह- तदपीति ॥ ३५ ॥ किं वदञ्जुनो भगवन्तं 
३ गीरकण्डष्याख्या ( खतुरधंरी ) । 

॥ ३४ ॥ भगवतैवभुक्ते सति पशवात्विवृत्तमित्यपेक्षायां संजय उवाच । अत्र कृताञजरित्वादिना विहेन मगवद्वा- 

क्योष्ट्कने किरीटी म करिष्यतीति सूच्यते । सगद्भदं सयदहषीद्यायेरोन गदरदेन कण्डकम्पनेन सह वतत इति 

वगदरदं यथा भवति तथा आह उक्तवान् । मीतमीतोऽ्यन्तं भीतः सन्नाहेति संबन्धः । अनराहिति पदच्छेदे 

पुनरङ्ेन उवाचेति पुनरुक्तं खात् । अतः प्रणम्य अञ्जन उबाचेतयेव संबन्धो नतु प्रणम्य अहिति । का तर्हिं 
% सधुसूदनीभ्यारू्या । 

परिखज्य यदि धृतराष्टः संधिं ङर्यत्तदा शान्तिखभयेषां भवेदिदखयमिभ्रायवान् ततः किं इत्तमिल्यपक्षायां संजय _उवाच -~ 

एततपूरवोक्तं केरावश्य वचनं श्ुला कृताज्लटिः किरीदी इनदरदततकिरीदः परमवीरतेन परसिद्ध. वेपमानः परमाश्व्यददोनजनितेन 

सश्जमेण कम्पमानोऽजुनः कृष्णे भक्त घक्रषैण भगवन्तं नमस्कृता नमस्कृ भूयः पुनरप्याह उक्तवान् सगदं भयेन हर्षण 

श्राश्रुपूणनेन्रवे सति कफरुद्धकण्ठतया वाचो मन्दखसशम्पलादिमिकारः सगदूदस्तथुक्तं यथा स्यात् । मीनमीतः अतिशयेन 

भीतः सन् पूर्व नमस्कृ युनरपि प्णम्याखन्तनभ्नो भूलाऽऽ्देति संबन्धः ॥ ३५ ॥ एकादशभिः --अैन उवाच सथानं 
५ स्योत्कर्षेदी पिका । 

भविभ्ययेवेति श्चुला श्णादिषु जयाचाविषयभूतेषु चतु अजेयेष्वपि अनेन निहतेषु निराध्रयो दुर्योधनो निहत एषेति मला 

धृतराष्टः जयं्रति निराशः सन् संधिं करिष्यति ततः श्ान्तिरुमयेषां भविष्यतीलयाशयेन संजय उवाच--पएत दिति । एतत्पू- 

वक्तं केशवस्य वचनं श्रु वेपमानः कम्पमानः किरीदी अयनः कृताञ्जलिः सन् नमस्छला भयाविष्टख ुःखेनामिषतात्लहा- 

निष्ट इषोद्वात् अश्ुपूणैनेत्रतवे सति ष्मणा कण्डावरोधात् गद्रदया मन्दया वाचा स वतेते इति सगदं यथा स्यात्तथा भूय 

एव ङष्णमाह उक्तवान् । मीतमीतः पुन युनर्भयाबिष्टचित्त प्रणम्य नभ्नौभूयाहेति संबन्धः । यत्तु अत्राहेति पदच्छेदे पुनर्येन 

उवाचेति पुनरुक्तं खात् अतः अरणम्या्चन उवाचेलेव सबन्धः नतु प्रणम्याहेति । का ति अदिति क्रियायाः गतिः। नेथ च्या 

अहेति असिद्थमव्ययमिखदोषः इति तस्रामादिकम् । "ततः स विसयाविष हृष्टरोमा धनंजयः । प्रणम्य शिरसा दें इता - 

लिरभाषत । अर्जुनडवाच' इत्यादौ एवमेव दैरीदशेनेन पुनरुत्यापादनस्यं तत्षमाधान् चाक्रिचित्रखात् ॥ ३५॥ हे हषी- 

& ओधरीष्याख्या । 

शाम शनूत्रणे युद निधि जञतासि जेष्यसि ॥ ३४ ॥ ततो दत्ते तदधतरा्ं प्रति संजय उवाच---एतदिति । एततपूर्वं शोकच्रया- 

त्मकं केश्चवस्य वचनं श्चत्ता वेपमानः कम्पमानः किरीय्यञ्चैनः कृताजजरि. संपुरीङ्त्स्तः क९1 नमस्छय पुनरप्याह उक्तवान् । 

कथमाह भयदषौयावेदवशादरद्देन कण्ठकम्पनेन स वेत्त इति सगद्धदं यथा मवति तथा । किच भीतादपि मीतः सन्द्रणम्यावनतो 

७ अभिनवगुसाषायन्याख्या । | 

दविः कतरदितयादि ॥ ३१ ॥ आओसगवालुवाच--काकोऽखीलयादि ॥ ३२ ॥ ३९ ॥ ३४ ॥ सजय उवाथ-दतच्टुस्येति ॥ ३५ ॥ अञ्युन 



८६ आनन्दगिरिष्यास्यासंबलित-भरीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवदीता । [ अध्यायः ११ 

अञ्जन उवाच । 
स्थाने हषीके तव परकीयां जगत्प्रहष्ययनरस्थते च । 
रक्तांसि भीतानि दिर द्रवन्ति स्व नमस्यन्ति च सिद्धसक्का;ः॥ ३६ ॥ 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे जह्मणोऽप्यादिकन् । 

१ भ्रीमच्छांकरमाभ्यम् । 

तदपि नाधोषीचुतराष्ो भवितव्यवरात् ॥ २५ ॥ स्थान इति । स्थाने युक्तम् कि वत्, तव भरकील्यौ 
रबन्माहात्म्यकीतनेन श्रुतेन हे इषीकेदा यज्ञगत्पहष्यति पदषसुपैति तत्स्थाने युक्तमिव्य्थः । अथवा 
विषयविदोषणं स्थान इति, युक्तो हषोदिविषयः भगवान् । यत ईश्वरः सर्वात्मा सवैभूतसुहच्चेति । 
तथाचुरज्यतेऽजुणगं चोपेति तच्च विषय इति व्याख्येयम् । किंच रक्चांसि भीतानि भयाविष्ठानि 
दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति तच्च स्थाने विषये । सरवै नमस्यन्ति नमस्छुवैन्ति च सिद्धसङ्घाः सिद्धानां 
समुदायाः कपिखादीनां तश्च स्थाने ॥ २६॥ भगवतो दषादिविषयतवे हेत दर्चयति--कस्माचेति । 

॥ २ आनन्दभिरिव्याख्या 1 
भति सगदं वचनयु्धवानिति तदाह--अजंन इति । विषयविरोषणत्वमेव व्यनक्ति-युक्त इति । भगवतो 
हषोदिविषय्वं युक्तमिलयन्न हितमाह--यत इति । तव प्रकीलयी हषैवदजुराग च गच्छति जगदिव्याद-- तथेति । 
वच्चेलययुरागगमनम् । रक्षःसु जगदेकदेशभूतेषु भतिपक्षेध॒ कतो जगतो भवति हषासुरागाविद्यालङ्याह-~ 
किंचेति । इतश्च जगतो भगवति दरषादि युक्तमिलयाह--सर्वं इति ॥ ३६ ॥ उक्तेऽथै हेत्व्थववेनोत्तरश्टोकमवतार- 
यति-भगवत इति । महाप्मत्वमश्ुद्रचेतस्स्वम् । गुरुतरस्वा्नमस्कारादियोग्यत्वमाह--गुखतरायेति । तन्नैव 

३ नीखकण्डव्याख्या ( घतुर्धयी ) ॥ 

अदिति क्रियाया गतिः । नेयं क्रिया किंतु अहेति प्रसि द्धर्थमन्ययमित्यदोषः ॥ २५ ॥ एकादशभिः छोकैर्जुन 
उवाच--स्थाने इति । हे हषीकेरा सर्वेन्दरियप्रवर्तक अन्तर्यामिन्, तव भकी््यी नामसंकीतनेन जगत्महष्यति 
यत्तत् साने युक्तम् । खाने इत्यव्ययं युक्तमित्यर्थ । यत्तव प्रकीत्य जगदलुरज्यते तदपि स्थाने युक्तम् । यत्तव 
्रकीर्यी रक्षांसि भीतानि सन्ति दिशो द्रवन्ति पकायन्ते तदपि खाने युक्तम् । यर त्वा सर्वे सिद्धसङ्कखाः कपिला- 
दीनां समुदायाः नमखन्ति तदपि खाने । अयं शोको रक्ोमच्रत्वेन मन्रशाखरे प्रसिद्धः । सच नारायणा्क्षर- 
सुदशेना्लमन्राभ्यां संपुटितो जेय इति रहखम् ॥ ३६ ॥ इतो मां सिद्धसङ्खा नमखन्ति यतत्तेऽप्यहमिब बरह्माण्ड- 
शतानि खष्महन्तीयत जाह--कस्मादिति । हे महात्मन्, कादधितोत्ते त्वां न नभेरन्नपितु नमेरतरेव । ततर हेतुः 

७ सधुरदनीष्याख्या । 

इव्यय युक्तमियथं । हे हृषीकेश सर्वेन्द्ियपरवर्षक, यतस्लमेवमयन्ताद्धतप्रभावो भक्तवस्सरशच ततस्तव श्रकीया भ्रष्ृष्टय। 
कीलयो निरतिक्रायम्राशस्त्यस्य कर्तनेन श्रवणेन च न केवलमदहमेव अरहष्यामि किं सर्वमेव जगचेतनमा्रं रक्षोबिरोधि श्रह- 
ष्यति दृष्ट हषेमाप्रोति इति यत्तत् स्थाने युक्तमेवेदर्थ । तथा सरवै जगद्नुरज्यते च तद्विषयमनुरागसुैतीति च यत्तदपि 
युक्तमेव । तथा रक्षांसि भीतानि भयाविष्टानि सन्ति दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति सर्वासु दिष्च पलायन्त इति यत्तदपि युक्तमेव । 
तथा स्वे सिद्धानां कपिसरदीनां सङ्भा नमस्यन्ति चेति यत्तदपि युक्तमेव । सर्वत्र तव प्रकीर्येयसान्वयः स्थान इयस्य च । 
अयं छोको रक्षोघ्नमच्रेन मच्रशा्न प्रसिद्धः ॥ ३६ ॥ भगवतो दषादिविषयले दैतुमाद--कसराच हेतोसे तुभ्यं न नमे- 
रज नमस्डयुः सिद्धसङ्घाः सवेऽपि । हे महारमन्परमोदारचित्त, हे अनन्त सर्वपरिच्छेदद्ल्य, हे देवेश हिरण्यगभादीनामपि 

५ भाष्योत्करषैदीपिका । 

केरा, तव माहासम्यरकीर्तेनेन यजगत् प्रहे भरपरोखनुरागं नोपैति तष्सथाने युक्तमर्थः । यद्वा तव प्रकीयौ यजगत्रहृभ्यसयसु" 
रज्यते च तत् स्थाने हषोदिस्थितियोग्यविषये । यतस्लं हषीकेराः सरवन्द्िनियन्ता सर्वान्तर्यामी स्वैठहदिति सूचनार्थ संबो घनम् । 
किंच यद्रकषांसि भयानिध्नि दिशो द्रवन्ति पाय गच्छन्ति यच्च सिद्धानां कपिलादीनां समुदायाः नभस्ठुर्बन्ति तच्च स्थाने इति 
पूर्वैवत् ॥ ३९ ॥ इदं भगवतो दषीदिविषयलं युक्तमेवेलयाशथेनाह । कसा ते तुभ्यं न नमेरन् न नमस्कुयः । नमस्काराकरणे 

& भीधरीन्याख्या । 

भूत्वा ॥ २५ ॥ स्थान इयेकादरभिरजैनसोकतिः । अन इत्यव्ययं युक्तमित्यसिन्रथे । हे हषीके, यत एवं त्वमद्धतप्रमाबो 
मक्तवत्सलश्च अतस्तव भ्रकील्यौ मादारम्यसंकीवेनेन न केवर्मदमेव अहष्यामि कितु जगत्सर्वं प्रहृष्यति प्रकरेण हर्ष प्राति एतत्त 
स्थाने युक्तमिलरथैः । तथा जगदनुरज्यतेऽयुरागं चोपति इति यत्, तथा रक्षांसि भीतानि सन्ति, दिश्चःपरति द्रवन्ति पलायन्त इति 

यत् स योगतपोमन्रादििद्धानां सङ्घा नमस्यन्ति प्रणमन्तीति यत्त, एत्व खाने युक्तमेव । न विनमिलथैः ॥ ३६ ॥ तत्र देतु. 
माद--कस्मादिति । हे महातमन्; हे अनन्त, हे देवे, हे जगन्निवास । गसाद्धेनोस्ते वुभ्यं न नमिर्मस्कारं ` न ऊयुः 1 -कथं 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योकर्थदी पिका-धीधरी-जभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ४८७ 

अनन्त देवेश जगन्निवास स्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

कस्माञ्च हेतोस्ते तुभ्यं न नमरेन् न नमरुङ्कयुे महात्मन्, गरीयसे गुखुतराय यतो बरह्मणो हिर्यग्स- 
स्याप्यादिकतो कारणमतस्तस्ाद्ादिकनं कथमे(व)ते न नमस्ङयैरलो हषीदीनां नमस्कारस्य च स्थान 
त्वमा विषय इत्यर्थः । हेः अनन्त देवेरा, हे जगन्निवास, त्वमश्चरं तदपरं यदवेदान्तेषु श्रूयते कि तत्स 
दसद्धिद्यमानं सच्च यत्र नास्तीति बुद्धिस्ते उपघानभूते सदसती यस्याश्चरस्य यद्भारेण सदसदिव्युप- 
चयते । परमार्थतस्तु सदसतः परं तथयदश्चरं वेदविदो वदरिति तत्तमेव नान्यदिव्यभिप्रायः ॥ २७ ॥ 
पुनरपि स्तोति-त्वमिति । स्वमादिदेवो जगतः खटुत्वाच्, पुरषः पुरि शयनात्, पुराणश्चिरम्तनरसतव- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

हेव्वन्तरमाह--यत इति । महास्मत्वादिहेतूनां मुक्तानां फरूमाह--अत इति । तत्रैव हेत्वन्तराणि सूचयति--हे 
अनन्तेति । अनवच्छिन्नत्वं सर्वदेवनियन्तृन्वं सर्वजगदाश्नयत्वं च तव नमस्कारादियोग्ध्वे कारणमिलयरथः । तत्रैव 
हेत्वन्तरमाह--त्वमिति । तत्र मानमाह-यदिति । कथमेकयेव सदसदूपष्वं तच्राह- ते इति । कथं सतो. 
ऽसतश्राक्षरं ्र्युपाधित्वं तदाह-यद्भारेणेति । तश्परं यदिलेतव्याच्ट--परमार्थंतसित्वति । अनन्तघ्वादिना 
भगवतो नमस्कारादियोग्यत्वसुक्तम् ॥ ३७ ॥ संभरति जगस्छशटत्वादिनापि त्योग्यत्वमसीति स्पुतिद्वारा दश्चैयति- 
पुनरपीति । जगतः ष्टा पुरुषो हिरण्यगभं इति पक्षं भत्याह--पुराण इति । लष्टत्वं निमित्तमेवेति तटस्थेश्वर- 

३ नीलकष्ठ्यराख्या € चतुर्धंरी ) । 

गरीयसे । तेऽपि गुरवस्त्वमपि युरुसलथापि त्वमतिशयितो गुरुरसीत्यर्थः । कुतो ममेवातिश्रयसतेषां मम च समानेऽपि 
सत्यसंकस्पत्वादौ सत्यतश्चाह । ब्रह्मणो हिरण्यगसशाप्यादिकत्रे पितामहाय पच्महामूतसषटद्वारा न्रह्माणं सृजत 
इत्यर्थः । 'जगद्यापारवर्ज प्रकरणादसननिहितत्नाचचः इतिन्यायेन नित्यसिद्धेश्रख तवाज्ञया ते सर्वेऽप्येश्र्यभाजो भवन्ति 
नतु त्वत्समासते । अतएव हे अनन्त हे देवानां ईश जगन्निवास जगतामाख्यभूत, त्वं अक्षरं शद्ध ब्रह्म । कीदश- 
मक्षरम् । यत् सदसत्तत्परं सच्च असज सदसती ताभ्या परं च सदसत्तत्परम् कायं कारणं तदुभयातीतं चेति 

त्रिविधमिव्य्थः ॥ ३७ ॥ पुनरपि सोति-- त्वमिति । आदिदेषो जगतः सषटस्वात् । पुरुषः सर्वशरीरशायी । 
८ मघुसूदनीन्याख्या । 

देवानां नियन्तः, ह जगन्निवास सवांश्रय तुभ्यं कीटसाय । ब्रह्मणोऽपि गरीयसे गुरुतराय आदिक ब्रह्मणोऽपि जनकाय । 
नियन्तृलमुपदेष्रलं जनकलमिव्यादिरेकैकोऽपि देठुनमस्कायेताभ्रयोजकः । किं पुन्महात्मलनन्तल्जगजिवासलादिनानाकल्याण- 
गुणसमुच्धित इद्यनाश्व्यतासूचनार्थं नमस्कारस्य । कसाचेति वाशब्दार्थश्वकारः । किंच सत् विधिञुखेन अतीयमानमस्तीति, 
अस्निषेधसुखेन प्रतीयमानं नास्तीति, अथवा सत् व्यक्तं असत् अव्यक्तं तमेव । तथा तत्परं ताभ्यां सदस्यं परं मूलकारणं 
यदक्षरं ब्रह्म तदपि तरमेव । खद्धिन्नं किमपि नास्तीदयर्थः । तत्परे यदिलयत्र यच्छब्दात्पराक्चकारमपि केचित्परन्ति । एतैर्हतुभिस्लां 
सरवे नमन्तीति न किमपि विन्नमिदर्थः ॥ ३७ ॥ भक्त्युदरेकात्पुनरपि सौवि--स्रमिति । लमादिदेबो जगतः सभहेतुलात् 

५ भाष्योत्कर्षद्ीपिका । 

हेतुनास्तीयर्थः। नमस्कारादिकरणे तु हेतुर्र्वते इद्याशयेनाह । हे महात्मन् परमात्मन् , महात्मलं लक्षयति । गरीयसे गुरुतराय यतो 
ब्रह्मणो हिरण्यगभेखाप्यादिकर्रे आदिकारणाय अभिन्ननिमित्तोपादानलदयोतनायादिपद् । भगवतो गुरतरलं ब्रह्मण आदिकवृलं च 
प्रतिपादयन्नाह ! हे सनन्त, यख देराकालवस्तुकृतः परिच्छेदो नासि तस्य तवैव गुरुतरलसुपपद्यत इति भावः । हें देवेश 
देवानां ब्रह्मादीनामी शस, जगन्निवास जगदधिष्ठान । तथाच सर्वनियन्ता सवोधिष्ठानं खमेवादिकतैलयाश्चयः । एवं तत्पदवा््यं 
निरूप्य लक्ष्यं निरूपयति--खमक्षरमिति । यदवेदान्तभ्रतिपायं कं तत । सदसत् । सदयद्विद्यमानं वियत इति विधिसुखेन अतीयमानं 
व्यत्त कामिति यावत्। असच यन्नास्तीति बुद्धिः निषेधमुखेन प्रतीयमाना अव्यक्तविषया कारणवुद्धिरिति यावत् । सदसदुपाधिक- 
घादक्षरलमपि सदसत् । तत््वतस्ु सदसच्च परं तलरमेवातः ते कसान्न नमेरज्िदर्थः ॥३७॥ युनरपि स्तोति। लमादिदेवः जह्मा- 

& भरीषरीव्याख्या । 

भूताय । ब्रह्मणोऽपि गरीयसे गुरुतराय आदिकत्रं च जह्मणोऽपि जनकाय । किंच सत् । व्यक्तं असदव्यक्तं च ताभ्यां परं मूरकरार्णं 

धदक्षर जह्य तच त्वमेव । पतैनैवभिर्देवुभिस्षवां सवै नमस्न्तीति न चिच्मिलयथैः ॥ २७ ॥ किच~~त्वमिति । त्वमादिदेबो देवाना 
७ अभिनबगुप्ताचायव्याख्या । 

ऽवाच-- स्थाने हपीकेरेहि । अकी प्रकीतमेन ॥ ३६ ॥ सदसत्तप्परं यदिति । सत् पदार्थत्वेन असत् उपकम्भंभ्रयविषयत्वात् । अथवा 

अभावोऽपि धियि निजनिजविद्निष्टवाचकवद्यसंकेषितो स्ानाकारम शुवानो न प्ररबद्मसत्ताव्यतिरिक्तः सद्रसद्रुपाभ्यां परं तदुभयडुद्धितिरो* 



४८८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-भीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवद्रीता । ( अध्यायः ११ 

वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 

वायुर्यमोऽभिर्बरुणः दादाङ्कः प्रजापतिस्त्वं भपितामह । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहखरक्रत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥ 

१ ओमण्छांकरभास्यम् । 

मेवास्य विश्वस्य परं प्रष्टं निधानं निधीयतेऽसिञ्जगत्सवं महाप्रटयादाविति । किंच वेत्तासि वेदि- 

तात्ति सर्वस्यैव वेयजातस्य । यच्च वेद्यं वेदनां तश्वासि । परं च धाम परमं पद् वेष्णवम्। त्वया तत 

व्याप्चं विश्वं समस्तं अनन्तरूप अन्तो न विद्यते तव रूपाणाम् ॥ ३८ ॥ किंच--वायुरिति । वायुस्त्वं 

यमश्चा्िवैरुणोपांपतिः शादाङ्श्न्दमाः भरज्ञापतिस्त्वं करयपादिः प्रपितामहश्च पितामहस्यापि 

पिता पितामहो ब्रह्मणो ऽपि पितेद्य्थ; । नमो नमन्ति वुभ्यमरनु सद खरङृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो 

२ आनन्द्गिरिभ्याख्या । 

वादिनसतान्पव्युक्त--त्वमे३ति । मदाप्रख्यादावि्यादिष ईमवान्तर्रकुयार्थम् । रैशवरस्योभयथा कारणत्वं सर्वक्षश्वेन 
साधयति--किंखेति । वेवेदितभावेनद्ेतानुपपत्तिमाशङ्खयाह-- यश्च ति । सुक्तयारुस्बनस्य बह्यगोऽथान्तरत्वमा- 

शङ्किन्वोक्त--परं चेति । यत्परमं पदं तदपि च त्वमेवेति संबन्धः । तस्य पृणेत्वमाह--त्वयरेति । व्यष्यव्यप. 
कत्वेन भेदं शङ्कित्वा कदिपितस्वात्तस्य मैवमिव्याह-अनन्तेति ॥ ३८ ॥ तस्य सर्वात्मत्वे हेत्वन्तरमाह-किंचेति । 
कदयपादिरिलयादिशब्देन बिराडदक्षादयो गृह्यन्ते । पितामहो बरह्मा तस्य पिता सूत्रात्मान्तयामी चेदाह --त्रह्मणोऽ- 
पीति। सर्बदेवतास्त्वमेवेव्युक्ते फलितभाह-- न म इति । सहस्व इनि इत्वसुचो विवक्षितमथमाह--बहुश दइति। 

३ नीरखुकण्टव्याख्या ( चतुधरी >) । 

पुराणः शरीरनाश्चादिनाप्यविनश्यन् । विश्वखाख त्वं प्रं निधानं निधीयतेऽसिन्निति उयस्थानम् । सांस्यानां जडां 
प्रकृतिं वारयति । वेत्ता ज्ञाता । वें तद्श्यै च त्वमेव । परं वेत्वेयाभ्यामन्यत् धाम चैतन्यम् । त्वया विश्वै ततं 
व्याप खसत्तस्कूर्तिम्याम् । हे अनन्तरूप धिविधपरिच्छेदशन्यखरूप ॥ २८ ॥ सर्वदेवतात्मत्वेन सौति--वायु- 

 भधुसुदनीस्यार्या । 

पुरुषः पूरयिता पुराणोऽनादिः लम विश्वस्य परं निधानं रुयस्थानलात् निधीयते सर्वमसिननिति । एवं खषटिग्रल्यस्थानलेनो- 
पादानलपुक्ला स्ैज्ञतेन प्रधान व्यावतैयन्िमित्ततामाह--वेत्तति । वेष्वा वेदिता । सर्वस्यापि दवैतापत्ति वारयति । यञ्च तेयं 
तदपि लमेत्रासि । वेदनरूपे वेदितरि परमार्थसंबन्धाभावैन सर्वस वयस कसिप्रतलात्् अतएव पर च धाम यत्सश्विदान- 
न्दवनमवियातत्का्यनिभुक्तं विष्णोः परमं पदं तदपि त्वमेवासि । स्वया सद्भू्ेण स्फुरणरूपेण च कारणेन ततं व्याप्तमिदं 
खनः सत्तास्फ्त्चल्यं विधं काये मायिकसंबन्धेनेव स्थितिकाडे । हे अनन्तरूप अपरिच्छिन्नखरूप ॥ ३८ ॥--वायु- 
रिति । वायुयमोऽभिवैदणः शशाङ्कः । सूयादी नामप्युपलक्षणमेतत् । प्रजापतिर्विराद दिरण्यग्भश्च । प्रपितामहश्च पितामहस्य 
दिरण्यगभेख्यापि पिता च लम् । यस्मदिवं सवैदेवात्मकलास्वमेव सवैनमस्कार्योऽसि तस्म.न्ममापि वराक नमो नमसे वुभ्य- 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

दिजनकलात् । भगवतसारस्थ्यं वारयति । पुरि शयनात्पुखष इति । पुरि विनाशाजाशाश्ं वारयति । पुराणः चिरंतनः मस 
विश्वस्य परं निधानं महाप्रर्यादौ सव जगभिधीयतेऽसिक्षिति परं प्रहृष्टं निधानं लयस्थानमतो न कर्दमाच्मपि यु रकृतिरपीति 
भावः। किंच वेत्तासि ज्ञातासि । स्वैसेव बेयजातख मेदं वारयति । वेये च यच्च ज्ञातुं योग्यं वस्तु तश्वासि । भाप्यमपि परं लमे- 
नेत्याह । परं च धाम परमं वैष्णवपदं मोक्षाख्यं सच मौक्षाख्यस्लं न ऋचिन्भेरर्ठादौ तिष्ठसि किंतु लया परमधाश्ना ततं व्या 
समस्तं विश्वं यतस्तव रूपाणां केवस्यादीनामन्तः परिच्छेदो न वियते इति हेऽनन्तरूप ॥ ३८ ॥ किच वाथ्वादिस्लं चाषः 
जापतिः कर्यपादिदिरण्यगभोन्तः पितामहस्य दिरण्यगसेस्यापि पिता । तथाच इन्दर मित्रं वसणमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो 
गरुत्मान् । एकं सद्वि्रा बहुधा वदन्य्नं यमं मातरिश्वानमाहु.* दइयादिमनच्न्ाङ्मणवादाः । यत एतादृशस्वं जगङुत्पस्यादिकता स्वै 

& भीधरीष्यार्या । 
मादिः । यततः पुराणोऽनादिः पुरषस्त्म् । अतयव त्वमख विश्वस्य पर निधानं उ्यखानम् , तथा विश्वस्य वेत्ता वेदिता शाता च 
त्वम्; यच्च वेद्यं वस्तुजातं परं च धाम वैष्णवं पदं तदपि स्वमेवासि । अतएव हे अनन्तरूप, त्वयैव विश्वमिदं ततं व्याप्तम् । पतेश्च 
सप्तभिदतुभिस्त्वमेव नमस्कार्यं शति भावः ॥ ३८ ॥ इतश्च त्वमेव सवैस॑मस्कारयः सर्वदेवत्मक्रत्वादिति स्तु्न्छयमपि नमस्करोति ~~ 
वायुरिति । वाय्वादिरूपरू्वमिति सर्वदेवतात्मकत्वोपरक्षणा्ुक्तम । प्रजापतिः पितामदस्वस्यापि जनकत्वात्मपितराम्स्लम् । भवस्ते 
दन्य सक्तवः सदन्तो नमोऽस्तु । भूयोपि युनरपि सदलङृस्नो नमो नम इति मक्तिशद्धामरातिरेकेम नमस्करारेषु दृधिमनपिग-" 

७ असिनवगुप्ाचारथभ्याख्या । 
चाने तद्भुपोपरुब्ये, ॥ ३७ ॥ स्वमादि । चायुरिति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ‰१॥ ४२ ॥ ४६ ॥ ४४ ॥ ४८५५४६५ ओीम्मागदुबान-~ 



नीरुकेण्ठी-अधुसूदनी-भाष्योत्कषदी पिका-श्रीधरी-भममिनवयुप्व्याख्यायुता । ४८९ 

नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवैत एव सवं । 
अनन्तवीयोभितविकरमस्त्वं सर्वं समाभोषि ततोऽसि स्वैः ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कष्ण हे यादव हे सखेति । 

१ भीमच्छांकरभाण्यम् । 

नमस्त । बहुशः नमस्कारक्रियाभ्यासाचत्तिगणनं कत्वसुचोच्यतते। पुनश्च भूयोऽपी ति धद्धाभक्त्यति- 
श्यादपरितोषमात्मनो दरयति ॥ ३९॥ तथा-नम इति । नमः पुरस्तार्पूवैस्यां दिशि तुभ्यमथं 
पुष्ठतोऽपि च नमोऽस्तु ते स्वैत एव सघौखु दिश्चु स्वै स्थिताय हे स्वौनन्तवीयौसितविक्रमोऽनन्तं 
घीयमस्याऽमितो विक्रमोऽस्य । वीर्यं सामर्थ्य । विक्रमः पराक्रमः । बीववानपि कथिच्छख्रादिविषये 
म पराक्रमते मन्द्पराक्रमो वा । त्वं स्वनन्तवीयोँऽसितविकमश्ेद्यनन्तवीर्यासितविक्रमः स्वं समस्तं 
जगत् समापोषि सस्यगेकेनात्मना व्याप्नोषि यतस्तस्मादसि भवसि सर्वैस्त्वया विना भूतं न चिद् 
सतीत्यर्थः ॥ ७० ॥ यतोऽहं त्वन्मादहासम्यापरिक्ञानापसयधी अतः-सखेति । सखा समानवया इति 
वि ^ , त [) ̂ 2) ^ + ̂) वि त, ता) १) ^ ^ 9 0 990१} +) 9 ०१०) 1) +) 000 0 

२ आनन्द गिरिव्याख्या 1 

पुनरक्तितास्पथैमाह--पुनग्येति । अ्रदधाभक्तयोरतिशयल्छृतेऽपि नमस्कारे परितोषाभावो इद्धेरात्मनोऽङप्रयय- 
राहिष्यं तदशनार्थं॒॑पुनरुक्तिरिदयर्थः ॥ ३९ ॥ विधान्तरेण भगवन्तं स्तुल्या नमसर्कुर्वक्नभिञुखीकरोति- तथेति । 
यस्यां दिक्षि सवितोदेति सा पूर्वा दिगुच्यते । तस्यां व्यवस्थितं सर्वं त्वमेव वस्मे ते तुभ्यं नमोऽस्त्विलयाह-नम इति । 
अथशब्दः समुचये ! पश्चादपि स्थितं सर्व त्वमेव वस्मे ते तुभ्यं नमोऽस्त्ियाह--अथेति । क बहुना यावन्त्यो दिक्च - 

सन्न सर्वत्र यद्ववैते तदरोपं तवमेव तसे तुर्यं प्रह्वी भावः सखादिलयाह-नमो ऽस्त्विति । फछितं सवौत्मत्वं सूचयति-- 

हे स्वेति । वीर्यविक्रमयोन पौनस्क्यमिलयाद--बीयैमिदयादिना । बीयैवतो बिकरमव्यभिचारादथेपौनस्क्लय- 
माशद्याह--वी्यवानिति । भगवति रोकतो विरोषमाह--त्वं तिविति । उक्तं सवीरमत्वं अपचयति--सचैमिति । 
सपपचत्वं वारयति--त्वयेति ॥ ४० ॥ अक्लाननिमिततमपराधं क्षमएपयति--यत इति । इदं शब्दाथमाह--विश्व- 

३ नीरुकेण्डव्याख्या ( चतुरी ) । 

रिति । प्रजापतिरद्षादिश्वतुर्युखो वा । प्रपितामहश्चतुरखपिता ॥ ३९ ॥ हे अनन्तवीये, यतः सव समाभोषि एकी- 

भावेनासमन्ताब्याोपि ततो हेतोः सर्वं इति तव नाम । पुरसात्कर्मेणामादो । पृष्ठतस्तेषां समापो । सर्वतो मध्येऽपि 
ते नमोऽस्तु ॥ ४० ॥ एवं स्तुत्वा खापराधान्क्षमापयते--सखेतीतिं । अये मम सखा इति मत्वा प्रसमं खोतकषी- 

छ मधुसुदनीन्याख्या । 

मस्तु सदलकरलः, पुनश्च भूयोऽपि पुनरपि नमो नमसते । भक्तिभद्धातिरायेन नमस्कारेष्वकम्रययाभवोऽनया नमस्कार्या 

सूच्यते ॥ ३९ ॥ तुभ्यं पुरस्तात् अभ्रभागे नमोस्ु, ठभ्यं पुरो नम.सादिति वा । अथदाब्दः समुचये । प्रष्ठतोऽपि दुर्यं 

ममःसयात् । नमोस्तु ते तुभ्यं सर्वेत एव सवासु दिश्चु स्थिताय हे सवै । वीर्यं शारीरबलं विकमः शिक्षा रखप्रयोगकौरां 

"एकं वीयाधिकं मन्य उतेकं चिक्षयाधिकम्' इत्युक्तेभीमदुयोघनयोरणनयेषु च एकैकं व्यवस्थितं । लं ठु अनन्तवीयेश्वामितवि- 

कमभ्रेति समस्तमेव पदं 1 अनन्तवीरयेति संबोधनं वा । सर्वं समस्तं जगत्समाप्रोषि सम्यगेकेन सद्रूेणाप्रोषि सवौत्मना 

व्याप्नोषि ततसखस्मात्दर्वोऽसि लदतिरिक्तं किमपि नास्तीयर्थः ॥ ४० ॥ यतोऽदं लन्माहात्म्यापरिन्ञानादपराधानजस्नमकार्ष 
५ भान्योत्कपदीपिक्रा । 

शवरः सर्वज्ञः सर्वगम्यः सर्वात्माऽपरिच्छि् स्वेनमस्कायोऽतोऽपरिमितनमस्कारेणापि मम ठृभिनौस्तीयाशयेनाह--नमोनमस्त 

इ्यादिना 1 ३९ ॥ पुरस्तात् पूवैस्ां दिशि तत्तद्रूपेण स्थिताय ते तुभ्यम् । अथ पृष्ठतन्ते तुभ्यं नमोख्ठु । सवैत एव सवोखु दिक्च 

स्थिताय । हे सरं । यद्वु पुरस्तत्कर्मणामादौ प्रष्ठतस्तेषां समाप्तौ सवैतः मध्येऽपि ते नमोरस्लिति । अस्मिन्पक्षे कर्मणामिखध्याहा- 

रदोषः सर्वत ददयादि संकोचे मानाभावश्च वोध्यः । हे सवैत्युक्तं निरूपयति । अनन्तं सामथ्ये यस्य, अमितः पराक्रमः शच्रादि- 

विषये यस अनन्तवीर्यश्वासौ अमितविक्रम सः लं हेऽनन्तवी्ैति व्यसतैपक्षस्वाचर्यैः गोरवात् विरोषामावाच न ्रद्रितः ! सवे- 

मखिलं विश्वं सम्ममप्नोपि व्यप्रोषि । यत्तस्ततोऽसि सर्वैः । लया विना मूतं न किंचिदस्तीदयर्थः ॥४०॥ एवं स्वुला खापराधम- 

्ञानङृतं क्षमापयते । सखा समानवया इति मला ज्ञाला विपरीतबुच्या प्रसमं प्रसद्याभिभूय यन्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । सखेत्नि 
& भीधरीन्याख्या । 

च्छन्वहुद्यः अणमति ॥ ३९ ॥ क्रंच---नम इति । टै सर्वं सर्वात्मन् › सवासखपि दि तुन्यं नमोऽस्तु । सषवोत्मकत्वमुपपाद यन्नाहं । 

नन्तं वीर्य सामर्थ्यं यख, तथाप्यमितो विक्रमः पराक्रमो यस्य सः? एर्वभूतस्त्वं सर्य विश्व सम्यगन्तर्वहिश्च समामनोषि न्यासोषि छवणे- 

मिव कटकङ्कण्डरादि सकार्यं व्याप्य वतसे ततः सवरूपोऽसि ॥ ४० ॥ शदानीं भगवन्त क्षमापयति~~सखेति द्वाभ्याम् । त्वां 

१ ` अ नीककण्डःः २ भीरः. मधुदूदन+" नीरुकरण्डः, 
भण गी ६२ 



४९० सनन्दगिरिन्याख्यासंवलित-थीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः ११ 

अजानता महिमानं तवेदं सया पमादातणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
यच्ावहासाथमसत्कृतोऽसि विहारराय्यासन भोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्लामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२॥ 

२ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

मत्वा ज्ञास्वा बिपरीतवुद्धा प्रसभमभिभूुय परसह्य यदुक्तं हे ष्ण हे यादव हेः सखेति भाजाभवाः 
जानिना मूढेन । किमजानतेव्याह । महिमानं माहास्म्यं तेदमीश्वरस्य विश्वरूपम् । तवेदं महिमान- 
मज्ानतेति वैयधिकरण्येन संबन्धः। ततेममिति पाठो यचस्ति तदा सामानाधिकरण्यमेव। मया प्रमा. 
दाद्िक्षिप्तचित्ततया, प्रणयेन वापि पणयो नाम सखेहनिमित्तो बिश्चस्भस्तेनापि कारणेन यदुक्तवा- 
नसि ॥ ६१ ॥ यच्चेति । यश्चावदहासार्थं परिहासप्रयोजनायासत्छतः परिभूतो ऽसि भवसि । क विहार. 
य्याखनभोजनेषु विदरणं बिहारः पादव्यायामः शायनं शय्या आसनमास्थायिका मोजनमदनमियेतेषु 
विदहारशय्यासनमोजनेष्वेकः परोक्षः सन्नसत्छृतोऽसि परिभूतोऽस्यथवापि हेऽच्युत तर्समक्षं । तच्छ- 

9 91 

+ 0) 

> आनन्दगिरिव्याख्या । 

रूपमिति । नदीदमिलस्य महिमानमिल्यश्य च सामानाधिकरण्यं लिङ्गव्यलययादिल्याह- तवेति । पाडान्तरसं भावः, 
नायां सामानाधिकरण्योपपत्तिमाह---तवेद्या दिन । यदुक्तवानसि तदृ क्षामये व्वामिति संबन्धः ॥ ४१ ॥ 
यद्युक्तयुक्तं॑तत्क्षन्तव्यप्रियेव न किंतु यत्परीहासा्थं कीडादिषु त्वयि तिरस्करणं छतं तदपि सोठव्यभिदाह-- 
यञ्चेति । विहरणं फ्रीडा व्यायामो वा । शयनं त्पादिकमासनमास्थायिका सिहासनादेरुपलक्षणम् । एतेयु विपयभूते- 
ष्विति यावत् । एकशब्दो रहसि स्थितमेकाकरिनं कथयतीव्याहद--परोक्षः सन्निति । भरयक्षं परोक्षं वा तदसस्छरणं 
परिभवन यथा स्यात्तथा यन्मया स्वभसल्छृतोऽसि तत्सर्वमिति योजनामङ्गीहृलाह--तच्छब्द् इति । क्षमा कार- 

३ नीलकण्ठन्याख्या ( चतुधरी ) । 

विष्करणपूर्वकं यत् मयोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति । इतिशब्देन संधिरार्षः । कुत उत्तम् । तवं इदमेवंविधं 
महिमानं माहात्म्यमजानता कदाचित्ममादाचित्तविक्षेपात्कदाचिसप्णयेन ज्ञेहेन च ॥ ४१ ॥ तथा यच अवहासार्थं 
विहारादिष्वसल्कृतोऽपि परिभूतोऽपि । एको वा सखीनां वियोगकारे वां तत्समश्चं सखिजनसमक्ष वाऽसत्कृतोऽपि 
ततक्षामये श्चमापये । यतर्स्वमम्रमेयोऽचिन्त्यखभावः करुणापरः । यतः शनुभ्योऽपि रिष्चुपाछादिम्य उत्तमां गरि 

४ मधुखदनीन्याख्या । 
ततः परमकारुणिकं लां प्रणम्यापराधक्षमां कारयामीयाह द्वाभ्यां--ं मम सखा समानवया इति भल्ला प्रसर खोत्कर्षख्या- 
पनरूपेणभिभवेन यड्क्त मया तवेदं विश्वरूपं तथा महिमानमेश्वयौविश्यमजानता, पुलिङ्गपाठ इमं विश्वरूपात्मकं महिमानम्. 
जानता प्रमादाचित्तविक्षेपात्मणयेन ज्ञेहेन वापि कियुक्तमिाह हे ङृष्ण हे यादव हे सखे इति ॥ ४१ ॥ यच्रावहासारथ 
परिहापाथं विहारशय्यासनभोजनेषु विहारः कडा व्यायामो वा च्या तूहिकायासरणविरोषु" › आसनं सिंहासनादि, भोजनं 
बहूनां पङ्कावशनं तेषु विषयमूतेषु असल्ृतोऽसि मया परिभूतोऽसि एकः सखीन्विदाय रहसि स्थितो वा खं । अथवा तत्समक्षं 
तेषां सखीनां परिहसतां समक्षं वा । ह अच्युत सवैदा निर्विकार, तत्सवे वचनरूपमसत्करणशूपं चापराधजातं क्षामये 
क्षामयामि लामप्रमेयं अविन्यप्रभावं । अचिन्यप्रमावेन निविकारेण च परमकारणिकेन भगवता न्माहात्म्यानभिश्नख 

५ माष्योत्कर्षदी पिका । 
संधिराषैः। तत्तां क्षामये इत्युत्तरेण संबन्धः क्षमायोग्यतां सूचयन् अपराध्याज्ञानपूकलमाह । अजानता तव महिमानं माहत्म्य 
तवेदमीश्वरस्य विश्वरूपमजानता अज्ञानिना मूढेन । इममिति पाठे तु इमं महिमानमिति सामानाधिकरण्यम् । आविभूतेश्र्यसखाप्य- 
जञने हेठ॒माह । प्रमादात् विक्षिप्चित्ततया प्रणयेन जेहनिमित्तविश्रम्मेण वापि मया यदुरमिति संबन्धः ॥४१॥ यच्वावहासार्थं परि. 
दासप्रयोजनायासक्छृतोऽसि परिभूतोऽपि । विहरणं विहार. करडा पादव्यायामो वा, शयनं शय्या, आसनमास्थायिका सिंहासनादि, 
मोजनमदनमिदतेषु विहारादिषु असत्करणं चोत्छषटेन सह निकृष्ट समानतया प्ढरत्ति । एकः परोक्षः रहति सन्नसत्छृतोऽपि। 
अथवा समक्षं प्रयक्षमपि यत् असक्छृतोसि परोक्षं वा प्रयक्षं वा तदसत्करणं यन्मया परिभूतोऽसि तत्सर्वमपराधजातं लाम क्षामये क्षमां कारये । पूवे मातुखेयं खसमानं ज्ञालाऽसकछयेदानीमभमेयं बुद्धा क्षामय इयारयेनाह--अपमेयमिति। असच्छृतोऽदं क्षमां 

९ भीधरीव्याख्या । 
हृतः सखेति मत्वा मरसभं दडेन तिरस्कारेण युक्ते तरक्षामये तवामिल्युत्तरणान्वयः । किं तत् । हे कृष्ण, हे यादन, हे सखेति 
संधिरार्षः । म्रसभोक्तो हेठुः-तव महिमानमिदं च विश्वरूपमजानता मया प्रमादास्मणयेन सेष्ेनापि वा यदुक्तमिति ॥ ४१ ॥ 
िच-- यच्ेति । दे च्युत, यच परिहासार्थं कीडादिषु तिरस्छृतोऽसि । पकः कवः । सखीन्विना रसि सित इत्यथैः । अथवा 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योक्करषदीपिका-धीषरी-अमिनवगुस्व्थाल्यायुता । ९१ 
(करप 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूञ्यथच गरुगंरीयान् । 
न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो रोकच्रयेऽप्यथतिमपरभाव ॥ ॐ३ ॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं परसादये त्वामहमीरामीड्यम् | 

१ भीमच्छाकरमाध्यम् । 

इद्; करियाविशेषणार्थः। प्तयक्चं बाखस्कृतो ऽति तत्सवेमपराधजातं क्षामये श्चमां कार्ये व्वामहमध्रसेर्यं प्रमाणातीतम् ॥ ४२॥ यतस्त्व--पितासीति । पितासि जनयितासि खोकस्य प्राणिजातस्य चराचरस्य स्थावरजज्गमस्य । न केवरं त्वमस्य जगतः पिता पृज्यश्च पूजा यतो ुखर्गरीयान्णुदतरः । कस्माङ्कर- तरस्त्वमित्याह। नच त्वत्समस्त्वचुव्योऽन्योऽस्ति। नदीश्वराद्वयं संभवत्यनेकेभ्वरतवे व्यवहाराञ्ुपपत्तेः 
स्वत्खम एव तावदन्यो न संभवामि कुत एवान्योऽभ्याधिकः स्यात्। रोकजरयेऽपि सर्वसिन्नप्रतिमप- 
भराव भ्रतिमीयत्ते यया सा प्रतिमा न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य स त्वमध्रतिमप्रभावः हे.ऽग्र- 
तिमभभाव निरतिशयपरभावेत्यर्थः॥ ४३॥ यत पवं-तस्मारप्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय भकवेण नीचै- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

, भितव्येलत्रापरिमितस्वं हेतुमाद--अप्रमेयमिति ॥ ४२ ॥ वाचनिकं मदीयमपराधजातं स्वया क्षन्तव्यमिस्युक्तमि- 
दानीं मदीयोऽपराधो न स्वया गृहीतव्योः गृहतोऽपि सोडव्य इल्याह--यत इति । गुणाधिक्यात्पुजार्हस्वं ध्म. 
त्मज्ञानसंप्रदायग्रवतेकस्वेन शिक्षयितृत्वाद्ुर्त्वं गुरूणामपि सून्नादीनां गुर्वाद्वथैयस्त्वं तदेव भ्रशचद्वारा साधयति-- 
कस्मादिति । इश्वरान्तरं तुख्यं भविष्यती्याशङ्खयाह- नहीति । इश्वरभेदे प्रयेकं खातन्न्यात्तदेकमये हेत्व भावा. 
ज्रानामतित्वे चैकस्य सिखक्षायामन्यस्य संजिदीषीसंभवाब्यवहारलोपादयुक्तमीश्वरनानात्वमिदयथेः । अभ्यधिका- 
स्वं कैमुतिकन्यायेन दर्षयति- त्वत्वम इति । पत्र हेतुमवतायं व्याकरोति--अप्रतिमेल्यादिना ॥ ४३ ॥ निर. 
तिङ्ञायग्रभावं हितृङ्ृल्राप्रतिमेद्यादिना भ्रसादये प्रणामपूर्वकं स्वामिदयाह--यत इति । भसादनानन्तरं भगवता 

३ नीखकण्ठव्याख्या ( चतुधरी ) 1 

दत्तवानसीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ अप्रमेयत्यमेबाह--पितासीति । यतस्त्वमसाकं पितासि अतोऽसाभिः रिश्चुमिः कता 
अपराधास्त्वया क्षन्तन्या एवेति भावः ॥ ४२ ॥ एतदेवाह--तस्मादिति । यस्च पिता गुरुश्च तसात्कायं 

% मघुसूदनीन्याख्या । 

ममापराधाः क्षन्तव्या इदयर्थः ॥ ४२ । अचिन्यम्रभावतामेव प्रपच्चयति--अद चराचरख लोकसय पिता जनकस्वमसि 
पूज्यश्वासि स्वश्वरलात् । गुरश्वासि शा्नोपदेष्ठा ।! अतः सर्वैः अकारेभैरीयान् गुरुतरोऽसि । अतएव न त्समोऽस्यभ्यधिकः 
कुतोऽन्यो खोकन्रयेऽपि ह अथरतिभप्रभाव, यस समोऽपि नासि द्वितीयस्य परमेश्वरसयाभवत्तसयाधिकोऽन्यः कतः स्यात् 
सर्वथा न संभाव्यत एवैदयर्थः ॥ ४३ ॥ यस्मदिवं तस्मात्मणम्य नमस्कृ खां प्रणिधाय भ्रक्षेण नीचैधृला कायं दण्डवद्भूमौ 
पातयिखेति यावत् । प्रसादये लामीद्ामीड्यं सर्वस्ुयमदहमपराधी । अतो हे देव, पितेव पुत्रघ्यापराधं सखेव सख्युरपराधं भियः 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

न करोमीति न वाच्यम् । यतोऽसत्करणेन खपदात्सर्वोत्तमात् सदेवाभ्रच्युत इति ध्वनयन् संबोधयति--हेऽ्युतेति ॥ ४२ \ 
मयातीवाञुचितमेवं कतं क्षमापनं च कर्तव्यमेव लया च क्षन्तव्यमेव । यतस्लं भाणिनिकायस्य स्थावरजंगमस्य पिता जनकोऽसि 
पूज्यः पूजारहश्वासि । यतो गुरुधैर्मब्र्मोपदेष्य गरीयान् गुरुतरोसि। भगवतो गुरुतरते हेतुमाह । न खत्समस्तुल्योऽस्ि द्वितीयस- 
श्वरस्याभावात् श्वरे अयेकमैकमये कारणाभावात् नानामतिखे चैकल संजिहीषोयाभपरस सिखक्षासंभवात्. अपरस्य पालने- 

च्छायामेकस संजिहीषी संभवात् व्यवहारल्ोपप्रसद्ापत््यानेकेश्वरनादस्ायुक्तखादिति भावः । वतुस्य एवान्यो न संभवति । 
कुतएव लोकत्रयेऽपि सर्वसिन्लोकेऽन्योऽभ्यधिकः ऊुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपीति वा हेतुेठ॒मद्धावः । माष्यस्यरोपलक्षणा्थलाद विरोधः। 

हेऽप्रतिमप्रभाव, भ्रतिमीयते यया सा प्रविमा उपमा न विद्यते उपमा यस्य स चासौ प्रभावो यख स तथा । अतस्लमेव सर्वेषां 

पि्ादिरिति भावः ॥ ४३ ॥ यसद्विं तस्मात्ायं शरीरं प्रणिधाय अक्षेण नीचे. कला दण्डवद्भूमौ पातयिला णम्य लामहं 
& भीधरसीव्याख्या ! 

तत्समक्षं तेषां परिदसतां सखीनां समक्षं पुरतोऽपि तस्सर्वमपराधजात त्वामप्रमेयमचिन्दप्रसावं क्षामये क्षमां कारयामि ॥ ४२ ॥ 

अचिन्यप्रभावमेबह--पितेति । न बिचते अतिमा उपमा यस सोऽगप्रतिमः तथाविधः प्रभावो यस्य तव हे अग्रतिमप्रमाव, त्वमख 

चरा्वरस्य लोकस पिता जनकोऽसि । अतएव पूज्यश्च गुरुश्च युरोरपि गरीयान् रतरः अतो कोकत्रयेऽपि तत्सम एव तावदन्यो 

नासि परमेश्वरखान्यख्यामावाद्, खत्तोऽभ्यधिकः पुनः ङतः खात् ॥ ४३ ॥ यसदेवं--तसमादिति । तसात्वामीद् जगतः खा- 

मिनमीच्यं स्तुल्यं सादये प्रसादयामि । कथम् । कायं प्रणिधाय दण्डवन्निपाद परणम्य मरकर्षेण नत्वा । अतस्लं ममापराधं सोढं श्षन्तु- 



४९२ जनन्दगिरिव्याख्यासंवठिति-श्रीमच्छांकरमष्ययुता-श्रीमद्धगवद्धीता । [ अध्यायः १९१ 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः भियः परियायादैसि ठेव सोढुम् ॥ ४४ ॥ 
अदृष्टपरवं हषितोऽस्ि दृद्ा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे ददो देव रूपं प्रसीद देवरा जगल्िवास ॥ ४९ ॥ 
किरीरिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 

१ श्रीभच्छांकरभाष्यम् । 

धत्वा कायं रारीरं प्रसादये प्रसादं कारये त्वामहमीदहामी शि तारमीञ्यं स्तुल्यं । त्वं पुनः पुश्वस्यापराधं 
पिता यथा क्षमते सवं सखेव च सख्युरपराधे यथा वा भियः भरियाया अपराधे क्षमत एवमहेसि हेदेव, 
सोढुं प्रसितं क्न्तुमित्यथः ॥ ४४ ॥ अदृटपवैमिति। अद्पूवै न कदाचिदपि दष्पषेमिदं विश्वरूपं तव 
मयान्येवां वदं दष्टा हृषितो ऽसि भयेन च प्रव्यथितं मनो मेऽवस्तदेव मे मम वद्येय हे देव, रूपं यन्म- 
त्सखं। परसीद देवेश जगन्निवास जगतो निवासो जगन्निवासो हे जगन्निवास ॥७५॥ किंच-किरीटिन- 
मिति। किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां प्रार्थये त्वां द्रष्टुमहं तथेव प्ै- 

२ आनेम्दगिरिन्याख्या । 
कर्तव्यं भाथयते--त्वं पुनरिति । भ्रिय इव प्रियाया इतीवकारोऽनुषज्यते । प्रियायाईसीति छन्दसः सन्धिः । क्षन्तं 
मदपराधजातमिति दोषः ॥ ४४ ॥ हेतूक्तिपूर्वकं निश्वरूपोपसंहारं अ्रार्थयते-- अदृष्टेति । इषितो इष्टस्तुष्ट इति 
भावत् । भयेन तद्धेलुविङ्ृतददौनेनेलय्थः ॥ ४५ ॥ तदेव दयेप्युक्त किः तदिदयपेश्ायामाह-क्रिरीरिनमिति। 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुर्धंयी )। 

शरीरं प्रणिधाय भूमौ कत्वा दण्डवस्प्रणम्य स्वां प्रसादये । ईड्यं स्तुत्यम् । रयषटमन्यत् ॥ ४४ ॥ एवं स्तुत्वा चेष्ट 
र्थयते--अदश्पूवमिति । हे देव, कदाबिदपि पूर्वं न दट॑तादशंमद्टपूर्वं तव सूपं ष्टा हृषित उत्फुलोऽसि । 
तथा विकराररूपद्शैनजेन भयेन च भे मम मनः प्रम्यथितम् । अतस्तदेव धारणाविषयभूतं रूपं मे मह्यं दु्धीय 
॥ ४५ ॥ तदेवं ख्पमाह--किरीरिन मिति । एतेनायैनख चक्रगदाकिरीयेपेतं चतु्ैजं मगवतो सूपं धारणा- 

ॐ मध्ुसदनीन्याख्या 

पविरिव प्रियायाः प्रतित्रताया अपराधं ममापराधं लं सोढं क्षन्तुमर्हसि अनन्यरारणलान्मम । प्रियायार्सीष्यत्रवशब्दलोपः 
सन्धिश्च छान्दसः ॥ ४४ ॥ एवमपराधक्षमां प्राथ्यं पुनः भाभूपदरनं विश्वरूपोपसंदारेण आथयते द्वाभ्यां --कदाप्यदृ्टपूर्व 
पुलेमदट विश्वरूपं इष्टा हृषितो हषोऽसि । तद्विकृतरूपदशेनजेन भयेन च प्रव्यथितं व्याकुरीक्तं मनो मे । अतसदेव 
पराचीनमेव मम भ्राणपेक्षयापि श्रियं रूपं मे दद्येय । हे देव हे देवे, हे जगलिवास, प्रसीद ्ामूपददानरूपं प्रसादं मे 
कुरु ।। ४५ ॥ तदेव रूपं विदरणोति--किरीटवन्तं गदावन्तं चक्रदसतं च ला लां ब्रष्ुमिच्छाम्यहं तथेव पूर्वदेव । अतस्तनैव 

५ भष्योत्कर्षद्यीपिच्चा । 

भ्रसादये । प्रसादं कारये । इदमदयावर्यकमिखत्रान्यदपि हेतुद्वयमाह । ईं ैरितारं सर्वेनियन्तारमीन्यं सोतं योग्यं लं च पिता 
यथा पुत्रस्यापराधं क्षमते यथाच सख्युः सखा यथाच प्रियायाः भायौयाः प्रिय. मतेति तदवर्न्तं योग्योि जगव्ननकलात् पितृ. 
लम् । सयुजो सखायाबिवि मन्रवणोत्सखिलं निखिलप्रपननेपोषकलात् भ्ल च तवासतीवि पित्रादिवन्युख्यपित्रादिस्लं अवदय 
सोदढम्सीति सूचयन्द्न्तत्रयोपादानम् । प्रियायार्दसीति संधिराषैः । किच नरनाय्यात्मक्कीडाविधानाथे मम वुन्यावरणं त्येव 
तमिति ध्वनयन्संबोचयति--ेः देवेति ॥ ४४॥ एवमपराधक्षमां आथ्यामिलषितं प्रार्थयते--अदष्टेति द्वाभ्याम्) मयान्येवा 
कदाचिदपि न श्षटपूर्वं इद् तव विश्वरूपं दष्टा हषितोसि हर्ष ब्राप्तोसि। अट्टपूतैलादेवं भयेन च व्यथितं दुःखितं मे मनः। अतो 
थसिभनिद् िशवरूपं खया प्रदरं तदेव मुख्यरूपं मम प्रददौय । परद्शनं चैतद्रुपापिष्ठानल्ेन स्थितैव प्रयोतनमाघ्रं लया क्ै- 
व्यमस्ि नतपमाय प्रदरोथितव्यमिवि देवेति संबोधनस्य गूढामिसंधिः \ देवरूपं योतनात्मकं रूपमियेकं वा पदं । तव देवे लं 
जगकिवास लं च मया प्रयसीकृतमतो मजिज्ञासासमा्या मदर्थसैतदरूपस्य तिरोधानमेवोचितमिति योतनाथ संबोधनदवय हे देये 
हे जगन्निवासेति ॥ ४५॥ तदेवेत्यु्तं निरादयति। किरीटवन्तं तथा गदावन्तं चक्त सुद्शनं हस्ते यख तादौ लामहं दष्टुमिच्छमि 

९ भीधरीन्याख्या । 

मर्हसि । कस्यं क शव । पुत्रस्यापराधं पया पिता यथा सहते, सख्युभित्रस्यापराधं सखा निरुपाधिबन्धुर्यैथा, प्रियश्च प्रियाया अपराधं 
तसख्ियार्थ यथा तद्त् ॥ ४४ ॥ पं क्षमापयित्वा माधयते--अदृष्टपूर्वमिति द्वास्याम् । हे देव, ूर्वमदृष्टं तव रूपं ॑ दृष्टा इषितो" 
हृष्टोऽस्ि । तथा मयेन च मे मनः प्रव्यथितं प्रचित । तसान्मम व्यथानिवृ्तये तदेव रूपं दरौय । ह देवेश; हे जग्िवास, 
भ्रसन्नो भव ॥ ४५ ॥ तदेव रूपं॑विशेषयन्नाद--क्रिरीरिनमिति । किरीिनं गदावन्तं चक्रदद च लां ्रटमिच्छामि पूर्वं यथा 

[1 + 1 



नीटकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-शीधरी-अभिनवगुपतव्यास्यायुता । ४९३ 

तेनैव रूपेण चतुशुजेन सहस्रबाहो भव विन्वमूते ॥ ४६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 

+ © $ . ८ मया प्रसन्नेन तवाञनेदं रूपं परं दर्दितमात्मयोगात् । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥ 

१ भीमन्छाकर मान्यम् । 

वदिव्य्थः। यत एवं तसत्तेनेव रूपेण वखुदेवपुजरूपेण चवुजेन खदखवाडो चातैमानिकेन विश्वरूपेण 
भव बिश्वमूते उपसंहृत्य विश्वरूपं तेनैव रूपेण ब्ुदेवपुज्रूपेण भतेवत्वर्थः ॥ ४६ ॥ अजं मीतमुपल- 
भ्योपसंहत्य विश्वरूपं प्रियवचनेनाश्वालयन् श्रीभगवाजुवाच--मयेति ! मया प्रसन्नेन प्रसादो नाम 
स्बय्युग्रहवुद्धिस्तद्वता प्रसन्नेन मया तच हेऽजुन इदं परं रूपं विश्वरूपं ददितमात्मयोगादालन रेश्व- 
यस्य सामथ्यात्तेजोमयं तेजः्रायं विश्वे समस्तमनन्तमन्तरदितमादौ भवमा यद्रूपं मे मम त्वदन्येन 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ! 

चक इसे यस्य॒ तमिति ध्युत्पत्ति गृदी्ाह~--चक्रेति । मदीयेच्छा फर्पर्यन्ता कतैव्येलयाह---थत इति ! चतुसै- 
जत्वे कथं सहसखबाहुल्वं तन्राह--वातमानिकेनेति । सति विश्वरूपे कथं पूर्वरूप भाक्स्वं तत्राह--उपसंह- 
व्येति ॥ ४६ ॥ अञचैनेन स्थाने इषीकेदोल्यादिनोक्तल्य भगवतो वचनमवतारयति--अश्चैनमिति । भगवस्मसादै- 

३ नीटकण्ठन्याख्या ( षवुर्धंरी >) । 

विषय इति दर्शितम् । हे सहस्रबाहो हे विश्वमूते सदहखबाहुत्वादिकसुपसंहृत्य तेनैव रूपेण मव प्रकटो भव ॥ ४६॥ 
एवमनेन प्रार्थितसतं स्तुबन्भगवानुबाच-मयेति तरिभिः । हे अजुन; प्रसन्नेन मया तव तुभ्यमिदं परं श्यं दर्धि- 
तम् । आव्मयोगास्खसामथ्यत् । करुणया नतु तदशेनेऽधिकारोऽत्ति । तथाच प्रागुक्तम् "कर्मण्येवाधिकारस्तेः 
इति । तेजोमयं चिद्रूपं दिव्ये विनं विश्वात्मकं आचमनादि अनन्तं च यत् रूपं त्वदन्येन कदाचिदपि न पूर्वं च 

४ मघुसूदरीव्याख्या । 

रूपेण चतुभुजेन बखदेवात्मजत्वेन भव हे इदानीं सहलबाहो, हे बिश्वमूते उपसंहदय विश्वरूपं पूर्वरूपेणव प्रकटो भवेदथ । एवेन 
सर्व॑दा चतुरभुनादिरूपमैनेन भगवतो दयत इत्यु ्म्॥४६॥ एवमनेन प्रसादितो भयबाधितमञैनसुपमभ्योपसंहतय विश्वरूप 
मुचितेन वचनेन तमाश्वासर्यलिभिः-- श्रीभगवाञुवाच हे अजन, माभैषीः। यतो मया प्रसन्नेन खद्धिषयज्ृपाविश्चयवता इदं विश्व- 
रूपात्मकं परे ्रेषठं पं तव ददितमात्मयोगाव् असाधारणानिजसामथ्यात् । परल विष्रणोतिं । तेजोमयं वेजः्चुरं विश्वं सम- 

५ भ्योत्कर्षदीपिका ! 

तस्मान्मदिच्छनुसारेणेव हे सदक्षबाहो, हे विश्वमूर्ते, मदिच्छापरिसमाप्या पुनरपि विश्वमूर्ति तिरोधाय तेनैव रूपेण वेखदेवपुत्म्- 
विरूपेण सहखबाहुलं तिरोधाय चतुर्भुजेन तथव पूर्वह्पेण प्रकटीभवेदयर्थः ॥ ४६ ॥ अयनं मीतसुपरक्ष्य विश्वरूपं तिरोधाय भ्रियव- 
चसा आश्वासयन् श्रीभगवानुवाच--मया भ्रसन्नेन लघ्यनुभरहघुद्धिमता इदं परं पारमेश्वरं रूप तव ददित । यतस्तं फएखभिसंधिर- 
हितलाव् द्धो मद्धक्त इति ष्वनयन्संबोधयति हेऽजैनेति । आत्मनो योरैश्व्यस्य सामथ्योत्तेजोमयं तेजःप्रायं विश्वं समसतं सवौतमरक 
अनन्तमन्तविधुरं आदिभवमा्यं घवौदौ सव यन्मे बिश्वरूपमिदं लदन्येन केनचितपू्व न दृष्टम् ॥ ४७ ॥ मम विश्वरूपदशेनेन 

६ ओीषरीष्यार्या । 

दृष्टोऽसि तथैव । अतो हे सहस्रबाहो, विश्वमूत, इदं विश्वरूपं संहत्य तेनैव किरीटादिथुक्तेन चवुथैजेनं रूपेण भवानिव । तेवंनेनं 

आद्कष्णमजनः पूर्वमपि किरीटादिथुक्तमेव पदयतीति गम्यते । यत्त पूर्वसुक्तं विश्वरूपददेने ^किरीरिनं गदिनं चक्रिण च पद्यामि' इति 

तदवहुकिरीटाबभिपरायेण । यद्वा । एतावन्तं कालं यं खा किरीटिनं गदिने चक्रिणं च सुपरसन्नमपरद्यं तमेवेदानीं तेजोराशि इनिरीश्चं 

पदयामीलेवं तच बहुवचनव्यक्तिरिल्विरोधः ॥ ४६ ॥ एवं प्राथितः सन् तमाश्वासतयन् शरीमगवाचुवाच--मयेति त्रिभिः । हे जजन, 

किमिति बिसेषि । यतो मया प्रसन्नेन कृपया तवेदं परमुत्तमं रूपं दितम् । आत्मनो मम योगाबोगमायासामथ्योत् । परत्वमेवाह । 

वेजोमयं विश्च विश्वातकनम्तमा् च यन्मम रूपं तदन्येन तवाटृशाख्छ्कादन्येन न पूर्वं वृषटं॑तत् ॥ ४७ ॥ यतद्ैनमतिदुरम 

७ अभिनवगुक्षाचार्यन्याल्या । 

मयेति नभौनम इनेन पोनश्युन्यं मत्त्थतिद्रायाविष्कारकं थदेव भगवतातिक्रान्ताध्यायेरम्यधायि स्वस्वरूपं देवान भरयक्षोपरुम्भ- 

विपयापन्नं लोत्रद्मारेण अ्रकटयतीति तश्याखूयानं केवरं पौनरक्यभसङ्कायेति पिरम्यते ॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 



४९४ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमीष्ययुता-श्रीभद्गवदरीता । ([ अध्यायः ११ 

न वेदयज्ञाध्यथनेनं दानैने च क्ियाभिनं तपोभिर्गरैः । 
एवंरूपः दाक्य अहं चोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
माते व्यथा मा च विस्रूढभावो दष्टा रूपं घोरमीदख्छमेदम् । 
व्यपेत मीः ीलमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपडय ॥ ४९ ॥ 

१ भरीमच्छांकरभाव्यम्। 

श्वन्तोऽन्येन केनचिन्न दश्िपूर्वेम् ॥ ४७ ॥ आत्मनो मम रूपदशचनेन कृतार्थ एव त्वं संचत्त इति ततः 

स्तोति-न बेदेति। न वेदयज्ञाध्ययनेने दानेश्चतपणीमपि वेदानामध्ययनेयथावद्यज्ञाध्ययनेश्च । वेदाभ्यय- 
तेरेव यज्ञाध्ययनस्य सिद्धत्वात्प्रथग्यज्ञाध्ययनय्रहणं यज्ञविन्ञानोपलक्षणार्थम्। तथा न दानैस्तलापुरुषा- 

दिभिनं च क्रियाभिरञचिटोजादिभिः धोतादिभिनीपि तपोभिरुधश्वान्दरायणादिभिर्त्रेधोरेरेवंरूपो यथा 
दितं विश्वरूपं यस्य सोऽदमेर्रूपः राक्यो न चाक्योऽहं खोक मयुष्यलोके दष्टं त्वदन्येन कुर्प्रवीर 
॥ ४८॥ मा ते व्यथेति। मा ते व्यथा माभूत्ते भयं मा च विमूढभावो विभरूढचिष्वता दष्टोपङभ्य रूपं घोर- 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

कोधायरम्य वदर्लनमिलयाश्येयनाह--मये ति ॥ ७७ ॥ तच्छब्देन प्रहृतं दुशीनं पराश्रयते । वेदाभ्ययनास्एथग्यन्ञा. 

ध्ययनग्रहणं पुनर्कतेरयुच्छमिव्यादाङ्खयाह--न वेदेति । नच वेदाध्ययनय्रहणादेव यत्षविल्ञानमपि गृहदीतमध्ययन- 

साथीवबोधान्तव्वादिति वाच्यं, तद्याश्चरमहणान्ततयां च्द्धेः साधितव्वादिति भावः । शछोकपूरणाथैमसंहितकररणं $ 
तवत्तोऽन्येन मदचुम्रहविदीनेनेति शेषः ॥ ४८ ॥ बिश्वरूपव्देनमेवं स्तुत्वा यच्चसाहुडयमानाद्धिमेभि वदिं तदुपसंह- 
रामीलयाह--मा ते व्यथेति । बहुिधमनुभूत्वमभिग्रलेदगि्युक्तमिदमिति भलक्षयोग्यत्वमर् । तदेबे्युक्तं इद- 

३ नीरखकण्टव्याख्या ( चत्री ) । 

दष्पूरवम् ॥ ४७ ॥ योगैकगम्यमेतत्कर्मिणां दुष्म्ापमित्या्ट--न वेदेति । वेदानां यज्ञानां चाध्ययनैरधिगमेः नच 
दनैनैव क्रियाभिः स्ृ्युक्ताभिरापूतीदिभिवीपीकूपारामादिमिसतपोभिः ङच्छचान्द्रायणाचेः । उभरेमीसोपवासायैः । 
नकोके एवंस्पोऽ्हं द्रष्टं न शक्यः । रोरत्वामाव आर्षः । त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ इदमतिदुरमद्शेनं स्प 
दृष्टापि चेद्यथसे तर्ुपसंहरामीदमित्याशयेनाह--मा ते इति । ममेदं ईक् घोरं खूप दृष्टा ते तव व्यथा माभूदिति 

% मदुसदनीव्याख्या । 

ससमनन्तमायं च यन्मम रूपं लदन्येन केनापि न इपर पूर्व न ट्टम् 1४७॥ एतद्रूपदशंनात्मकमविदुकेमं मल्रसादं ङञ्प्वा कृतार्थं 
एवासि लमिद्याह- वेदानां चतुर्णामपि अध्ययनैरक्षरमदणसूपैः, तथा मीमांसाकल्पसूघ्रादिद्वारा यज्ञानां वेदबोधितकर्मणामध्य- 
यनैर्थविचारस्पैवेदयज्ञाध्ययनैः, दनिस्वुलपुरुषादिभिः, क्रियाभिरननिहो्रादिश्रौतकर्ममिः, तपोभिः इच्छचन्द्रायणादिभिख्येः 
कायेन्द्ियरोषकत्वेन दुष्करः एवंरूपोऽदं न द्यः चनोके मनुष्यलोके द्रष्टं खदन्येन मदसुमददीनेन हे कुरपवीर, शक्योहमिति 
वक्तव्ये विसगैरोपद्छान्दसः। प्रयेकं नकाराभ्यासो निषेधदाव्योय । नच क्रियाभिरिद्यत्र चकारादनुकसाधनान्तरसमुखयः 1\४८॥ 
एवं बदलुग्रदार्थमा बिभूतेन रूपेणानेन चेत्तवेद्धेगसतर्दि--इदं घोरं ईद् अनेकबाह्वादियुकत्वेन भर्यकरं मम रूपं दृषा स्थितख 
ते तव या व्यथा भयनिमित्ता पीडा सा माभूत् । तथा मद्भुपदशेनेऽपि यो विमूढभावो व्याकुरुचित्तलमपरितोषः सोपि माभूत् । 
कितु व्यपेतमीरपगतभयः ्रीतमनाश्च सन् पुनस्त्वं तदेव चतुंजं वाखुदेवलादिविधिष्टं लया सदा पूर्वदषटं रूपमिदं बिश्वरूपोपसं- 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

तार्थं एव लं संप इयदायेनाद-नैति'। न वेदानां चतुणीमप्यभ्ययनै- गुरूचारणानूच्ारणरक्षणेः । यज्ञाध्ययनैशर्ञविन्ञानख 
मीमांसाकस्पसून्नादेरभ्ययमैरं॑दानैरगोदानादिभिर्म च क्रियाभिः श्रौतसर्विकरियाकलयैनै तपोभिश्वान्द्रयणादिभिस्येः षोरदेद- 
रोषणेरेवं यथा भदरीतं विश्वरूपं यस स एवरूपोऽहं लदन्येन मदमुभ्रहव्जितेन द्रष्टं शक्यः । अन्ये कुरवः केचित्कुरुवीराश्च । 
लं तु मे तद्रुपद्यनखब्धप्रक्षैः कुरपवीरः संपन इति सूचयन्नाह हे ऊुरप्रवीर ॥ ४८ ॥ तव प्रसन्नतायै अद्दितेन विश्व- 
रूपेण तव व्यथादिकं चेत्तर्हि तदेव मे रूपं परयेदयाह--मा त इति । इक् धोरं ममेदं रूपं दष्टा तव व्यथा भयं माभूत् । मा च 
विमूढभावो व्याकुखचित्तता । तथाच व्यपेतभीः व्यथारहितः प्रीतमनाश्व सन् तदेव खेषटं चतुथुजं शङ्कवक्रगदापद्यधरं इयामधनं 

६ भीधरीव्याख्या । 

रुष्ध्वा त्वं कतार्थोऽसीष्याद--नेति । वेदाध्ययमातिरेकेण यज्ञाभ्ययनस्याभावात् । यज्ञशब्देन यशविच्ायाः करपसूत्राया र्चयन्ते । 

वेदानां यज्ञविधानां चाध्ययनेरिल्थैः । नच दानैनै च क्रियाभिरभिद्ोत्रादिभिनै चो्ैस्तपोभिश्वान्द्रायणादिभिरेव॑रूपोऽहं तदन्येन 
मनुष्यकोके द्रष्टं शक्यः, अपितु त्वमेव केवर मत्प्रसादेन इष्टा कताथांऽसि ॥ ४८ ॥ एवमपि चेन्ततेदं रूपं धोरं इष्टा व्यथा भवति 
तिं तदेव रूप दधैयामीलयाह~ नमा त इति । ईडगीटरदं मदीयं घोर रूपं दृष्ठ ते व्यथा मास्तु । निमूढभावो बिमूढत्वं च मास्तु । 



नीरकेण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदी पिका-श्ीधरी-जमिनवगुपतव्याख्यायुतां । ४९५५ 

संजय उवाच । 
© $ सदे वस्तथोकः [॥ + 

इत्यर्जुनं वासदेवस्तथोक्त्वा खकं रूपं दरोयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुमेहात्मा ॥ ५० ॥ 

अन उवाच । 
दृष्टेदं मालषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमसि संततः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥ 

१ भीमच्छाकरभान्यम् । 

मीदग्यथावर्दीतं मेदं व्यपेतभीर्विंगतभयः श्रीतमनाश्च सन्युनभूयस्त्वं तदेव चतुसुजं शद्चक्रगदा- 
धरं वेष्ट रूपयिदं परपद्य ॥ ४९॥ इत्यञ्ज॑नमिति । इवयेवमञ्जुनं वाखुदेवस्तथाभूतं चचनसुक्त्वा 

खकः बखदेवगृहे जातं रूपं ददीयामास वरितवान् । भूयः पुनराश्वासयामास चाश्वासितवश्चि भीत. 

मेनं भूत्वा पुनः सोभ्यवपुः प्रसच्नदेहो महामा ॥ ५० ॥ दष्टेदमिति । टष्टदं मां रूपं मत्सलं 
प्रसन्न तव सौस्यं जनादन, इवानीमधुनासि संचरत्तः संजातः । किम् । सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रतिं 

(क्क काक कक कक च 1 0 8, क, 9 ̂ त कि ̂  10१80180) 00000 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

निति ॥ ४९ ॥ तदिदं इत्तं राज्ञे सूतो निवेदितवानिलाह--सं जय इति । तथामृतं वचनं मया भसन्ेनेल्यादि- 

चतुरयुजं रूपं । क तस्य रूपख परिवितपूर्वसख प्रदशोनेन मसश्देहत्वेन चारन मल्याश्रासनं भगवतो युक्तमिदयत्र 

हेतमा-महात्मेति ॥ ५० ॥ एवं मगवदरासतितः सश्रज्ेनस्तं ्रयुक्तवानिलयाह--अङन इति ॥ ५१ ॥ उपा- 

2 नीरुकण्डव्थाख्या ( षलुधेरी >) । 

रोषः; । विमूढभावो मोहश्च ते माभूत् । व्यपेतभीर्निभयः प्रीतमनाश्च पुनस्त्वं भूत्वा तदेव यत्या द्रष्टुं प्रार्थितं मे 

ममेदं रूप प्रपद्य ॥ ४९ ॥ संजय उवाच--इतीति । वासुदेबोऽ्जन प्रति इति पूरवोक्तरीत्योक्त्वा यथा पूैमासी- 

तथा खकं मानुषं रूपं भूयः पुनरददौयामास । यदजुनेन प्रार्थितं च तुञज धारणाविषयविषयं रूपं तदपि तिरोदधे इत्यर्थः । 

तथा महास्मा व्यापकोऽपि सन् सोम्यवपुरनुमदेहो भूत्वा मीतमेनमाश्वासयामास च ॥ ५० ॥ ततो निभयः सन्न- 

चन उवाच--दश्रृति । सचेता अन्याङ्कः । रकतं गतः खास्थ्यं प्राप्तः । संृत्तो जातोऽञि ॥ ५१ ॥ भख 

& अधुसूदनीष्याख्या । 

हारेण अकदीक्रियमा्णं अपरय प्रकषण भयराहिखेन संतोषेण च पद्य ॥ ४९ ॥ वाखुदेवोऽजैनमिति भागुक्तसुक्ला यथां 

--पू्वमासीत्तथा खकं रूपं किरीटमकरकुण्डर्गदाचक्रादियुक्तं चतुदुजं श्रीवत्सकौस्ुमवनमाखपीताम्बरादिशोमितं दश्षयामास 

भूयः पुनः आश्वासयामास च मीतमेनम्जनं भूता पुनः पूवैवत्सौम्यवपुरयुप्रशरीरः महात्मा परमकारुणिकः सवेश्वरः स्वैज्ञ 

इयादिकल्याणगुणाकरः ॥ ५० ॥ ततो निभेयः सन् अर्ुन उवाच--ददानीं सचेताः भयक्ृतव्यामोहाभावेनाव्याङ्कलचित्तः 

संकृ्तोऽस्ि तथा प्रकृतिं भयङृतव्यथाराद्िन सरास्थ्यं गतोसि । स्पष्टमन्यत् ॥ ५१ } ख्ृतस्यालुरहस्यातिदुकंभलं दसेयन् 

॥॥ 

ष् साष्योत्कषेदी पिका । 

मम शूपभिदं मया भ्रयक्षीहृतं ्रकषेण दिश्वरूपदर्शनजनितव्यथादिनिवृ्य्थै पदय ॥ ४९ ॥ एतदृतान्तं ध्रतराटमय संजयो निवे- 
वमनं 

दितवानिलयाह--संजय उवाच । इले बाघुदेवस्थाभूतं वचनसुक्ला । वादेव इनेन खकमिखयय वखदेवगे जातं 

खकीयं पमल सूचयति । ददौयामास दरवान युनःुनराश्वासितवान् । च पुनः सौम्यवपुः आसश्देहो भूवा । नन्वेवं क्षणि- 

कचित्तेऽशने क्षोभं कुतो न कतवानियाशङ्ानिृतत्यर्थमाहं । महात्मा कारण्यादिपुणगणाकरसतखय भगवतो युक्तमेव पूवेपरिचि- 

तसौम्यवपुःरदरनेनाजनाश्वासनमिति भावः ॥ ५० ॥ सखामिकषितं रूपं दष्टाैन उवाच । ददं परयक्षं मुषं नराकारं मत्सरं 

सौम्यं भ्रस्ज तव रूपं इदानीं सचेताः अ्रसज्नमनाः म्रकरति खम गत मम गतः प्रात संक्तः संजातोऽस्मि । जनादनेति संबोधयन् जना- 

नुरानर्दैयति पीडयतीति जनार्देनसद्ेनजन्यं भयमिदानीं त निद्रत्तमिति सूचयति ॥ ५१॥ एवं खा ख- 

६ भीधरीन्थाख्पा । 

ववपगत्तभयः भ्रीतमनाश्च सन्पुनस्स्वं तदेवेदं मम ङ्प प्रकरेण परदय ॥ ४९ ॥ एवमुक्त्वा भाक्तनभेष रूपं दश्चितवानिति संजय 

उवाच--इतीति । ओीवाञुदेबोऽजैनमेवसुक्त्वा यथा पू्मासीत्तथेवं विरीटादिथुक्तं चतुजं सखीयं रूपं पुनद॑शैयामास । एनमयरन 

जीतमेवं मरसन्नवपुभूत्वा पुनरम्याश्वासितवाच्. । मदात्मा विश्वरूपः कृषाडुरिति वा ॥ ५० ॥ ततो निमेयः सन्नछैन उवाच--इद्ेति । 

सचेताः असक्नननित्त श्दानीं संदृत्तः जातोऽसि । रदति खास्थ्यं च प्राप्तोऽसि । रोषं स्पष्टम् ॥ ५१ ॥ खङ्कतस्यालुयदस्यातिदुरुभस्व 



९.६ मानन्दगिरिव्यास्यासंवरखितशश्रीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । ( अध्यायः ११ 

श्रीभगवानुवाच । 
खदुवंशंमिदं रूपं दष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य निलयं ददानकाङ्किणः ॥ ५२॥ 
नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शाक्य एवंविधो द्रष्टुं द्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 
मत्तया त्वनन्यया शाक्य अहमेवविधोऽञ्जन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥ ५४ ॥ 

१ भीमच्छंकरमाष्यम् । 

खभावे गतश्चासि ॥ ५१॥ खुदैशेभिति । खुदी खष्ठ दःखेन दशनमस्येति खढुवशेमिदं रूपं 
दष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य मम रूपस्य निर्यं सवेदा दशेनकाङ्खिणो दशेनेप्सवोऽपि न त्वमिव 
खष्टवन्तो न द्रक्ष्यन्ति चेदयभिप्रायः ॥ ५२ ॥ कस्रात्-नाहमिति । नादं बेदेकैम्यजुःसामाथकवै- 
वेदैश्चतुिरपि न तपसोग्रेण चान्द्रायणादिना न दानेन गोभूहिरण्यादिना न चेज्यया यज्ञेन पुजया 
वा शाक्य पवंविधो यथाददितप्रकारो दषु दश्टवानसि मां यथा त्वम् ॥५३॥ कथंपुनः शक्य 
इत्युच्यते--भक्वयेति । भक्त्या तुं किंविशिण्येत्याह--अनन्ययाऽपृथग्भुतया भगवतोऽन्य्र परथङः 
न कदाचिदपि या भवति सा त्वनन्या भक्तिः सर्वेरपि करणेवीखदेवादन्यन्नो पङभ्यत्ते यया सानन्या 

ति जि चि भेक कि [श 0 पजि = त गोन म जिनके गिन चके 

> आनन्दगिरिष्याख्या । 

स्यल्वाय विश्वरूपं सोतुं भगवदुक्तिसुष्थापयति-भगवानिति । खब्यतिरिक्तानामिदं सूपं दरष्टुमश्चक्यमियेतद्धिश- 
दयति-देवाद्य इति ॥ ५२ ॥ दद्ौनोपायाभावाहुदैशस्वमिति शङ्खते--कस्मादिति । वेदादिपूपायेषु॒सस्स्पि 
भगवायुक्छखूपो न शक्यो दष्ुमियाह-नाह मिति । वर्हि दरीनायोग्यत्वाद्रष्टमशक्यत्वमियारङ्खयाह--टण्टवा- 
निति ॥ ५६३ ॥ केनोपायेन तर्हि दष्टं शक्यो भगवानिति ए्च्छत्ति-कथसिति । शास्नीयज्ञानद्वारा तदनं सफ 
तिभ्यतील्याह--उच्यत इति । न भक्तिमात्रं तन्न हेतुरिति दश्ब्दार्थं स्फुध्यति-क्रिमिद्यादिना । अनन्यां 

३ नीखकण्टव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

विश्वरूपदशनख दो भ्यं द्दीयन् श्रीमगवानुवाच-सखुदुदं शौमिति । वदीनकाष्विणः दीनं काङ्खन्ते एव नतु कमन्ते 
॥ ५२ ॥ नाहमिति । न बेदयज्ञाध्ययनैरित्यनेनोक्त एवार्थः पुनरुच्यते विश्वरूपदशैनखातिदौढभ्यसुचनाय । 
स्प्ार्थश्च शोकः ॥ ५३ ॥ कथं तर्हिं दर शक्यसत्वमत आह--मक्त्येति । मत्तया आराधनेन । अनन्ययाव्य- 

« मधुसुदनीष्याख्या । 

चतुर्भिः भ्रीभगवादुवाच--मम यद्रुपमिदानी खं इष्टवानसि इदं विश्वरूपं खुदुदै्श अयन्त दरष्टमशक्यं । यतो देवा अप्य रूपस्य 
नियं सर्वदा ददोनकाष्किणो ननु लमिव पूर्व दषटवन्तो न वाऽ द्रकषयन्तीलमिभ्रायः । दद्यनाकाह्वया नियलोक्तेः ॥५२॥ कस्मादेव 
एतद्रूपं न इष्टवन्तो न वा दरक्ष्यन्ति मद्धक्तिदान्यलादिद्याद-न वैदयज्ञाध्ययनैरिलयादिना गताथैः शोकः परमदुकुमलख्यापनाया- 
भ्यसः ॥ ५३ ॥ यदि वेदतपोदानेज्याभि्रष्ुमदाक्यस्वं तहिं केनोपायेन द्रष्टु रक्योऽसीदयत आह--साधनान्तरव्यावृ्यर्थस्- 
शब्दः । मक्ेवानन्यया मदेकनिष्टया निरतिश्य्रीदा एवंविधो दिव्यरूपधरोऽदं ज्ञातुं शक्यः शान्लतो हे भर्युन, शक्य अहमिति 

५ आष्योत्कषंदीपिका । 

छृतसयातिदुरेभस्यालुपहस्य वेयथ्यैपरिदाराय श्रीभगवानुवाच । यन्मम रूपं मदजुगरहेण लं दृष्टवानसि तदिद्मन्येषां घर दुःखेनाल- 
न्तकेन दद्येनमसेति खदुर्ददी यतोत्युत्तमाः साल्तिकास्तदृशेनाथिनश्च देवा इन्द्रादयोऽपि न तत्त्वमिव दटवन्तो न च द्र्ष्यन्तीदयाश्च- 
येनाद-देवा इति ॥५२॥ तत्र हेलाकाह्वायामाह--नेति । यथा विश्वरूपं मां तवं द्टवानति । एवंविधोऽ्हं न वेदैः ऋगा- 
दिभिः न तपसोभेण चान्द्रायणादिना न दानेन गोदानादिना नचेज्यया यज्ञेन पूजया वाऽन्थै्मदलन्तानुप्रहरदितैदष्टं शक्यः ॥ ५३॥ 
उक्तसाधनेस्लं द्रष्टम्चक्यस्तर्िं केनोपायेन द्रष्टं रक्य इसत आह । भक्तया तु भक्तीतरसाधनव्यवच्छेदारथस्वुराब्दः । कि भक्ति- 
मात्रं लदृशनहेतुरितयतस्तां विधिनि । अनन्यया भगवतो वासुदेवादन्यत्र पृथकदाचिदपि या न भवति तया श्रे परानुर- 

& भीधरीष्याख्या । 

दरैयन् शीमगवाजुनाच--सुदुदशेमिति । यन्मम विश्वरूपं सवं दृष्टवानसि इदं खुदुर्दशमलन्तं दरष्ुमश्चक्यम्। यतो देवा भप्यख 
रूपस्य सर्वदा दश्चनमिच्छन्ति न केवरं पुनरिदं प्रयन्ति ॥ ५२ ॥ तत्र हेतुः--नाहमिति । सखष्टा्थैः ॥ ५३ ॥ केनोपायेन तरि 
टं शवेय इति ततराद--भक्तयेति । जनन्यया मदेकनिष्ठया भक्ला लेवंभूतो निश्ररूपोऽदं त्वेन परमार्थतो श्रातं ्रक्यः श्राकतो 



नीरकष्टी-मधुसूदनी-भध्योक्तर्षदी पिका-शीधरी-अमिनवगुपत्यास्यायुना । ७१.५ 

मत्कमदन्सत्परमो मद्ध्तः सङ्वर्जितः । 
निरवेरः सवभूतेषु यः स मामेनि पाण्डव ॥ ५५ | 

इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्यु ब्रह्विचयायां योगदान श्रीङ्ृप्णार्जुनसंवादे 
निश्वरूपदस्ेनं नमेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

~ १ भीमण्छाकरमाभ्यम् । 

भक्तिस्तया भक्त्या राक्योऽहमेवंबिधो बिश्वरूपग्रकारो हेऽ दैन, श्चातुं शाखतो न केवरं नातु शाञ्तो 
द्रष्ध च साक्लात्कतुं तत्वेन तत्वतः प्रवेष्टं च मोक्ष च गन्तुं परन्तप ॥ ५४॥ अश्युना सवैस्य गीताशासञस्य 
सारभूतोऽर्थो निः्रयसा्थोऽ॒ष्ठेयत्वेन समुच्िव्योच्यते-मत्क्मरृदिति । मत्क्षन्मद्ं कर्मं 
मत्कमे तत्करोतीति मत्कर्मङृत् मत्परमः करोति शत्यः खासिकर्स न त्वात्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या 
गतिरिति खाभिनं प्रतिपद्यते, यं तु मत्कर्मङरन्मामेव परमां गनि प्रतिपद्यत इति मत्परमोऽदं परमः 
परा गतियेस्य सोऽयं मत्परमस्तथा मद्धक्तो मामेव सर्वध्रकारेः सर्वात्मना सर्वोल्मादहेन मजत इति 
मद्भक्तः सङ्गव जितो घनमित्रपु्रकलजवन्धुवेषु सङ्गवर्जितः सङ्गः प्रीतिः लदस्तदवर्जिनो निर्ैरो निम- र 

२ आनन्दरिरिव्याख्या 

भक्तिमेव व्यनक्ति- सर्वैरिति ॥ ५४ ॥ भक्त्या स्विति विरोषणादन्येपामहेतुत्वमाशङ्कयषह--अशुनेति । ससु- 
चिय संक्षिप्य पुञ्जीङलेति यावत् । मस्कर्मङृदिष्युक्ते मत्परमत्वमार्थिकूमिति पुनसक्तिरिवयादश्ाह-- करोतीति । 
भगवानेव परमा गत्तिरिति निश्वयवतस्तत्रव निष्ठ सिध्यतीयाह- तथेति । न तत्रैव सर्वभ्रकारि्मजनं धनादे 
करष्टत्वादित्यरङ्याह- सङ्गति । देषपूर्वकानिष्टाचरणं वेरमनपकारिपु तद भावेऽपि भवयेवपकारिष्िनि द्किन्वाह- 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी ) 1 

भिचरितया । अखण्डयेत्यर्थः । अहमेव॑विधो ज्ञातु शक्यस्त्वपदार्थशोधकनाखतः | द्रष्टं शक्यो ध्यानतः । ततेन 
याथात्म्येन प्रवेष्टं शस्यसत््वमसिवाक्रयार्थजक्ञानतः । हे परमक्ञानशरुं तापयतीति परंतप ॥ ५४ ॥ शाल्रमर्वेम्व 
संगृह्णति--मत्कर्मङदिति । मदर्थमेव कमीणि करोतीति मत्कर्मङ्त् । अहमत्र परमो निष्करः प्राप्यो यस्यति 
स मत्परमः । एतेन कत्लः कर्मयोगो ध्यानयोगश्च त्वंपदार्थशोधक उक्तः । मम मक्त आराधनङृदित्युपासनाका- 

 मशुसूदनीव्याख्या । 

छान्दसो विसर्गलोपः पूर्वैवत् 1 न केवलं शाखज्ञो ज्ञातुं दाक्योऽनन्यया भक्तया किलु तत्वेन द्रष्टं च खरूपेण साक्षात्कर्तुं च 

राक्यो वेदान्तवाकयश्रवणमनननिदिष्यासनपरिपाकेण । ततश्च खरूपसाक्षात्काराद विदयातत्कायनिकृत्तो तच्वेन अवेष्टुं च मद्रुपतयै- 
वां चाहं शक्यो हे परंतप, अज्ञानशघ्ुदमनेऽतिश्रवेशयोग्यना सूचयति ॥ ५४ ॥ अधुना सर्वस्य गीताशाल्नसख सारभूतोऽरथा 
-नि-्रेयसाथिनामलु्ठानाय पुज्ञीकृदयोच्यते-मद्थं कमे देदविहितं करोतीति मत्कमेछृत् । खग।दिकामनाया मयां कथमेवमिति 
नेदयाह । मत्परमः अहमेव परमः आ्तव्यलेन निश्चितो नतु खगादियस्य सः । अतएव मत्र्या मद्धक्त- संवे. अकारमेम 
भजनपरः । पुत्रादिषु लेहे सति कथमेवं स्यादिति नेदयाह--सङ्गवजितः बह्यवस्तुस्छदह्या शल्य. । शत्रुषु द्विषे मति कथमेवं 

। ५ भाष्योत्कषंदीपिका । 
किलश्चणया वाखुदेवादन्यत्र सर्वकरणश्रडृत्तिनिवारकया जदमेवेनिधो विश्वरूपधरः दाज्नेणासंभावनादिनिडृत्तिपुरःसरं ब्रं च ल- 

मिव साकषात्कं च तत्त्वेन तत्त्वतः अवेद च । श्रवणादिना तत््वसाक्षात्कारेण सोक्षमेकीभावरुक्षणे जीवन्मुर्कि बिदेदकैवल्याख्यं च 
गन्तुमिद्थः । ननु "तमेतं वेदानुवचनेन ज्ाह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन "इति शुस्ा साधनसेन बोधिताना 

वेदाञुवचनादीनां का गतिरिलयारा्ख सङ्गे सैरेतजन्मनि जन्मान्तरे वा कतेशित्तद्युल्यामप्यनन्या मनआदिशावुतापनशमदमादिस- 

पन्ना भक्तितो मत्खकूपज्ञानादीति भक्िद्रारा तेषां साधनलाददोष इयारयेन संबोधनाभ्या समाधत्ते हेऽदधन हे परंतपेति ॥५४ ॥ 

इदानीं शख्रसारभूतख गमीताश्चाख्चख सारभूतमर्थं निःभ्रेयसभ्रयोजनकं स््यवदयमनुषानायातिकारणिको भगवानाह । मदथ 

मलल वेद्विदितं कम करोतीति मत्कर्मकृत् । यतोऽहमेव परमः प्रकृष्टः भाप्यो यख्य नतु खगांदि. स तथा मत्मापनि्ाधनेन 

लर्वात्मना सर्वभ्कारैः सर्वोत्साहेन मद्भजनेन युक्तः धनायासकतया भगवद्धजनं न सिष्यखत आह । धनपुत्रमित्रकलत्रादिषठ स्ग- 
६ भीधरीनव्याख्या । 

दषं प्रलक्षतः प्रवेष्टुं च तादास्म्येन शक्यः नान्धेरपायैः ॥ ५४ ॥ सतः सवेशाखक्तार परभं रहस्यं शण्वित्याद--मसक्मरृदिति । 

अभिनवयुक्षाचा्यव्याख्या । नसय ववी हरे जयद कन्यला 

त्वनन्ययेयादि म॑ङृदित्ति । सकरोषसंहारान्ते परमभकस्षान्तसूप। नह्यतस्वर्थातत द् सं गरबतः 

व पक तेषां वासुदेवः सैभिखादिपूवौभिदितोपदेतवमस्काराद्वि्ात्मक कापुरेवतस्व- 

भ०्गाण् ६ द 



४९,८ आनन्दगिरिन्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । ( अध्यायः ११ 

१ भीपच्छांकरभाष्यम् । 

ववैसोऽतः सर्बभूतेषु श्रुभावरहित आल्मनोऽव्यन्तापकारपवृत्तेष्वपि य ईैडशो मद्भक्तः स मासेति 

अहमेव तस्य परा गतिनौन्या कदाचिद्धवस्ययं तवोपदेशा दृष्टो मयोप दिष्टो हे पाण्डवेति ॥ ५५॥ 

इति भरीमत्परमहंखपरिव्ाजकाचा्यपूल्यपादश्रीमदाचायेभीशेक
रभगवतः तो 

आ्ीभगवहीताभाष्ये विश्वरूपदशीनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
~
~
~
 

~ 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

आत्मन इति । एतच्च सर्व॑संक्षिप्यालुष्ठानाथैयुक्तमेवमनुतिषठतो भगवस्ाह्िरवदयं माविनीव्युपसंहदरति-भअयः- 

सिति । वदेवं भगवतो विश्वरूपस्य सवौत्मनः सर्वस्य सर्वैश्वर्य मस्कमेकृदिलयादिन्यायेन कमसुक्तिफलमभिध्व्ा- 

नमभिवदता तत्पदवाच्योऽर्थो व्यवस्थापितः ॥ ५५ ॥ 

इति भ्रीमसरमहसपरिघाजकाचायैश्नी मच्छुदधानन्दपूल्यपादरिष्यानन्द गिरिङृती एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

३ नीखकण्ठल्याख्या ( चतुरी )। 

णडा्थसंत्रहः । सङ्गवरजित इत्यनेन एकान्तभगवद्धयाननिष्ठ ह्युक्तम् । निर्वैरः इति विश्वं सगवदात्मना पदयेदिल्यु- 

त्तम् । अन्यथा मेदबुद्धिमतो निर्वरत्वासंभवात् । एवभूतो यः स मां तत्पदरश्षयार्थभूतमखण्डानन्देकघनमेति 

प्राप्नोति प्रल्मगभेदेन । हे पाण्डव वि्द्धवंशज । त्वमेवेतज्ज्ातँं शक्रोषीति भावः ॥ ५५ ॥ 

इति मीष्मपर्वणि नेखकण्ठीये मारतमावदीपे श्रीमद्भगवद्वीतार्थप्रकाशे एकाद्शोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
 मथधुसूदनीष्याख्या । 

सादिति नेया निवैरः स्वैभूतेषु अपकारिष्वपि दवेषशल्यो यः स मामेदमेदेन हे पाण्डव, भयमर्थस्लया जञातुमिशे मया- 

पदिशे नातःपरं किंचित्कर्वैव्यमस्तीदर्थः ॥ ५५ ॥ 

दसः कर्मभूतं हि यत्तच्च विश्वं खयं रूप्यते नान्यतस्तच रूपम् । 

जगद्यः खभासा निरस्यात्मूपं ददावादरात्कारिराज भजे तम् ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्पर्महंसपरिाजकाचायेश्ीनिरशवेश्वरसरखतीपादरिष्यमधुसूदनसरखतीविरवितायां श्री भगवद्वीतागृहर्थ- 
दीपिकायां विश्वरूपददननिषूपणं नामैकादरोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

५ भआष्योत्कर्षदीपिका । 

वित आसक्तिरहितः भूतेष सवैरस्य मदनन्या भक्तिरतिदृरतरेदाह । सर्वभूतेषु निरः साधारणेषु खखान्तापकारकेषठ अपि 

दातरुभावव्जितः य रदो दम्भरहितो मद्भक्तः स मामेति । अमेदेन साक्षात्करोति । अहमेव त्य परा गतिनान्येदयर्थः। अयं सार- 

संग्रहो मया तवोपदिष्टः । यतो भवान् मस्त भामापललादतित्रमास्पद् इयाशयेनाह--पाण्डवेति ॥ ५५ ॥ तदनेनैकादशाध्या- 

येन विश्वरूपभ्रतिपादकेन सवैश्वरसख स्वात्मनः सरवजञस्यानन्यया भक्तया तत्खरूपज्ञानादिभ्रदशेकेन तत्पदवाच्योऽथौ निरूपितः ॥ 

चिदानन्दे यघ्रादितिजनरयक्षाख॒रयुतं विभातं त्रैलोक्यं सति भवति नाश्वयजनकम् । 
अनन्ताण्डाधारे तमजमजरात्मानममृतं रिवं कृष्णं बन्दे निखिहृदिगं द्रष्टमभयम् ॥ १ ॥ 

इति श्वीपरमहंसपरिनाजकाचायभीबाकल्नामिश्रीपादशिष्यद्तवंदावतेसरामकुमारसूनुघनपतिविडुषा विरचितायां 
श्रीगीतामाष्योत्कषैदीपिकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

६ भीधरीन्यारल्या । 

मदर्थं कसै करोवीति मत्क्रत् , अहमेव परमः पुरुषाथो यख सः, ममेव भक्तो मामेवाधितः, पुत्रादिषु सज्गवजितो, निवैरश्च सर्व. 

भूतेषु एवंभूतो यः स मां आभोति नान्य इति ॥ ५५ ॥ 

देमरैरपि सुदुरद॑षं तपोक्चानादिकोटिभिः । भक्ताय भगवानेवं विश्वरूपमदशेयत्र् ॥ १ ॥ 

इति भरीधरखामिविरचितायां सुबोधिन्यां टीकाया एकाद रोऽध्यायः ॥ ११॥ 
७ अभिनवगुप्तावार्यग्यारूया । 

मयन्नत एव बोधपद्वीसवतरतीति दिवम् ॥ ५५ ॥ अत्र संग्रह शोकः । छडाश्दधविभिश्ाथंस विदिक्यप्रकाङनात् । भूयवःस्वखयीं पश्य 

न्तमस्वेन समो सुनि ॥ इति श्रीमद्वाजानकावायांभिनषगुप्तविरचिते श्रीमद्धगवद्रीताथसं्रहे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

0, ^. > 1 ¢ 4 
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दादशोऽध्यायः । 

| अजुन उवाचं | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमनग्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 

१ ओभणष्छाकरभान्यम् । 

द्वितीयप्रभृतिष्वभ्यायेषु बिभूतयन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणोऽक्षरस्य बिभ्वस्तस्ैविरेषणस्योपासन- 
मुक्तं स्वैयोगेभ्वयेसवैज्ञानश्चक्तिमत्सत्वोपाधेरीश्वरस्य तव चोपासने तत्रतश्रोकर विध्वङ्पाध्यापरे 
त्वेभ्वरमायं समस्तज्ञगदात्मरूपं विश्वरूपं त्वदीयं द्रितसुपालनार्थमेव त्वया, तच्च दशोयिन्वोक्ततरा- 
नसि मत्कर्म॑ङ़दित्या्यतोऽहमनयोखमयोः पक्चयोरविंशि्टतरवुभुर्लया स्वां पृच्छामीव्यजुन उराच 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या 1 

अशोच्यानिलादिषुं विभूलयध्यायावसनेष्वध्यायेषु निरपाधिकख ब्रह्मणो शेयत्वेनाजुसंभानसुरूमिति बृं की्- 
यति--द्धितीयेति । अतिक्रास्तेषु तत्तदभ्यायेषु सोपाधिकख्यापि ब्रह्मणो ध्येयत्वेन प्रतिपादनं कुनमिलयाह-सवरति । 

सर्ब॑सापि प्रपञ्चस्य योगो घटना जन्मस्थितिभङ्गप्रवेशनियमनास्या ततश्व सामभ्य तेन सर्वत्र जेयं प्रतिबन्धविधुरया 

ज्ञानशक्त्या विदिष्टस्य सश्वादयुपहितसख भगवतो ध्यानं तत्र तत्र प्रसङ्गमापाद्य मन्दुमभ्यमयोरनुग्रहाथसुक्मित्यश्रः । 

एकादशे इत्तमनुबदति--बिश्वरूपेति । अभ्यायन्ते भगवदुपदेश्मनुवदति-तश्चेति । ( भनीनानन्तरश्टोकेनोकष- 

३ नीरकण्ठव्यांख्या ( चतुरी ) 

सपतममारभ्यैताबता भन्थेन तददवान्यार्थो निरूपितः । इदानीं तत्पशार्थशोधनसुपासनाकाण्डं च समापगिष्यन्नि- 
हार्थत॑ः प्राधान्येन तत्यदलक्ष्यमथ तद्विदां लक्षणानि च प्रद्दधन्ते । शब्दतस्तु लाकिकदुद्छनुसरिेम तत्पदवाव्य- 

% मधुखुद्नीन्याख्या । 

पवाध्यायान्ते “मककर्महृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवर्जितः । नि्ैर सर्वभूतेषु य` म ममेति पाण्डव" इलयकतं । तत्र मच्छब्दारथ 

संदेहः किं निराकारमेव सर्बखरूपं वस्तु मच्छन्देनोक्तं भगवता किं वा साक्ररमिति । उभयत्रापि । प्रयोगदशनान् बहूनां 

जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते । वाखुदेवः स्वमिति स महात्मा सुडुरमः' इलयादौ निराकारं वस्तु वयपदिष्ट । विश्वर्प- 

दर्शनानन्तरं च “नाहं वेदै तपसा न दानेन तै चेज्यया । शक्य एवंविधः द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथ!" इति मकरं वननु \ 
५ माष्योक्कषदीपिका । 

यक्कपालबमत्रेण मूर्खो भवति पण्डितः । तं वन्दे परमानन्दं विष्णुं जिष्छु ववं गुदम् ॥ १ ॥ 

द्वितीयायध्यायेष विभूयध्यायान्तेषु शरैगुण्यविषया वेदा निननगुण्यो भवान । निदन्द्रो नियमत्त्वस्थो निर्योगक्षेम अन्मिवान । 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संतोदके । तावान्सर्वेषु वेदे& ब्राह्मणस्य विजानत. । यस्वा्मरतिरेव सयादान्मनृप्तश्च मानव. । जन्म. 

न्येव च संतुष्टसख कार्यं न वियते । नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभूनेषु कथिदर्थव्यपाध्रयः। यथधाति 

समिद्धोऽभिमस्मसातुरतेऽ्जन । ज्ञानाभिः सवैकमौणि भस्मसान्कुरुते तथा । नहि ज्ञानेन सदशं पनित्रमि वियते । नन्वयं 

योगसंसिद्धः काङेनात्मनि विन्दति । तद्वद्धयस्तदात्मानसतन्निष्ठस्तत्परायणा । गच्छन्यपुनराग्रत्ि ज्ञाननिधूनकन्मषाः । योऽन्नः 

खुखोऽन्तरारामसथान्तज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति । यो मां पयति सर्वत्र सवं च मयि प्यति । 

तस्याहं न श्रणदयामि स च मेन प्रणद्यति! सर्वैभूतस्थित यो मां भजयेकलमास्थितः। सर्वथा वर्वमानोऽपिस योगी मयि वर्तते । 

तेषां ज्ञानी निययुक्त एकभकतिविंधिष्यते । त्रियो हि ज्ञानिनोऽयरथमहं स च मम प्रियः \ (अव्यक्तं व्यकतिमाप् मन्यन्तं माम 

बुद्धयः! परं भावमजानन्तो ममान्ययमरुत्तमम् । परसस्मततु मावोऽन्योऽ्यक्तो व्यक्तात्मनातनः ७" "यः सर्वषु भूतेषु नश्यत्यु न 

& ओीषरीग्याख्या । 

नि्णोपासमसैवं सयुणोपासनस् च । भयः कतरदिलेवं निणेतं द्ादशोषमः ॥ १ ॥ 

पूवौध्यायान्ते “मत्कमंहृम्मस्परमः' श्येवं मकतिनिष्ठस प्रेतम् । धवोम्तेय प्रतिजानीहि" शएयादिना तत्र तस्यव प्तं बरिर्नम् › 

तथा न्तेषां कानी निल्युक्तं एकमक्तिविंहिष्यते, इलयादिना न्दं शानष्ठनेनैव एृजिनं सतरिष्यसि, श्यादिना च क्ाननिष्टख बेष्टल- 

युक्तम् । पवञुमयोः भेषटयेऽपि विेषजिक्षासया भगवन्त ्रर्जुन उवाच ~ एवमिति । एवं सवकमपैणादिना सनन युक्स" 



५०५ आनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-ध्ीमच्छांकरमष्ययुता-शरीमद्धगवदीता । [ अध्यायः १२ 

१ श्रीमच्छाकरभाभ्यम् ) 

पवमिति। एवमिव्यतीतानन्तरण्टोकषेनोक्तमर्थ पराखशति-मत्कर्मङूदि्यादिना। प्व सततयुक्ता नेर- 
न्तर्येण भगवत्कमीदौ यथोक्तेऽथे समािताः सन्तः प्रत्ता इव्यर्थः । यै भक्ता अनन्यशरणाः सन्तः 
स्त्वा यथादरदितं विश्वरूपं पयुपासते ध्यायन्ति ये चान्येऽपि दयक्तसवेषणाः संन्यस्तसवेकमोणो 
यथाविरोषितं ब्रह्माक्षरं निरस्तसर्बोपाधित्वावव्यक्तमकरणगो चरं । यद्धि खोक करणगोचरं तच्यक्तपु- 
चयते । अश्चेधौतोस्तत्कर्मकत्वादिदं त्वक्षरं तद्िपरीतं शिष्टश्चोच्यमानेविंशेषणविरिष्टं तद् ये चापि 

त ८ दिनि प तिका भिक थ श कि ति शिवता सः 0 भ) पनि आनक ८ ३. कि श किनि किक 9 1 ति ॥ > वि 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

मर्थं पराखशति--प्रत्कर्य दिति । ) यथाधिकारं तारतम्योपेत्तानि साधनानि नियन्तुमध्यायान्तरमवतरयन्नादौ 
अश्चसुस्थाप्यति--अत इति । सोपाधिकध्यानस्य निर्पाधिकन्वानख चोक्तस्वादिलय्थैः । एवं शब्दारथेसुक्त्वां तमनु 
सततयुक्ता इति भागं विभजते--एवमिति । ये भक्ता यनुद व्याच््ट-- अनन्येति । मन्दमध्यमाधिकारिणः 
सगुणारणायुक्सवा नि्गणनिष्ठानुत्तमाधिक्ठारिणो निर्दिश्ति-ये चेतति । यथाविरोषित्तमनिर्द्दयं सर्वज्नगमचिन्टं 
कूटस्थमिल्यादिवक्ष्यमाणविरोषणविरिष्टमिय्थैः । न क्षरव्यश्चुते वेयक्षरम् । अव्यक्तमियेतद्याचे-निरस्तेति । 
करणागो चरस्वं व्यतिरेकद्वारा स्फोरयति--यद्धीति । यथाविरोषितमिष्युक्त स्पष्टयति --ि रश्च ति । पूर्वाधगत 
क्रियापदस्यानुषङ्ग सूचयति--तदिति । सर्वै तावदेते योगं समाधि विन्दन्तीति योगविद्ः। के पुनरतिरयेनैरषां 

३ नीलकण्डव्याख्या ८ चतुर्धंरी >) । 

खेबोपासनारिकं रपद्यते । तत्र पूवीध्यायान्ते भमत्कर्मक्रन्मत्यरमः, इत्यादिना खभजनसुक्तम् । ततवर मच्छब्दार्थः 
करं सगुणसुत निथणं अक्ष । उभयत्राप्यखच्छग्दस्य पूत प्रयोगद्ीनास्संदिहानः प्रच्छति- एवमिति । एवमित्य- 

४ सधुसुदनीव्यारूया । 

उभयोश्च भगवदुपदेशयोरधिकारिभेदेनेव व्यवस्थया भवितव्यम् । अन्यथा विरोधात् । तनैव सति मया सुषणा किं निरा- 
कारमेव वस्तु चिन्तनीयं किंवा साकारमिति खाधिकारनिश्चयाय सणुणनिगुणविययोर्विरोषवुभुत्सया अजुन उवाच- एवं 
मत्कर्महृदिदया्नन्तरोक्तग्रकारेण सततयुक्ता नेरन्त्यैेण भगवतकमोदौ सावधानतया वृत्ता भक्ताः साकारवस्लेकशयरणाः सन्त- 

- ५ भाष्योककर्वदीपिकां 1 
विनयति । अव्यक्तोऽक्षर इयुक्तसमाहुः परमां गतिम् । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ८› “राजविया राजगुह्यं पनि. 
नमिदभुततमम् । प्रयक्षावगमं धम्थे खं कलुमन्ययम् । अश्रदृधानाः पुरुषा धर्मद्यासय परंतप । थग्राप्य मां निवर्वन्ते श्तयुसं. 
सारवत्मनि ९* “न मे निदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । अहमादिर्हि देवानां महर्षीणा च सर्वशः । यो मामजमनादिं च वेत्ति 
लोकमहेश्वरम् । असंमूढः स मर्य सर्वेपापैः प्रमुच्यते १० इत्यादिना परमात्मनो ब्रह्मणोऽक्चषरसय विष्वस्सर्व विरेषसयो- 
पासनमुक्तम् । “एतयोनीनि भूतानि सवांणीव्युपधारय । अहं कत्ल्ख जगत. प्रभव. प्रलयस्तथा । भन्तः परतरं नान्य- 
क्किचिदस्ति धनंजय । मयि सर्वभिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ११ "कविं पुराणभमसुशा्ितारमणोरणीयांसमनुस्रेयः । सर्वस 
धातारमचिन्यरूपमादिल्वणे तमसः परस्तात् । प्रयागके मनमाऽचलेन भक्तया युक्तो योगनङेन चैव । श्वोर्मध्ये आणमा- 
वेरय सम्यक् सं तं परं पुरषसुपैति दिव्यम् ८* “अहं सर्वघय प्रमवो मत्त. सर्व भ्वर्तते । इति मला भजन्ते मा बुधा भावसम- 
न्विताः । मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां निदं तुप्यन्ति च रमन्ति च १० इल्यादिना तत्रतत्र सर्व. 
योगेश्वयोदिमत्सत्त्वोपाथिकसेश्वरस्योपासनसुक्तम् । विश्वहपाध्याये च देशव परमेश्वरस्योपासनार्थ प्रदरितम्। तच द्थगिला “मत्क- 
मेङृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवर्जितः । निर्वैरः स्वभष यः स मामेति पाण्डव्तयुक्तम् । अतः अनयोनिर्विरोषसविशेषोपासनस- 
पयोः पक्षयोः को चा विरिष्टतर इति ज्ञाठुकामोऽडन उवाच-एवयिति । एवं मत्करमकृदियादुक्तप्रकारेण सततयुक्ताः नैर 
न्त्येण भगवत्कमोदौ समाधानतया प्रत्ता ये भक्ता अनन्यशरणा. सन्तस्लां तत्र तत्र प्रदरितं सर्वभरोश्वरग्ञानशक्तिमत्स- 
लोपाधिमीश्वरं विश्वरूपं पयुपासते ध्यायन्ति ये च लक्तपु्रवित्तलोकैपणाः संन्यसंसवकर्माणो दवितीयग्रश्तिष्वध्याप्रिपूक्तमक्षरं च 
क्षरतीयश्चते वेदयक्षरं बरह्मदवयं परमान्मानं विध्वस्तसवै वशेषमव्यत्तं इन्दियैन व्यज्यत इति अव्यक्तमकरणगोचरं पयुपासते प्रय 
गभिन्नलेनाुसंधानं ङर्बन्ति तेषामुभयेषां मध्ये केऽतिशयेन योगज्ञा इयर्थः । अर केचिपूर्वाभ्यायान्ते मत्कर्मकृदिव्युक्तं तत्न 
भच्छब्दा्थं संदेहः कि निराकारमेव सर्वखरूपं वस्तु मच्छन्देनोक्त भगवता, फरिवा साकारमिति । उभयत्रापि पूवं भ्रयोगदरोनात् । 
उभयोश्च भगवडुपदेशयोरधिकारिमेदेनेव व्यवस्थया भवितव्यम् । ततरैवंसति मया भुमुश्चुणा कि निराकारमेव वस्तु चिन्तनीयं किंवा 
साकारमिति निश्वयाय घय॒गनिगणनि्योरविशेषुयुत्सयाऽथन आद--पव मिति । एवं मत्क््॑दिव्यायनन्तयेक्तमकरेणेलादि 

& भीषरीव्याख्या । 

शरिष्ठाः सम्तो ये भक्तास्ां विश्वरूपं सर्वश्च सर्वैश्च पयुपासते ध्यायन्ति, ये चाप्यक्षरं मदह्याग्यक्तं निविशचेषञुपासते तेषामुभयेषां ~ 14 च चाप्यक्षरं बह्माव्यत्तं निविं्ेषमुपासते तेषायुभेष [म ीणीणगीगौणणणणणगीषगीषषपीणेः पप 

१ सीत्कण्ड., 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योकषेदीपिका-धरीधरी-अभिनवगुपव्याल्यायुता । ५०३ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

दच्विन्त्यमक्षरं कूटस्थं दश्यमानगुणमन्तकोषं वस्तु करटं कूटरूपं कटस्ताक्यभिव्यादो इूखशाब्दः 
प्रसिद्धो रोके । तथा चाविद्यायनेकसंसारबीजमन्तदोंषवन्मायाऽव्यारृतादिशब्दवाच्यतया भायां 

र , २ आनन्द्शिरिन्याख्या । ॥ 
क्ताथस्वं उषद्धपरयोगतः साधयति-क्रुरकूपमिति । आदिपदमदरतार्थम् । भ्रङ्ते फं तदृतं कूटशब्दितिमिलया- 
शङ्खयाह- तथाचेति । उक्तरीलया कृटशब्दस्यानृताथत्वे सिद्धे यदनेकसय संसार बीजं निरष्यमाणं नानाविधदोषोपेतं 

॥ ३ नीटकण्ठव्याख्या ( चलुधंरी ) । 

पयुपासते स्वभ रिणोपासते । उपासनमिहानात्मनामदरनमेव । यथोक्तं “अनामादर्शनेनैव परात्मानसुपासहेः 
इति । ननु तर्धवविधख चल्यकरपख सस्व किं मानमत आह --सवेज्ञगमिति । सत्तारूपेण स्फुरणरूपेण चं 
सर्वत्र गतम् । यत्सत्तथा सवं सत्तावद्धधति कथं तश्यास्वं बाच्यमिति भावः । नन्वेवे तार्किकाभिमतं संत्तासा- 
मान्यसुक्तं खात् । तद्धि घटः सन्पटः सन्निति सर्वत्रानुगतं ददयत इत्याराङ्गयाह-अचिन्त्यामिति । सत्ताषा- 
मान्यं हि प्रत्यक्षं तदपि ब्रह्मसत्ताटुषेधेनेबात्मानं लभते न खतःसिद्धं सामान्य सत् जाति; सती घटत्व सदिति 
मरत्ययात् सामान्यख । सदिति प्रल्यागोचरत्वे तु तखासश्छापस्या पदार्थत्वमेव न खात् । तसात्सवोधिष्ठानभूतं 
ब्रह्मरूपादिदीनत्वाच्िन्तयितुमशक्यं, द्रे तख सर्वगतत्वेन प्रत्यक्षगोचरत्व मित्यर्थः । ननु सत्सदिति प्रत्ययसखान्यथा- 
प्युपपत्तो सत्तासामान्यवादिर्ं प्रति तेनाधिष्ठानभूतं ब्रह्म न साधयितुं शक्यमत आह--कूटस्थमिति । वस्तुतो- 
ऽसद्पि सदिवावभासमानं कूटम् । यथा कूटकाषीपणं कूटतुरेति तदरत्कूटः अहंकारः प्रतीच्यभेदेन मासमानत्वे 
सति कादाचित्कत्वाच्यो यद्भेदेन कदाचिद्धाति स तत्र मिथ्याकदिपितो यथा रजुरगसथा चायमहकारो मिभ्या- 
त्वात्. कूटसंजेसलघरे तिष्ठति तद्धासकत्वेनेति कूटस्य चैतन्यम् । अहमयुभवे हि अहंकारो दर्यतया साति तद्भासकं च 

 मधुसूदनीष्याख्या । 

तस्य समर्पणाय सप्त विरेषणानि । अनिर्दर्यं शब्देन व्यपदेष्ुमशक्यं यतोऽव्यक्तं राब्दप्रषृत्तिनिमिततेजोतिगुणक्ियासंबन्धे 
रहितं, जातिं गुणं क्रियां संबन्धं वा दवारीकृद्य शब्दप्रदतरमिविंशेषे अररच्ययोगात् । कुतो जादयादिराहिखयमत आ-सर्वैत्रगं 

सर्वव्यापि स्वकारणं । अतो जाद्यादिदयूल्यं परिच्छिन्नस्य कामस्यैव जाद्यादियोगदश्ेनात्, आकाशादीनामपि कायेलाभ्युपग- 

माश्च । अतएवाचिन्दयं शब्दरत्तरिव मनोढततेरपि न विषयः, तस्या अपि परिच्छि्विषयलात्. । “तो वाचो निवतेन्ते 

अप्राप्य मनसा सद इति श्चतेः । तिं कथं “त॑ ललोपनिषदं पुरषं प्रच्छामि" इति, “दयते. लग्यया बुच्याः इति च श्रुतिः । 

“शाञ्नयोनिलात्” इति सूररं च । उच्यते, अविदयाकल्पितसंबन्धेन शब्दजन्यायां उुद्धिङत्तो चरमाथां परमानन्दनोधल्पे छद 

वस्तुनि प्रतिनिम्नितेऽविधातत्का्ययोः कल्पितयोर्निशृ्युपपत्तेरुपचारेण विषयलाभि धानात् । अतस्तत्र कल्पितमविद्यासंबन्धं 
्रतिपादयितमाह- कूटस्थं, यन्मिथ्यामूतं सलयतया प्रतीयते तत्कूटमिति रोकैरुच्यते । यथा कूटकाषोपण. कूटसाक्षिलमि- 

ल्यादौ । अज्ञानमपि मायाय सहकार्य्रपञ्चन मिथ्याभूतमपि लौकिकैः सदतया प्रतीयमानं कूटं तसि ध्यासिकेन संबन्धे" 

नाधिष्ानतया तिष्ठतीति कूटस्थमज्ञानतत्कार्याधिष्ठानमिदर्थः । एतेन स्ांदुपपत्तिपरिहारः छतः 1 अतएव स्वैविकाराणाम- 

५ भाष्योत्कर्पदीपिकरा । _ 

धर्मदय्यतेन बोधितं ब्रह्मणो निर्विशेषं खरूपं लक्षयति । निदे न शक्यते । शब्दाप्रतिपाय्यमिलयर्थः । यतोऽव्यक्त प्रयक्षादिपर- 

मभिन्न च्ज्यत इयव्यक्तं सूपादिभिः शब्द प्रदृत्तिनिमितते. संज्ञाजातिगुणक्रियासंबन्धेश्च रहितल्लादिदथैः । यतोऽनिदैरयमतो. 

व्यक्त रूपादिहीनमिति वौ । अस्मिन्पक्षे हेव॒हेतुमद्वावासामज्लस्यमभिप्रेलयायं पक्ष आचायेँस्पेक्षितः। अव्यक्तलं कुत इयत आह । 

स्वच्रगं स्वीधिष्ठानलात्सवैसिजाकाशवब्यापकमत- केनापि श्रमणेन परिच्छेत्तुमदाक्यमव्यक्तमिदयर्थः । यद्वा ननु एवं तरि 

दल्यलमेव ब्रह्मण आगतमिति तत्राह । सरवैत्रगं सर्वेषु व्यभिचसरघु घटपटादिष्वव्यमिचरितसद्रुषेण व्यापकं सर्वस सत्तास्एर्ति. 

परदातुः शल्यलासंभवादिति भाव. । अन्यक्तलादचिन्द्यं करणागोचरसय मनसा चिन्तयितुमरक्यलात् । तथाच तिः “यतो वाचो 

निवरवन्ते अप्राप्य मनसा सहः इति ! एतेन स्ैत्रगं चेत्मवैः कुतो नावगम्यत इति शङ्का निरस्ता । सर्वप्रमाणापरिच्छेधस्यातिकु- 

दडेनापि चिन्तयितुमप्यशषकयसख सर्वावगतिविषयताया दूरनिर लात् । नन्वेवं चेत्.^तं लोपनिपदं पुरुषं एच्छामि दयते लम्यया 
६ श्रीघरीव्यार्या । 

मामेव प्राप्नुवन्तीति दयोरन्वयः । अक्षरस्य लक्षणमनिदेद्यमिलयादि । अनिद्य शब्देन निरदे्ुमशक्यम्› यतोऽव्यक्त रूपरादिदीर्न, सर्व. 

७ अभिनयरुक्ताचार्यव्याख्या । 

यद्यपि यान्ति तथाप्यधिकसरत्ेषां केशः । आत्मनि किलापहतपाप्मसवादियुणाष्टकारोपं विधाय पश्चात्तमेवोपासतं दति सनन्कमि क गणद्नाम" 

१ भीधरः, 



५५४ आनन्दगिरिव्या्यासंबकित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्धीता । [ अध्यायः १२ 

संनियम्येच्िय्ामं सवत्र समबुद्धयः । 
१९ १ सवेभूतदहि $ 

ते प्रा्ुवन्ति मामेव ते रताः ॥ ४॥ 
१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् । ू 

तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरं (मम माया इरत्यया' इत्यादा पसिद्धं यत्तन्करटं तसिन्करूटे स्थितं 

कूटस्थं तदध्यक्चतयाथवा राशिरिव सथितं कूटस्थमतपवाचठं यसादचर तसाद्धुव नित्यसिव्य्थः ॥२॥ 

संनियम्येति । संनियम्य सम्यङ् नियम्य संहयेन्द्रियन्राममिन्द्रियसमुदायं सवत्र सवेसिन्काले 
म कि नि किणो क, हप को कति ११६. (क 

न कद 2१) ४ 
श छ + ̂  9 ̂ 9 1 कि + ॥ 8 "0 9 ^ 9 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या ॥ 

तद्धेदं ड्याछ्तं१, "मायां सु प्रहृति, "मम मायाः इत्यादौ मायाशब््ततया प्रसिद्धमविद्यादि तदिह कूटशब्दिति. 

मिल्थः । तन्नावस्थानं ेन रूपेणेधयश्चङ्धायामाह--तदेभ्यक्चनयेति । दटस्थशब्दख निष्किस्वमथौन्तरमाह-- 
अथवेति । पूरुपजीव्यानन्तरविरोषणद्वयदृत्तिमाह--अ तपतेति ॥ ३ ॥ कथमक्षरमुपासते वडुपासने वा कि 
सादिति तदाह--संनियम्येति । तुल्या हषैनि शदरागदवेषादिरहिता सम्यग्कञानेनानस्यापनी तत्वात् । कर मपरम्परपे. 

३ नीटकण्डव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

चैतन्यं ततोऽन्यत् । यथा घटभासकोऽको घटादन्यसद्त् । एतेन नित्यापरोक्षत्वे ब्रह्मणः साधितम् । नन्वहमनुमव 

एवात्मविषयोऽतोऽहमर्थं एवात्मा न ततोऽन्य आत्मासतीत्याशङ्कयाह--अचलमिति । अहमर्था हि सुखी दुःखी 

परिणाम्यावेर्मबतिरोभावरीलश्चातश्चचचलः । आत्मा तु न तथा । तख ॒तथात्वेऽनिर्मोक्षपत्तेः वहयोष्ण्यवदुःखादि- 

धर्मिण आल्यन्तिकदुः्खनाशख मेक्षख धर्मिनाशमन्तरेणासंमवात् । घटे यावद्ूपनाशादशेनात् । आत्मनस्तिरोमावे 

चर जगदान्ध्य प्रसज्येत । पुषुप्तावपि तत्रत्यसुखाज्ञानसाक्षित्वेनाविमूतखसूप एवात्मास्ि । अन्यथा सुस्थित 

युखमहमखाप्समिति परामश योगात् । नलु सुदुस्ो सन्नप्यात्मा न प्रकते तलस्काशकख मनःसंयोगसामावात् । 

क्त्री व्याप्रियमाणं हि करणं क्रियां साधयति । नच सुषुप्तौ करणव्यापयोऽस्ि । तसन्यस्तवरखसतक्षेवात्मा(2) 

सुषु ज्ञानादिगुणदीनोऽप्रकाशमानोऽस्तेवेत्याशङ्कयाह--घुवमिति । नु आत्मा किं सत्तामत्रेणायस्कान्तवत्करणानि 

प्रवर्तयति उत व्यापाराविष्टः सन् । नायः । इष्टापत्तेः ! त्वन्मते च आत्मनः कतृत्वासिद्धेः । नान्त्यः । अनित्य. 

त्वपित्तः । व्यापारो हि खन्द; । स च परिच्छिन्नयेव युज्यते न निभोः । विुत्वहाने चाणुत्वानभ्युपगमात् | मध्य- 

मपरिभाणत्वे घटादिवदनित्यतापत्तिः । तसाद्भुवमप्रच्युतस्वभावमक्षरमिव्यर्थः ॥ ३ ॥ एवेविधमक्षरं कथसुपसनी- 
यमित्यत आह--सनियम्येति । सर्वत्र काले सर्व॑दा । एतेन भ्यानख नेरन्तर्यसुक्तम् । इन्द्रियमाम समनस्का- 

४ सधुसूदनीष्याख्या । 

विद्याकल्पितलात्तदधिष्ठानं साक्षिचेतन्यं निर्विंकारमिद्याह--अचरं, चलनं विकारः अचर्लादेव ध्रुवं अपरिणामि निलयं । एता- 
ददा शुद्ध ब्रह्म मां पयुपासते श्रवणेन प्रमाणगतामसंमावनामपो्य मननेन च प्रमेयगतामनन्तरं विपरीतभावनानिशत्तये ध्यायन्ति 
तरिजातीयप्रययतिरस्कारेण तैरुधारावद विच्छिन्नसमानग्र्ययगप्रवाहेण निदिभ्यासनसंज्ञकेन ध्यानेन विषयीकुर्वन्तीयर्थः ॥ ३ ॥ 
कर्थं पुनरविंषयेन्द्ियसंयोगे सति विजातीयग्रययतिरस्कारोऽत आह-संनियम्य खविषयेभ्य उपसंहुयेन्दियम्रामं करण- 

५ भाष्योत्करपदीपिका । 

बुण्या सूङ्ष्मया सृक्ष्मददिभिः,मनसेवानुद्र्टव्यः*आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः"'अनन्याधिन्तयन्तो मां,“गाख्रयोनिलात्' 
इदयादिश्ुतिरतिसूघ्नाणां का गतिरितिचेत्तत्राह । कूटस्थं दद्यमानयुणकमन्तदीष वस्तु कूटब्दप्रतिपायम् । कूटरूपकं कौटसारष्य 
करूटकाषौपण इद्यादौ तथामूते कूटशब्दस्य प्रयोगदशेनात् । "तद्धेदं तद्यन्याहृतमासीत्", “मायाचाविद्या च खयमेव भवति", “मायां 
तु प्रकृतिं बिदयान्मायिनं तु महेश्वरं", “देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरयः इयादौ मायादिश्ब्दिततया ्रसिद्धमविदयादि तदिदने- 
कसंसारबीजमन्तदषिं कूटरब्देन ्राह्यम् । तस्िन्कूटेऽध्यक्षतयाधिष्टानतया तिष्टतीति कूटस्थम् । भष्येऽविद्यादीति आदिपदात् 
अहंकारादिके मह्यम् । तथाच ब्रह्मण्यारोपितस्याविादेर्निहतये उपचारेण निर्विशेषसय शख विषयलमिति भावः । यद्रा अतएव 

रारिरिष स्थितं दूटस्थं निर्विकारम् । अतएवाचरं अध्यसस्याविध्ादेगणदोषाभ्या युणदोषवत्तवेन खखरूपान्न चलतीलयचल्मेदयर्थः। 
अतएव धरुवं नियम् । सदैकरसमिति यावत्। एताद्यो अक्षरंये पयुपासते परि समन्ताइुपासते श्रवणमननाभ्यां उपाखसार्थखय 

विषयीकरणेन सामीप्यसुपगम्यानवच्छिन्नतेरारावत्समानप्रखयप्रवाहेण दीर्थक्ालमासन निदिध्यासनं ङुर्वन्तीयर्थः ॥ ३ ॥ 
उपासनस्य प्रकारं फलं चाह । इन्दिय्राममिन्द्रियसमूहं संनियम्य खविषयेभ्य उपसंहृ स्वैर समबुद्धयः सवैसिमिन्कङे इष्नि- 

६ भीधरीष्याख्या । 

नरगं सर्वेभ्यापिः भष्यत्तत्वादेवानिन्तयं कूरखं कूटे भायाभरृन्चे खितमधिष्टानत्वेन सितम्, जचङं स्पन्दनरहितं, अतएव शुषं निलम् 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-माप्योकषैदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्व्याख्यायुता । ५०५ 

केोऽधिकतरस्तषामव्यक्तासक्तचेतसाम् 
अव्यक्ता हि गतिदःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

खमवुद्धयः समा तुस्या बुद्धियेषामिश्टानिष्रधा्ौ ते समवुद्धयस्ते य एवविधास्ते घाश्चुवस्ति भामेवं 
सवेभूतदिते रताः । नतु तेषां वक्तव्यं किचिन्मां तेः प्राघुवन्तीति । ज्ञानी त्वास्मैव मे भवमिति 
युक्तम् । नहि भगवत्खरूपाणां सतां युक्ततमतबमयुक्ततमत्वे वा वाच्यम् ॥४॥ किंतु क ोऽधिक्रतरो 
यद्यपि मत्कमोदिपराणां केशो अधिक पव छे ऽधिकतरस्स्वक्षरात्मनां परमार्थदर्विनां दे्ाभिमानप- 
रिव्यागनिभित्तोऽव्यक्तासक्तचेतसामव्यक्त आसक्तं चेतो येषां तेऽव्यक्तासक्तचेतसस्तेषामव्यक्तास्क्तचे- 
की क = निधे "के निः क, 

# 8 + 0 0) 0 011 

२ आमन्दगिरिन्याख्या । 

क्षयोरसं भवं बिवक्षित्वाह-ते य इति । स्वैभ्यो भूतेभ्यो हिते रताः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हितमेव चिन्तयन्तस्तदेवाच- 
रन्ति । शानवतां यथा्ताने भगवस्मरापेर्थसिद्धत्वादनुवादमाज्मियाह- नत्विति 1 क्निनो भ गवत्पािः सिडेवेलयत्र 

प्रमाणमाह--ज्ञानी त्विति। ज्ञानवता भगवस््रा्षो त एव युक्ततमा वक्तव्याः कथं सगुणन्रह्मोपसकान्युक्ततमालुक्तवान- 
सी ्यत्लङ्कयाह-- नहीति ॥ ४ ॥ सगुणोपासकेष्वपि कथमिलाह--किंत्विति ! अक्षरोपालनख दुप्करत्वादुपास- 
नान्तरस्य सुकरत्वादियमिग्रे्याह-ङ्श इति । अधिक पएवेतरेभ्यो दवैतदरदीभ्यः कामिम्य इति रोषः । तेषां 

छशखाधिकतरस्वे हेत मव! वशिनशि- देहेति । अव्यक्तमल्यन्तसृक्म निर्विशोषमक्चरं तस्मिन्नासक्तमभिनिनिष् चेतो 
३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 

नीन्दरियाणि संनियम्य एकीभावेनासनि वशे कत्वा । खकारणे प्रविकाप्येत्यथैः । समा चाच्ल्यदीना बुद्धिर्येषां ते 

समनुद्धयो ये भवन्ति तेऽपि मामेव निविकद्यं परं ब्रह परां काष्ठं प्राभ्रुवन्ति । शुतिश्च-श्यदा पञ्चावतिष्ठन्ते शानानि 
मनसा सहं । बुद्धि न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥› इति । सर्वभूतहिते रता इत्यनेन सरवैभूतामयदानेन 
संन्यासोऽपि भ्यानाङ्गमिति विधीयते ॥ ४॥ अखा गरतेरदष्परापत्वमाह- श इति । यचपि सगुणविदामधिकः 

प्रशोऽस्येव तथापि ते सालम्बनां ध्यायन्ति सोपानारोहक्रमेण परां काष्ठं प्रविरान्ति । येषां तु निरारम्बं भ्यानमा- 

काशयुद्धसमं तेषां निविंषये चेतःसिथिरीकरणेऽधिकतरः छेशोऽस्ि । तजर क्रमिकध्यानप्रयोगः शद्धे चिन्मात्रे विश्वरूपं 

माययाभ्यस्तम् । तच च केवलमातिवाहिकं क्रत्छ्ं जडमाधिमोतिकमभ्यस्तम् । यथोक्तं वसिष्ठेन “आतिवाहिक एवायं 

त्वाद्रौथित्तदेहकः । आधिमोतिकया बुद्धा गृहीतध्चिरसावनात् ॥ इति । अतिक्रम्य पाषाणादीन्वहति इषदेलं 
नयत्यभिमानिनमित्यतिवाहि सवै्ाप्रतिहतगतिकं भूतसुक्ष्मं तेन निदत्त अतिवाहि कोऽयं कृत्लः प्रपश्नो यतचित्तदेहकः 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

रामुदायम् । एतेन शामदमादिसंपत्तिरत्ता । विषयभोगवासनायां स्यां कुत इन्द्रियाणां ततो निकृत्तिसनाह--सवत्र विषये 

रमा तुल्या हषैविपादाध्या राग्दरेपा्भ्यां च रहिता मतिर्थैषाम् सम्यगन्ञानेन तत्कारणस्याज्ञानघ्यापनीतलाद्विषयेष्॒दोषदशै- 

नाम्यतिन सदाथ निर्छनाच ते सव्र समबुद्धग्रः । एतेन वश्षीकारसंन्ञावैराग्यसुक्तं । अतएव सरवत्ात्मदध्या हिं साकारणदेष- 

रहिनलान्सवै भूतहिते रताः अभयं स्वैभूतेभ्यो मत्त खाहाः इति मन्रेण दत्तस्वैभूताभयदक्षिणाः छतसंन्यासा इति यावत् । 

"अनगं स्येभृनैम्यो दत्तवा संन्यासमाचरेव” इति स्तेः । एवंविधाः सर्वैसाधनसंपन्नाः सन्तः खयं बह्मभूता निर्विचिकित्सेन 

सा्वा-कारेण रयैसाधनफठभूतेन मामक्षरं ब्रह्मैव ते आश्ुवन्ति । पूवैमपि सद्रूपा एव सन्तोऽविधानिवृत्यां मद्रूपा एव विष्ठन्ती- 

दथः । श्रव सन्बह्मायेति, रह्म वेद् ब्रह्मैव भवतिः इयादिश्चुतिभ्य । इहापि च श्ञानी खात्मैव मे मतम्ः हददयुक्तम् 

॥ ३ ॥ < ॥ इदानीमेतभ्यः पूर्वेपामतिरथं दशेयन्ाह--वषामपि विषयेभ्य" आहृद्य सगुणे ब्रह्मणि मनञअविशे सत्त 

५ शाष्योत्कपेद्धीपिरा । 

्रथर्ठौ समा रगद्रपरहिना बुद्धि्थषां ते, अतएव सर्वेषां भूतानां हिते रताः प्रीतिमन्तः ये एवंप्रकरेणाक्षश्सुपासते ते मां परमात्मानं 

्ा्ुवन्ति । एवश्छरेणवामेव साक्चान्मोक्षग्र्ियोम्यतां बोधयति । आपिरप्यत्र विस्ख्तमरेवेयकस्य प्राप्त आतिरिव बोध्या नलरा- 

प्श्य ग्रामादरः पराक्चिखि 1 "विमुक्त विसुच्यते इति श्रुतेः । ज्ञानी लातमैव मे मतम् इति सखतेश्च ॥ ४ ॥ एवं चेतति एतेषां 

मत्तमनां कता न ब्रूषे कनश्च गयुणोपासशरन् सत्तमाचु्तवानसीव्याशद्य खखरूपाणां सतां युक्ततमलखायुक्ततमचय ना च ग 

लान्मयुणापामने शदाधिकश्ृतराभावचेलयारयेनाह--ङ्के शा इति । यद्यपि सगुणोपासकानां मतर्मपरायणतादौ शोऽधिको- 
& भीधरीव्याख्या । । 

बृ्मािरहिनम् ॥ ३ ॥ संन्नियस्येति । स्पष्टम् ॥४॥ नुच तेऽपि त्वामेष प्रा्ुवन्ति तदतरेषां युक्ततमत्वं कुत इत्यपेश्चार्या 

-2 ५221 पिशेपमाह-- दिश इति त्रिभिः । अव्यक्ते निविरेष अक्षर आर चेतो येषा तेषां छेशोऽधिकतरः । हि चसादव्य 

मन गीर ६४ 



५०६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-भीमद्धगवद्वीता । ( अध्यायः १२ 

ये तु स्वणि क्मांणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ २॥ 
१ भीमच्छंकरभाष्यम् । .. . 

तसाम्। अव्यक्ता हि यस्माद्या गतिरक्षरात्मिकादुःखं सा देहवद्धिददाभि्मानवद्धिरवाप्य
तेऽतःङिरो- 

सधिकतरः। थक्चतेपाखकानां यद्वनं वदुपरि्ठादक्ष्यामः॥५॥ ये स्विति।ये तु सवोणि कमाणि मयीश्वरे 
॥ ̂  ̂) 

२ आनन्द्मगिरिन्यारन्या । 

येषा तेषामिति यावच् \ अक्षरोपासकानां डशस्याधिकतरत्वे भगवानेव देवमाद--भव्यक्तेति । दुःखं दुःखेन 

छृच्छेणेति यावत्, अतो देहाभिमानल्यागादिलयथेः । ते कथं वसन्ते तच्राह--अश्चरेति ॥ ५॥ यद्यक्षरोपासका 

मासेवाभुवन्तीति विशिष्यन्ते तस्क सगुणोपासकतरू्वां नाघ्ुबन्ति न तेषामपि कमेण मस्रातेरिलाह--ये' स्विति । 
द नीलकण्ड्याख्या ( चतुधेरी ) । 

चित्तमेव देहः खरूपमयेति खभतुल्य एव सन् विरभावनात् वश्रपञ्चरवस्काठिन्येनोपेत आधिभोतिकया स्थूरमूत- 
प्रमया बुद्धया गृहीत इति शोकार्थः। एवं च यथा तीतराभिनिवैरन निरीक्ष्यमाणो रजूरगः खये शम्यति 

तद्थिष्ठानमूता रलश्चावर्भवति तथा वस्तुतथिद्रूपायामपि माघवाविमूता जाच्यमभ्यसं तामेवामिनिवेदोन चिरकाटं 

चरमचक्ुैव प्यतससा मूर्तेजीबये तिरोधीयते चैतन्यमाविभेवति । अतएव वागादयः खराध्यः माध खामिभृल्यन्यायेन 

व्यवहरन्तीति सर्वनरोपाख्यायते । एवमचेतनाया मूर्तेरपि त्यै विश्वरूपमेवेति मूतिमेवात्याद्रेण पर्यंस्शासतत्य 

विश्वरूपमवगच्छति यदपदरयदञ्जनो वा्ुदेवदेहे एतदेव वितर्कं प्रलयक्षं परहत्योक्तं भगवता योगभाष्यकारेण 

बादरायणेन (तत्परं प्रत्यक्ष तच श्रतालमानयोर्गीजभ्) इति । स्थूखटम्बनः समापिरवितरकः | विशधखूपखाप्यसितामात्रेऽ- 

ध्यासात्तखावलोकनेऽसितामात्रमवरिष्यते ! अस्िताया अपि शुद्धायां चितावध्यस्तत्वात्तयामपि समाहिते मनसि 

सहैव मनसाऽसिता तिरोधीयते छयुद्धा चितिरेवावरिष्यते इति । एवं व्यक्तासक्ताः सोपानायोहक्रमेण परां काष्टां प्रति- 

पन्ते | थे तु अव्यक्तासक्ताः पष्टिवदकसमादृष्यै पदमारुर्षन्ति ते कयेन विक्षेपेण च शशं बाध्यन्ते । खयमेव च कदा- 

चित्समाभित्वेनाभ्युपगच्छन्तीति तेषां पराभवसंमावनाप्यसतीत्यत उक्तं छेशोऽधिकतरसतपामभ्यक्तसक्तचेतसामिति। हि 

यसादव्यत्ता निराटंबना गतिः पदप्राधिरदेहवद्धिदहाभिमानिमिदुःखं यथा खात्तथा अवाप्यते नतु सा सुखप्राप्येति भावः 

॥ ५ ॥ नयु अब्यक्तासक्तचेतसां ्शाधिक्येऽपि छेरान्ते स्यः केवस्यसिद्धिरसतीति किं विरुम्नसाभ्येन व्यक्तभावने- 

नेल्याशङ्खाह-ये स्विति इभ्याम् । सीमि नित्यनैमित्तिकखामाविकादीनि संन्यख सम्य मत्परा अहमेव परः 
 सधुसुदनीन्यास्या । 

तत्कर्मपराथणवे च परश्रदधोपेतते च छशोऽधिको भवयेव । किंतु अव्यक्तासक्तचेतसां निगणत्रह्मचिन्तनपरा्णा तेषां पूर्वोक्त 

साधनवतां छश आयासोऽधिकतरोऽतिरायेनाधिकः । अच्र खयमेव हेतुमाह भगवान्--अव्यक्ा हि गतिः, हि यस्मादक्षरात्मकं 

गन्तव्यं फलभूतं ब्य दु-खं यथा खात्तथा कृच्छेण देहवद्धिर्देदमानिभिरवाप्यते । सर्वकर्मसंन्यासं कला युरसुपरलय वेदान्त- 

वाक्यानां तेन तेन विचारेण तत्तद्धमनिराकरणे महान् प्रयास" प्रदयक्षसिद्धसततः छशोऽधिकतरसतेषामिल्युक्तं । यद्यप्येकमेवं 
फटं तथापि ये दुष्करेणोपायेन प्ा्ुवन्ति तदपेक्षया सुकरेणोपायेन प्रप्रुवन्तो भवन्ति श्रे्ठा इयभिग्रायः ॥ ५ ॥ नु फलेक्ये 

केराल्पलाधिक्याभ्यासुत्कषनिकषौ सयातां, तदेव तु नासि निशणव्रह्मविदां हि फलमवियातत्कायनिष्रच्या निर्विशेषपरमानन्द्- 

वोधब्रह्मरूपता, सगुणत्रह्मविदां लपिष्ठान प्रमाया अभावेनावियानिद्त्यभावादैश्वयैविशेषः कायत्रह्मलोकगतानां फलम् । अतः 
५ भाष्योत्कपंदीपिका । 

ऽस्येव तथाप्यक्षरोपासषकानां देदाभिमानपरिलयागनिबन्धनोऽधिकतरः डश अव्यक्ते करणागोचरे तस्प्राघ्यर्थमामत्तं चेतशित्तं येषां 
तेषामन्यक्तासक्तचेतसां दि यसादव्यक्ताक्षरात्मिका गतिरदेदबद्विर्देदाभिमानवद्धिडःखं यथा स्यात्तथा । अतिकषटेनेति यावत् । अवा- 

प्यतेऽतः छेशोऽधिकतर इत्युक्तम् ॥ ५ ॥ अशक्षरोपासका मामेव प्र्रुवन्तीदयुक्तया तेषां साक्षाव्खप्रा्नियोग्यलयुक्तये तु पूर्वै ते त॒ 

बहुश्ववणादिनाधिकतरङ्ेशामन्तरेणेव मदत्ज्ञानेन संस्ारान्सुच्यन्त इलयारयेनाह--ये त्विति भ्याम् । ये ठु सयुणोपासकाः 
& भीधरीन्याख्या । 

तविष्या गतिर्निष्ठा देदाभिमानिभिः दुःखं यथाभवलेवमवाप्यते । देहाभिमानिनां निं प्रलयक्मवणलखसख दुर्षरत्वादिति भावः ॥ ५॥ 
मद्धक्तनां मलरप्तादादनायासतं एव सिद्धिभववीदाद-ये चिति द््याम्र्। मयि परमेश्वरे सवौणि कमीणि संन्यस्य समप्यं 

७ अभिनवगुप्ताचार्यष्याख्या । 

गरिमणीशवरेऽयन्नसाध्ये स्थितेऽपि द्विगुणमायासं चिन्दन्ति ॥ ३ ॥ ४॥ ५॥ ये चिवल्यादि । प्रागुक्तोपदेशेनये तु सर्धं मयि संन्यस्यन्ति तेषामहं 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-मष्योकरषदी पिका-श्रीधरी-भमिनवयु्तव्याष्यायुता । ५०७७ 

तेषामहं सखद्धतां श्रत्यु संसारसागरात् । 
भवामि नचिरात्पाथं मय्यावेरितचेतसाम् ॥ ७ ॥ 

१ भीमच्छांकर मान्यम् 1 

संन्यस्य मत्पय अदं पसे येषां ते मत्पयः सन्तोऽनन्येनेवाविधमानमन्यदाङस्बनं विश्वरूपं इवमा- 
त्मानं भुक्त्वा यस्य सोऽनन्यस्तेनानन्येनैव ( केवलेन ) केन योगेन समाधिना मां भ्यायन्तश्िस्तयन्त 
उपासते ॥ ६ ॥ तेषां किं- तेषां मदुपासनैकपसाणामहमीश्वरः समुद्धता । इत इत्याह खत्युसंलार- 
सागरात् मृत्युयुक्तः संसारो सत्युसंस्ारः स एव सागर इव सागरो दुखत्तरत्वात्तसान्मस्युसंसार- 
सागरादहं तेषां समुद्धतौ भवामि न चिरात् किं तर्हिं क्िप्रमेव हे पार्थ, मय्यावेशितचेतसां मयि 

२ आनन्दगिरिष्याख्या 1 

तुशब्दः राङ्कानिद्स्यथः ॥ ६ ॥ तेषां भगवद्यायिनां किं फरुतीति शङ्कामनुभाष्य फरुमाह--तेषामित्यादिना । 
ससुद्धर्ता सम्यगृरध्वं नेता ज्ञानावषटञमदानेनेयर्थः । बृ्युरक्ञानं मरणाद्यनथहेतुस्वात्तेन कार्यतया युक्तः संसारः 

॥ ७ ॥ भगवढुपासषना बिशिष्टपफलेलेवं यतः सिद्धमत भगवचिष्ठायां प्रयतितव्यमिघयाह-यत इति 1 असंहिता- 
३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुधैरी >) । 

सर्वकर्मभिः प्राप्यो येषां ते मतरः मन्यानपरा वा । अनन्येन मेवदयुल्येन अहमेव मगवान्वाञुदेन इति परमेशवरेऽहंगरहरक्ष- 
णेन योगेन चेतःसमाधानेन मां ध्यायन्त उपासते तत्रैव ध्याने ख्यं कमन्ते ॥ ६ ॥ तेषां ध्यायिनां नचिराच्छीघ्मेवा्ह 
ससुद्धतौ ससुद्धरणकती । यत्ते मयि सगुणे विश्वरूपे अवैरितचेतसो मवन्ति मतो न्यक्तासक्ता अ पि शीघ्रमेव परं पद्- 

४ मधुखूदनीव्याख्या । 

फलायिक्यार्थमायासाधिक्यं न न्युनतामापादयतीति चेत्, न, सगुणोपासनया निरस्तसर्वै्रतिवन्धानां बिना गुरूपदेशं विना 

पे श्रवणमनननिदिभ्यासनाचाइत्तिङ्केरं खयमाविभूतेन वेदान्तवाक्येनेश्वरप्रसादसदहकृतेन तत्वन्ञानोदयादविदातत्कयनिदच्या 

ब्रह्मलोक एवैशव्य भोगान्ते तिर्यणविद्याफकपरमकैवल्यो पपत्तेः "स एतस्माजीव घनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते" इति श्रुतेः 

स प्राप्तरिरण्यगैश्वथ भोगान्त एतस्माजीवधनात्स्वनीवसमष्िरूपात्परच्छर्ठात् दिरण्यगमीत्रे विलक्षणं श्रेष्ठ च पुरिशयं 
खहदयगुहानिविष्टं पुरषं पूण प्र्यगभिन्नमद्वितीयं परमात्मानमीक्षते खयमाविभूतेन वेदान्तप्रमाणेन साक्षात्करोति, तावता च 

मुक्तो भवतील्थः । तथाच विनापि आगुक्तङकेदेन सुणबरह्मविदामीश्वरअरसादेन नियणत्रह्मवियाफलभ्रतिरितीममथमाहं 
दाभ्याम- तुशब्द उक्तशङ्कनिशत्यथः । ये सौगि कमणि मयि संन्यख सुणे वासुदेवे समप्थे मत्परा अहं भगवान् 

वासुदेव एव परः अङ्ृष्टभ्रीतिविषयो येषां ते तथा सन्तोऽनन्येनैव योगेन न विधते मां भगवन्तं युक्लाऽन्यदालम्बनं यख 

तादरेक्नैव योगेन समाधिना एकान्तभक्तियोगापरनान्ना मां भगवन्तं वादेवं सकरूसौन्दयसारनिधान्मानन्द घनविग्रहं द्विभुज 

चतुूज वा समस्तजनमनोमोहिनीं सुरटीमतिमनोदहरः सप्तभिः खरेरापूरयन्तं वा दरकमल्कौमोदकीरथाङ्सहिपाणिपछवं वा 

नरसिहल्रादिरूपं वा परमकारुणिकं स॒न्दरघ॒न्दरं श्चीमद्रधुनन्दनरूपं वराहादिरूपं वा यथाददितविश्वरूपं वा ध्यायन्तचिन्तयन्त 

उपासते सभानाकारमविच्छिन्तं चित्तवरततिप्रवाहं संतन्वते समीपवर्तितया आसते तिष्टन्ति वा तेषां मय्यावेरितचेतसां मयि 

यथोक्ते आनिरितमेका्रतया प्रवेरितं चेतो येस्तेषामदं सततोपासितो भगवान् खल्युसंसारसागरात् ृत्युयुत्तो यः संसारः मिथ्या- 

जञानतर्काप्रप्ः स एव सागर इव दुरत्तरस्तस्मात्समुद्धतौ सम्यगनायासेन उदृष्वै सवैबाधावधिभूते छदे ब्रह्मणि धती 

धारयिता ज्ञानावष्टम्भदानेन भवामि नचिरात् क्षिप्रमेव तस्मिनेव जन्मनि हे पार्थति संबोधनमाश्वसार्थम् ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
५ भष्योक्कषेदी पिका । 

स्वीणि कमणि मि पसेश्वरे संन्यख समर्यं अदं परः परमपुसषारथनेनोपासो येषां ते मत्पराः न खगौदिपर एतादृशाः सन्तो- 

ऽनन्येनैव योगेन न विद्यते विश्वरूपं देवमात्मानमीश्वरमनन्तयुणनिधि तत्तदरयेण भूतरेऽवतीण सुक्खान्यदालस्बनं यख तेन 

योगेन समाधिना मा ष्यायन्तधिन्तयन्त उपासते मयि परमेश्वरे विश्वरूपे अविरतं अवेशितं चित्तं येषां तेषां नचिरात् शीघ्रमेव 

ुयुक्तासवंसारसमुद्राददसुदरतौ भवामि । अनन्यभकतय संदुष्टः सन् बुदधियोपं दत्तवा मूलाज्ञानसदिततत्कायेरूपात्ष॑सारादुद्धरामी- 
भिप्रायः! तदुक्तं “मच्चित्ता महूतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां निदं तुष्यन्ति च रमन्ति च । तेषां खततयुक्तानां 

भजता प्रीदिपू्वकम् । ददामि इुद्धियोगं तं थेन मासुपयान्ति ते' । हे पर्थति संबोधयन्यथा एथाञुतानां भवतां भक्तया व्ीकरतस्त- 

& ओीधरीव्याख्या 1 

मसरा भूखा मां ध्यायन्तं अनम्येन न विबतेऽन्यो भजनीयो यसिसतेनैव । एकान्तभक्तियोगेनोपासत शय्थैः ॥ ६ ॥ तेषामिति । 

७ अभिनवगुप्ताचा्यन्याख्या । 

ध्द्धती सकलविशनादिङ्केभ्यश्चेतस आवेशनं व्याख्यातम् ! तथाचैष दवोत्तमो योगोऽङृत्रिनवात। तथाच मम सतोतरे--विशिष्टकरणा- 

सनस्थिसिसमाधिसंभावनावि भावितततया यदा कमपि बोधगुह्लासयेत्. ! न सा तव सदोदिता स्वरसवाहिनी या चितिर्य॑लसखितयसंनिषो 



५०८ जनन्दगिरिव्याख्यसिंवलित-भ्रीमच्छकेरमाष्ययुता-श्रीमद्गवद्रीता । ( अध्यायः १२ 

सय्येव मन आधत्ख भधथि वुद्धि निवेदय । 
५ , 

निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संद्ायः ॥ ८ ॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न चाक्तोषि भयि स्थिरम् । 

> (५ # 1, 

अभ्यासयोगेन ततो माभिच्छा्रुं घनंजय ॥ ९॥ 
१ भीमन्छांकर भाष्यम् । 

विश्वरूप आवेशितं प्रवेरितं समाहितं चेतो येषां ते मय्यावेशितचेतसस्तेषाम् ॥७] यत एवं तस्मात्- 
मय्येवेति । मय्येवं विश्वरूप ईश्वरे मनः संकर्पविकदपात्मकमाघत्ख स्थापय मय्येव व्यवसायं 
क्ती बुद्धिमाघस्ख निवेदय । ततस्ते किं स्यादिति छ्णु निवसिष्यसि निषत्स्यसि निश्चयेन मदा- 
त्मना मथि निवासं करिष्यस्येवातः दारीरपातादृध्व न संशयः संशयोऽत्र न कर्तव्य; ८ ॥ अथेति । 
अथेवं वथावोचाम तया मयि चित्तं समाधातुं स्थापयितुं स्थिरमचलं कतै न शक्तोषि चेत्ततः पश्चा- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या 1 

करणं शछोकपुरणा्थम् । मनोडुश्यो मगवलयवस्थापने म्श्नपूर्वकं फरमाह--तत इति । भगवश्चिष्ठसख तस्परक्तौ 
प्रतिनन्धाभावं सूतच्यत्ति-संश्योऽत्रेति ॥ < ॥ मतभ्रदरीनपूवेकं भगवस्माप्तातुपायान्तरमाह-अथेदयादिना । 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( बतुधरी) । 

मायेदधमरह्यं इति नाव्यक्तेऽत्यन्तामिनिवेष्टव्यमिति भावः ॥ ७॥ यसादेवं तसान्मय्येव विरूप ईश्वरे मनः संकल्यविक- 

द्पात्मकमाधत्ख स्थापय मय्येवाध्यवसायं कुर्वतीं बुद्धि निवेशय तत्फठं च } निवसिष्यसि निवत्यसि निश्चयेन मदा- 
त्मना मथि वासं करिष्यसि । अतः शरीरपाताद्श्वै} न संशयः कर्तन्यः॥ ८॥ विश्वसूपधारणायामरक्तं प्रति प्राह- 

अथेति । मयि विश्वेश्वरे विश्वरूपे अथ यदि चित्तं समाधातुं निवेरितुमचलं धारयितं न शक्रोषि तततद्यम्यास- 
४ मधुसुदनीव्याख्या । 

तदेवमियता अ्रबन्धेन सगुणोपासना स्वुवेदानीं साधनातिरेकं विधत्ते--मय्येव सगुणे ब्रह्मणि मनः संकत्पविकत्पात्मकमाधत्ख 
स्थापय सनौ मनोच्रतीभेद्विषया एव कुर ! एवक्रारानुषद्केण मय्येव बुद्धिमध्यवसायरक्षणां निवे्य, स्वां वुद्धिदृ्तीमंद्विषया 
एवं कुरु, विषयान्तरपरिलयागेन सर्वदा मां चिन्तयेदयर्थः । तत. किं खादित आद-निवसिष्यसि निवत्स्यति ! कन्धज्ञानः 
सन्मदात्मना मथ्येव शद्ध ब्रह्मण्येव । अत ऊर्ध्वं एतदैहान्ते न संशय. नान्न अतिबन्धराड्ा क्वव्येय्थं । एव अत ऊर्ध्व 
मिदत्र संभ्यभावः च्छोकपूरणार्थः ॥ ८ ॥ इदानीं सगुणव्रह्म्यानाशक्तानामराक्तितारतम्येन प्रथमं प्रतिमादो ब्य भगवय्याना- 

भ्यासस्तदरण्कौ भागवतधमानुष्टानं तदरात्तौ सर्वकमफल्दयाग इति चीणि साधनानि तिमिः श्लेकरैर्विंधत्ते-अथ पक्षान्तरे 
सथिरं यथा स्यात्तथा चित्तं समाधातुं स्थापयितुं मयि न शक्रोषि चेत्तत एकस्िन्प्रतिमादावालम्बने सर्वतः समाहदय चेतस. पुनः 
पुनः स्थापनमभ्यासस्तत्पूर्वैको योगः समाधिस्तेनाभ्यासयोगेन मामाुमिच्छ यतख । हे धनंजय, बहून् शात्रून जिला 

४५ भाष्योत्कदीपिका ¦ 

तत्स॑करदुदधतां तथेति ध्वनयति ॥ ६ ॥ ७1 यतोऽधिकतरङ्केशमन्तरेण भगवदुपासकानायुद्धारस्तस्मान्मस्येष विश्वरूपे परमात्मनि 
एवकारेणोपास्यान्तरस्य फरल च व्यवच्छेदः । मनः संकल्पविकलपात्मकं स्थापय । मय्येव निश्वयं कुर्वन्तीं बुद्धं निवेराय ! ततः 
करं स्यादत आदह । अतः रारीरपातादृध्वं मय्येव निवसिष्यसि निवत्सि निश्वयेन मदात्मना मयि वासं करिष्यसेव । अस्िन्र्थं 
संशयो न कर्तैव्यः ॥ ८ ॥ एतत्कवैमशक्तस्य सप्रप्ताबुपायान्तरमाह् । अथैवसुक्तप्रकारेण मयि चित्तमचटं यथा खात्तथा समाधातं 
स्थापयितुमसमर्थोऽसि चेत्ततधित्तयेकस्मिन्नारम्बने आभ्यन्तरे ब्य वा प्रतिमादौ सर्वतः समाहृ पुनः पुनः स्थापनमभ्यासस- 
त्पूवैको योगः समाधानलक्षणस्तेन मां विश्वरूपमा प्रां इच्छ प्रार्थ॑यख । धनंजयेति संबोघयन् यथा धलुर्विदयाभ्यासबलद्राजभ्यो 

६ भरीधरीन्याख्या । 

एवं मय्यावेशित चेतो यैस्तेषां मृद्युयुक्तात्स॑सारसागरादहं सम्यणुद्धतौ अचिरेणेव भवामि ॥ ७ ॥ यसादेवं तसात् । मथ्येवेति । 
मय्येव संकट्पविकस्पात्मकं मन आधत्छ धिरीङ्कर । ब॒ुदधिमपि व्यवसायात्मिकां मय्येव निवेश्य । एवं कुर्वन्मत्प्रसादेन रुन्धानः 

सन्नत ऊर्ध्व देहान्ते मरणान्तर मय्येव निवसिष्यसि निवत्ससि मदात्मना नासं करिष्यसि नात्र संदरायः ! तथाच श्रुतिः-^देषदास्ते 

देवस्तारकं परब्रह्म व्याचष्टे इति ॥ ८ ॥ अत्राद्यक्तं प्रति सुगमोपायमाई-अथेति । शिर यथाभवलयेवं मयि चित्ते धारयितं यदि 
७ अभिनवर)पाचायेव्याख्या । 

स्फुटभिहपि संबेधते॥ यद तु निगतेन्धनः स्ववदावर्तितां संभयन्नकरनिम सदु्टसस्पुककम्पवाष्पालगः । हारीरनिरयेश्षतां स्फुरसुपाददानश्चितः 
स्वयं श्षगिति बुध्यते युगपदेव योधानलः ॥ तदैव तव द्रैवि तद्धपुरुपाशये्जितं ( भितेभेथितं ) महेशम ववुध्यते भिवक्षषादासं्षो भकम् ॥" 
इ्यादि ॥६।४१॥८॥ अथेति । समाधातुमाबेशयितुम् ॥९॥ अभ्यातेऽपीति । अभेलदपीद्यारभ्य अवामप्यसीखन्तम् । तीत्रतरभगवच्छक्तिपातं 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योककषदीपिका-श्रीषरी-अभिनवगुपव्यास्यायुता । ५७९ 

अभ्यासेऽप्थसमरथोऽसि मत्कमेपरमो मव। 
मद्थमपि कमांणि छुवन्सिद्धिमवाप्रयसि ॥ १० ॥ 
जथेतद्प्याक्तोऽसि कलु मब्योगमाभितः । 
सवेकमेफटलदयाग ततः कुर यतात्यवान् ॥ ११॥ 

१ भरीमच्छांकर भाष्यम् । 

द्भ्यासयोगेन चित्तस्येकसिन्नाङम्बनेः स्वैतः समाहत्य पुनः पुनः श्थापनमभ्यासस्तत्पूर्वैको योगः 
समाघानलक्षणस्तेनाभ्यासयोगेन मां बविश्वरूपमिच्छ प्रार्थयखाु परां हे धनंजय ॥ ९ ॥ अभ्यासेऽ- 
पीति । अभ्यासेऽष्यसमर्था ऽस्यश्क्तोऽसि तहिं मत्कर्मपरमो भव मदर्थं कर्मं मत्कर्स तत्परमो मत्कस- 
प्रचान इत्यर्थः । अभ्यासेन विना मदर्थमपि कमणि केवरं कर्थन्सिद्धि सस्वश्चद्धियोगक्ञानप्रासिः 
द्वारेणावाप्व्यसि ॥ १० ॥ अथेतदिति । अथ पुनरेतदपि यदुक्तं मत्कर्मपरमत्वं तत्कतुमशक्तोऽसिं 
मदयोगमाधितो मयि कियमाणानि कमोणि संन्यस्य यत्करणं तेषामयष्ठानं स मदयोगस्तमाधितः सन्त्व. 
ऋ -9 च् # त 1) भ * ४ ४ ओ, = शित पोना दिके नपि णिक कि 0 6 कि कि जि जो पनभवत उभि पअ न सनि पिन = 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

एकमारुम्बरन स्थूलं भ्रतिमादि समाधानं ततोऽभ्यन्तरे चिश्वरूपे वित्तेकाभ्यम् ॥ ९॥ द्वैताभिनिचेशादभ्यासाधीने 
योगेऽपि सामथ्यौभवे पुनर्पायान्तरमाद-भभ्यासेऽपीति । अभ्यासयोगेन विना भगवद्र्थं कमणि ङवगखं 
किं खादिलयादाङ्ाह--अभ्यासेनेति । सिद्धिर्बद्यभावः। अपिरक्तव्यवधिसूचना्थैः ॥ १० ॥ भगवस्कर्मपरत्वमप्य- 
दाक्यमिति शङ्कते--अथेति । बहिरविंषयाङ्ृष्टचेतस्त्वादिलय्थः । तर्हिं भगवस्मास्युपायस्वेन संयतवचित्तो भूत्वी 

३ नीरकष्टव्थाख्या ( चतुर्ध॑री )। 

योगेन चित्तसेकसिन्नाभ्यन्तरे बाह्ये वा प्रतिमादावारम्नने सर्वतः समाहत्य पुनःपुनःस्थापनमभ्याससूर्वको योगः 

समाधानरक्षणस्तेनाभ्यासयोगेन मां विश्वरूपमा प्राुमिच्छ प्रार्थयख है धनंजय ॥ ९ ॥ अभ्यासेऽपीति । 
अभ्यासे पूर्वश्ठोकोक्ते । मत्कर्म (शरवणं कीर्तनं विष्णोः सरणं पादसेवनम् । अचैने वन्दनं दाखं सख्यमात्मनिवेदनम्? 

इति नवविधभजनात्मकं मगवत्रीत्यथै कर्मं मक्कर्मरग्दितं तदेव परममावदय्कै यस तादशो मव । कमाणि 
श्रवणादीनि । सिद्धिं सखश्चद्धिम् ॥ १० ॥ मयोगं श्रवणादौ निष्ठाम् । तर्द पूर्वोक्ते भ्रोतसार्तसर्वकर्मफरत्यागं 

४ मशुसूदनीव्याख्या । 

धनमाहृतवानति राजसूयाय्थमेवं मनदार जिला तचवज्ञानधनमाहरिष्यसीति न तवाश्चयमिति संबोधनार्थः ॥ ९ ! मलप्रीण- 

नार्थं कम मत्कमे श्रवणकीर्तनादिमागवतधर्मसत्परमसदेकनिष्टो भव  अभ्यासासामर्थ्ये मदथं भागवतधर्मसंज्ञकानि कमण्यपि 

कु्न्सिदधि व्रह्मभावलक्षणां सच््वदचदधिज्ञानोत्पत्तद्रारेणावाप्यसि ॥ १० ॥ अथ बहिरविषयाङ्ृष्टचेतस्बदितन्मत्कमपरलमपि 

कर्तु न शक्तोषि ततो मयो मदेकशरणलमाश्चितः मयि सर्वकर्मसमपणं मदयोगस्तं वाध्रितः सन् यतात्मवान् यतः संयत 
५ भाष्योत्कवदीपिका । 

धन् मीमादिभ्यो गोधनं चाहतवानसि तथाभ्यासयोगेन मामप्याहतुं योग्योऽसीति सुवयति ॥ ९ ॥ स्वतथित्तमाहयेकात्मालम्बमे 

एनः पुनः स्थापनेऽ्कत भ्रत्युपायान्तरमाह । अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि चेत् मदथेमपि कमै मत्ीलखयथे यत्कर्म तत्परमस्तत््धानो 

व ) अभ्यासेन बिना मद्थ॑मपि केवलं कुर्वन् सिद्धि बह्मखभावं मोक्षं सततवद्द्धियोगज्ञानम्रापिद्वारा प्राप्छसीदयर्थः १ ०॥ तर्हि 

विपया्ष्टचित्तलाद्धगवत्कर्मेपरतायामशक्त प्रतयुपायान्तरमाह-- अथैतदपि कठेमशक्तोऽसि चेत्तर्हि मद्योगमाश्रितः मयि सवांणि 

कर्मणि. संन्यस्य तेषामनुष्ठानं भयोगसमाभितः मदेकशरणलमाशितः सन् तदनन्तरं सर्वेषां कर्मणां फलसंन्यासं कुर विवेकरसं- 
& श्री धरीन्याख्या । 

क्तो न भवसि तदि विक्षि चित्ते पुनः प्रलयाय ममादुसखरणलक्षणो योगाभ्यासेन मां प्रातुमिच्छ प्रयलं कुर ॥ ९ ॥ यदि 

युनमैवं तत्राद--भभ्यास इति । अभ्यासेऽपि यथदक्तोऽपि तदं मल्मीयाथौनि यानि क्माण्येकाददयुपवाप्तत्रतचयौनामसंकीतैना- 

दीनि तदनुानमेव परम यस्य तादृशो भव । एवभूतानि कमीण्यपि मदर्थं कुर्वन्मोक्षं प्राप्यसि ॥ १० ॥ अलयन्तं भगवद्धमैपरिनि- 

छायाम्क्तसख पश्चान्तरमाद--अथेतदपीति । अथेतदपि कठैमयक्तोऽसि ति मोग मदेकश्चरणतनमाभित्तः स्वैषां दृष्टादष्टधौर्ना- 

मावदयकानां चाञ्निदोव्ादिकमैणा फलानि नियतचित्तो भूवा परिलमज । पतदुक्तं भवति । मया तावदीश्वराशया यथाशक्ति कमणि 

कव्यानि, फलं पुनद्मदृ्ट, वा परमेश्वराधीनमिलेवं मयि भारमारोप्य फास परिखञ्य ववैमानो मघ्मसादेन कताथो भविष्य्- 
७ अभिनवयुप्ताचारयेष्याख्या । 

चिरतरभसादितगुर चरणाचुगरहं 'च विना इक आबे इत्यभ्याराः । अभ्यासोऽपि न शक्यते विल्ला्भिभवादलसतन्नाशाय कर्म पूजाजपस्वा- 

ध्यायद्ोमादीन्डुर ॥ १० ॥ उयैतद्पीत्ि 1 यदि च भगवस्कमं करु न दाक्तो षितो सि) भक्तव्वाच्छास्नोक्तक्र माथेदनात् तत्स्व मयि 
संन्यस्य 



५१७ जानन्दगिरिव्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १२ 

श्रेयो दि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाच्छानं विद्िष्यते । 

घ्यानात्कभफललयागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२॥ 
१ भीमच्छाकरमभाष्यम् । 

कदल्यां सरवैषां कर्मणां फठसंन्यासं सर्वकर्मफलल्यागं ततोऽनन्तरं कुर यताटमवान्संयत. 

चित्तः सन्नित्यथः ॥ ११॥ इद नीं स्व॑क्फख्यागं स्तोति--श्रेयो हि प्रशष्यतरं ज्ञानं कस्मादविवेक- 

पूैकादभ्यासात्तस्मादपि क्ञानाञ्जञानपूरषैकं ध्याने विशिष्यते । ज्ञानवतो ध्यानादपि कर्मफरूलयागो 

विरिष्यत इव्यञ्षज्यते । एवं क्म॑फरत्यागासपूवैषिरोषणवतः शान्तिदपशमः सहेतुकस्य संलारस्या- 

नन्तरमेव स्यान्नतु काङास्तरमपेश्चते । अक्षस्य कर्मणि परचत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपायादष्टानाराक्तो सर्वकर्मणां 

फडलयागः भेयःसाघनसुपदिष्ट न प्रथमतरेव । अतश्च धेयो हि ज्ञानमभ्यासादुत्तरोत्तरविशिएत्वो पदेशेन 

सवैकर्मफलल्यागः स्तूयते संपन्न साधनाजुष्ठानाद्यकतावयुष्ठेयत्वेन श्वुतत्वात्। केन साधम्येण स्तुतिस्घं 

'यद्ा सैं प्रसुच्यन्ते' इति स्वैकामग्रहाणाद तत्वमुक्त तत्प्रसिद्धम् । कामाश्च खवे श्रौतस्मात॑सवै- 
मे 007 परे 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

कर्मफरूसंन्यासं वियाह-मदयोगसिति ॥ ११॥ उ तरश्टोकत(व्यथैमाद--दवानीमिति । शानं शब्दयुक्ति- 

ञ्यामात्मनिश्चयः । जभ्यासो ज्ञाना्थश्चवणाभ्यासो निश्चयपूर्वको ध्यानाभ्यासो वा। तख विशिष्यमाणत्वे साक्षा. 

सारदैतुस्वं हेतुः । त्यागस्य विरिषटसवे हेठमाद--एवमिति । प्रीणातु भगवानिति तस्मिन्कमे संन्यासपूर्वरुमिलधैः । 

पू्ैबिरोषणवतो नियतचित्तसख एसो यथोक्तागादिलयथैः । अनन्तरमेवेदयुक्तं व्यनक्ति-नत्विति । ननु कमै फर- 

ल्यागसख सचःशान्तिकरस्वे सम्यरधीरेव तथेति श्रुतिस्णटतिप्रसिद्धिर्विरध्येत तत्राह--भन्नस्येति । दीर्धग काले 

नादरनैरन्तयीनुष्ठिताच्यानाद्रस्तुसाक्षव्कारद्ारा संसारदुःखोप्चान्तेयाविषाद्यानस्यागसख विरिष्टतोक्तेस्तरीपस्तु- 

तिरसत्रश्याह--अतभ्चेति । तत्र देत॒माह-्॑पन्नेति । संपन्नानि प्राक्ठानिं सधनान्यक्षतेपसनदीनि तेषं मध्ये 

ूरवपू्वलयालुष्टानाशक्तावुत्तरोत्तरस्यानुष्ेयवेनोपदेक्ास्यागे चोपदेशपयैवसानादिलयथः । ध्याने विशिष्टस्ववचनस्य केन 

साधर्म्येण तं प्रति स्ततित्वमिति पृरच्छति-- केनेति । उत्तरमाह-- यदेति । अश्रवस्वसुक्तम् अथ मर्वयाऽख्तो 
अवतिः दति दोषादिति रोषः। कामप्रहाणस्याख्तव्वार्थत्वमथाकामयमान दइयादावपि सिदढमिय(ह--त दिति 

कामलागसाश्रतस्वहेतुस्वेऽपि कथं कर्मफरुलागद्य तद्धेतषमिल्याशङ्खयाह--काम श्च ति । कमेफर्लयागादेव शान्ति- 
& नीटकण्डन्याख्या ( चतुधरी ) । 

कुर्वित्यर्थः । यतात्मवान् यतश्च नियमादिमांश्च आत्मवान् जितचित्तश्वेति यतात्मवान् ॥ ११॥ इममेव त्यां 

सर्वपुरुषार्थमूखत्वारसतौति--श्रेयो हीति 1 अभ्यासान्निदिध्यासनाञ्जञानं श्रवणमननजं परोक्षं प्रेयः । ज्ञानादपि 
ख मधुसुदनीव्याख्या । 

स्वैनिद्ियः आत्मवान् विवेकी च सन् सर्यैकर्मफट्यागं कुर फजभिसन्नि यजेदयर्थः ॥ ११ ॥ इदानीमत्रेव साधनविधान. 
पर्मवसानादिमं सर्वक्ंफल्ागं सै ति--्रेयः प्रश्शसखतरं हि एव ज्ञानं शब्दयुक्तिभ्यामात्मनिश्चयोऽभ्याप्ताञ्ज्ञानार्थश्रवणा- 

भयासाज्क्ञानच्छरवणमननपरिनिष्पन्नादपि ध्यानं निदिष्यासनसंज्ञं विरिष्यते अतिद्यितं भवति राक्षात्कारान्यवहितहेदुलात् 
तदेवं सर्वसाधनघ्रषठं ध्यानं ततोऽप्यतिश्चयितत्वेनान्ञृतः कर्मफण्टयागः स्तूयते---ध्यानात्क्मफर्यागो वििप्यत इयदप. 
ज्यते । द्यागान्नियतचित्तेन पंसा कृतात्सर्वकर्मफल्यागात्. चान्तिरुपरमः सहदुकलय संसारस्ानन्तरं अव्यवधानेन 

५६ माष्योत्कपंदीपिका । 

यतचित्तः सजिदयर्थः ॥ ११ ॥ इदानीमवरयकर्वैव्यतायै सर्वकर्मफलषंन्यासं सौति-श्रेयो हीति । विधेकपूर्वकाञ्जञानार्था- 
च्छरवणाभ्यासच्छरतियुक्तिभ्यामातमनिश्चयरूपं ज्ञानं श्रेयः प्रशस्यतरं, ज्ञानादपि निदिभ्यासनसन्याज्जञानपूर्वकं ध्यानं विदिष्यते 

प्रशं भवति, ध्यानादपि कमफल्टयागो विशिष्यते । यद्वाभ्यासा्निदिष्यासनाज्ज्ानं भवणमननजं परोक्षं प्रेयः, ज्ञानादपि ध्यानं 

विष्णोः श्रवणकीर्वनादि विद्यते ततोऽपि कर्मफल्याग इति तदेतदरचिम्रसम् । अरचिनीनं तु परोक्षदेनिदिध्यासनख प्रेए्- 
६ श्रीधरीग्याख्या । 

सीति तात्पवैम् 1 ११॥ तमिमं फर्लयागं स्तोति--ग्रेथो दीति । सम्यग्शानरहितादभ्यासायुक्तिसदितोपदे पूर्वं कनं शरं । तस(- 
७ अभिनवुत्ताबा्थव्याख्या । 

आत्मनिनेदनष्टारेणेलयारायः । अमुमेवाङायमाभिलय ठधुप्रक्रियायां मयेवोक्तमू-“ऊनाधिकम विज्ञातं पौर्वपयविवा्ितम् । यच्चायधानरहितं 
इदधरविस्रितं च यत्. ॥ तत्सर्व मम सवेशा भक्तस्यातैस्य कुमेतेः । शन्तव्यं कपया. इ भो यतस्त्वं करुणाण्रः ॥ अनेन स्तोत्रयोगेन तथा- 
त्मानं निवेदये । पुननिष्कारणमहं दुःखानां नेमि पात्रताम्" इति 1 पारमेश्वरेषु हि सिद्धान्तसाखेष्वात्मनिदेदनेऽयमेवाभिपरायः ॥ ११ ॥ 

तदिदं तासपथेुपसंहियते--भयो हीताद । भयो टि जानमातहातमा जभ्यासाचेवन् अभ्यासस्य तत्फखत्ात । तदेवे थानं 
१ नीरकण्टः, ----------- 



नीरुकण्टी -मधुसूदनी-माष्योत्कषदीपिका-धीधरी-ममिनवगुपतव्याख्यायुता । ५५११ 

अद्वेष्टा सवेभूतानां मैच्रः करुण एव च । 
निममो निरहंकारः समदुःखसुखः श्चमी ॥ १३॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

कमेणां फरानि । त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्यानन्तरव शान्तिरिति स्वैकामलयागसामान्यभन्य- 
कर्मफरत्यागस्यास्तीति तत्सामान्यार्स्ैकर्मफक्ल्यागस्तुतिसियं प्ररोचना्थां । यथागस्वयेन व्राह्यणेन 
समुद्रः पीत इतीदानींतना अपि बाह्यणा ब्राह्मणत्वसामान्यास्स्तूयन्ते। एवं कसफरल्यागात्कर्मयोगस्य 
भरयःसाघनत्वमभिदहितम् ॥ १२॥ अन्न चास्मेश्वर्मेदमाश्चिल्य विश्वरूप -ङश्वरे चेतःसमाघानलक्षणो 
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२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

शेज्ज्ाननिषटोपेक्षितेयाशङ्याह--तच्यागे चेति । तथापि कथमल्लख कमफरुल्यागस्तुतिरिलयाशङ्खयाद--इति 
स्वति । षिद्यावतस्त्यागवदविद्त्यागसयापि त्यागत्वानिरोपाद्िशिश्त्वोक्ति्यक्तेति स्तुतिमुपर्तहरति- इति तत्ता. 
मान्यादिति । किमर्था स्तुतिरियाशङ्खय द्याने रचियुस्पा्य प्रवसेयितुमिलयाई--प्ररोचनार्थति । ्यागस्तुतिं 
रष्टान्तेन स्पषटयति-यथेति । फरुल्यागः अ्रयोहेतुञत्कर्मलयागादपि फललयागसिद्धेरलं कमीनुष्टानेनेलारद्याह-- 
एव कमेति । फराभिरापं क्तवा कमौनु्टानस्यापितखेश्वरे शरेयोरैतुतथा विवक्षितस्वान्नानुष्टाननथैक्यमिलयथैः 
॥ १२ ॥ संग्रदद्ेयाद्वतारयितुं इत्तं कीतैयति-अत्र चेति । तयोशवेदालन्तिकोऽमेदो न वर्हीश्वरे मनः. 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

ध्यानं विष्णोः श्रवणकीर्तनादि विरिष्यते। ततोऽपि कर्म॑फकल्यागः त्रयान्। यसादनन्तरमव्यवधानेन शान्तिमोक्षोऽसि 
चित्तञ्द्खयादुत्पादनद्वारेण । अव्र वाद्य साधनं सुकरत्वापपूरवपू्वपिक्षया प्रशस्तमित्युच्यते तवैव प्रदृच्यतिशयाय । 
यद्रा श्रवणाच्यम्यासात्तजं ज्ञानं तच्निश्वयात्मकं श्रेयः । ततोऽपि ज्ञातयार्थख साक्षात्काराय ध्यान श्रेयः; । ततोऽपि 
कर्मफकत्यागः । योगी हि सर्व॑कर्मत्यागी ्रजहाति यदा कामान्? इति प्रोक्तः । अयमपि कर्मफठल्यारेन कामाञ्जह- 
त्येवेति तेन सम इति स्तूयते ॥ १२॥ पर्मव्रकृतयाक्षरखोपासकं स्तौति तद्वुणकथने हि साधकानां तेषु गुणेष्वाद्रो 

% मघुसूदनीव्याख्या । 

नतु कालान्तरमपेक्षते । अत्र यदा स्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः । अथ मर्योऽग्रतो भवलयन ब्रह्म समश्वुतेः 
दयादिश्चुतिपु, प्रजहाति यदा कामान्सवोनियादिस्थितप्रज्लक्षणेषु च सर्कामद्यागस्याखतलसाधनलमवगतं, कर्मफलानि 
च कामाम्तच्यागोऽपि कामलागखमामान्यात्सर्वक्नामलयागफटेन स्तूयते यथगस्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीत इति, यथा वा 
जामदम्रयन व्राद्मण्न नि.-क्षत्रा एूथिवी कृतेति व्राह्मणलरसामान्यादिदानींतना अपि ब्राह्मणा अपरिमेयपराक्रमलेन स्तूयन्ते 
तदत् ॥ १२ ॥ तदेवं मन्दमधिकारिणं अ्रद्यतिदुष्करलनाक्षरोपाक्ननिन्दया सुकरं सगुणोपासनं विधायाशक्तितारतम्यानुवा, 

ध भराप्योत्कपदीपिका । 

प्रसिद्धिः । एवं मदयोगमाधरितस्यात्मव्रतः रर्वकर्मफटलयागात्सहेतुक्ृदखय संसार दान्तिरुपश्चमोऽनन्तरमेव यान्तु काल्मन्तर- 
मपेश्चते । नन्वेवं (तरति शोकमात्मवित्”, (तमेव विदिलातिष्रत्युमेति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय, श्ञानदेव तु कैवल्यं, ऋते 
मानान्न मोश्नःः, “यदा चर्मवदाक्रां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति", “नहि ज्ञानेन सदश पवि- 

ग्रमिह चिग्यतः, (सानं कट्भ्वा परा शान्तिमिचिरेणाधिगच्छतिः इदयादिश्ुतिष्यतिग्रसिद्विरविरुष्यत इतिचेन्न । म्रकृतवचनख स्तुति- 
परलान् । अश्नराषाननादीना साधनानां मध्ये पूर्वपू्ौबुएनाशक्तवुत्तरोत्तरसखरुेयलेनोपदेसाच्यागे चो पदेशपर्यवसानादज्ञख 
कर्मणि प्रव्रलस्य पूर्वपूरवोपदिष्टसाधनेऽयक्तस्य सर्वकर्मफललयाग उपदिष्टः स्तूयते श्रहृतत्यर्थम् । “यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य 
दि स्थिता. । अथ म्योऽखतो भवलयत्र ब्रह्म समश्चतेः, श्रजद्याति यदा कामान्त्सवोन्पाथं मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः सिथित- 
परनम्तदोच्यततः दव्यादिश्चुतिस्ष्तिभ्या विदुषो ध्याननिष्टख कामानां सर्वकर्मफल्नां लयागादनन्तरं शान्तेरुक्तलादञदृतसर्चैकर्मलयाग- 
स्यापि ग्यकाम्यक्रमत्यागमामान्यात्छर्मफलसंन्यासस्तुतिः प्ररोचनाथा । यथागस्येन ्राह्मणन समुद्रः पीत । यथा वा परछ्धरामेण 

परारप्नचप्रंसतिवार नि.क्षत्रा ए्थिवी कृतति ब्राह्मणत्वस्रामान्यादिदातींतना ब्राह्मणाः स्तूयन्ते ॥१२॥ ते ्राद्युवन्ति मामेव सर्वै 
भूतहनि रमा.” दव्वनेनाक्षरोपागक्राना मोकष्रप्त। खानचयशुवला छ@रोऽधिकतर सेषामन्यक्ासक्तचेतसां ° इद्यादिनाऽक्षरोपासनायां 

& आघधरीव्याख्या 1 
रपि नसपू 4 ध्यानं त्ष । (ततस्तु त पद्यपि निष्क ध्यायमानः उति श्वुतेः । तसादण्युक्तलक्षणः कर्मफलर्लयागः शेष्ठः, तसदेवं- 

भूतात्वसफःल्यागात्वरममु तत्पु सामपिनिद््या मल्यसादेन च समनन्तरमेव ससार्चान्तिच॑वति ॥ १२ ॥ फरंभूतस्य भक्तस्य 

७ अभिनचगुस्ताचार्मव्याख्या । 
# सितुं युज्यन्ते पृ 

नगमरन्मयप्वं विकषिण्यते चिश्ेषस्म यानि । जनिमतभ्राछ्यासत्तिध्यानेन ममयन्मयत्वे कमेफटानि सन्य यन । भन्यथा-हातरूपर 
ए सेन्पायः । कर्मफलत्यामि चात्यन्तिकी सान्तिः । अनः सवैमूलस्वादृषिक्ास्मकं ज्ञानमेव प्रधानम्. ॥ १२ ॥ अदेटेति । अत्री अभमत्तरता 



५१२ आनन्दगिरिव्यस्यसंवलित-श्रीमच्छांकरभष्ययुता-धीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः १२ 

१ धीमेच्छांकरमान्यम् । ि 

योग उक्त दईैभ्वरार्थं कर्मानुष्ठानादि च । अथेतवप्यश्क्तोऽसि'इव्यज्ञानकायख्चनान्नामेददरिीनोऽश्षरो- | 
पासकस्य कर्मयोग उपपद्यत इति दरोयति । वथा क्मयोगिनोऽक्षरोपाखनाचुपपत्ति दशेयति भग- 
वान् ते पराभुवस्ति मामेव' इति । अक्षरोपासकानां कैवव्यभ्रासो खातच्यसुक्त्वेतरेषां गं पारवकयमी 
भ्बराधघीनतां दरितवांस्तषामदं ससुद्धतंति । यदि दीश्वरस्यास्मभूतास्त मता अमेद्द्ित्वादक्चररूपा 
एव त दति समुद्धरणकमेवचनं तान्धत्यपेशरं स्यात् यसाच्राज्जुनस्याद्यन्तमेव दितंषी भगवांस्तस्य 
सस्य्द्रीनानन्बिते कर्मयोगं मेददष्टिमन्तमेवोपदि्तति । न चात्मानमीश्वर् प्रमाणतो बुध्वा कस्यचि- 
इणभावं जिगमिषति कश्चिद्धिरोधात् । तस्ादक्षरोपुख्रानां सस्यग्दशेननिष्ठानां संन्यासिनां स्क्त- 
सवैषणानाम् “अद्धेएठा सर्वैभूतानाम्' इत्यादि घर्मपूभरसाक्षादग्धतत्वकारणे वक्ष्यामीति प्रचतेते-अदे- 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

समाधानरूपौ योगोऽद्यन्तासेदे' ध्यातृध्येयत्वाभावात् नचयन्तमेद् कमीलुष्टानं तत्फर्लयागो वा परस्परं तदयोगा- 
दिल््थैः । भगवदुक्तिसामभ्यौदपि कर्मेयोगादिनाभेदद्टिमतो भवतीलयाह--अथेति । अश्चरोपासकख कर्मयोगा. 
योगव्कर्मयो गिनोऽक्चषरोपासनानुपपत्तिरपि दशितेदयाह-तथेति । अक्षरोपासक्राः सम्धग्पीनिष्ा यथाज्ञानं भगवच- 
न्तमेवाघ्मुवन्ति न तथा कर्मिणः साक्षत्तदाक्षाबुचितास्तथा च कर्मणो नाक्षरोपासनसिद्धिरिय्थः । दतश्वाक्षरो- 
पासनं कमानुष्टानं न चेकन्न युक्तमिलयाह- अक्षरेति । नन्वक्षरोपालकवदृन्येपामपीश्वरासमस्वाविशेपत्कुतस्तद घी न स्वं 
तन्राह--यदीति । कर्मयोगस्याक्चरोपा्तेश्च युगपदेकत्रायोगे देव्वन्तरमाह-यससाचति । "कर् कमये"्यादा विति 
शेषः । किचाक्चरोपासको वाक्यादीश्वरमात्मानं वेत्ति नासी क्रिपायां गुणत्वेन कर्वृत्वमनुभवति गुणवेश्वरस्वयोरेकन्न 
व्याधातादतोऽपि नाक्षरोपासनं कमीनुष्टानं॑चेकन्र युक्तमिलाह-न येति  अश्चरोपास्तिक्मयोगयोरेकन्र पर्यायायोगे 
फठितमाह--तस्मादिति । अन्तानां कर्मिणां वक्ष्वमाणधरमैजावस्य स(कत्येनायो गादक्षरनिष्टनमेवेदसुव्यतेऽनिरुा 

३ नीटकण्डव्याख्या ( ्तुर्ध॑री ) । 
मविष्यतीति बु्याह--अद्धे्टेति । द्वे चेदुदासीनः ख्नत्याह । मेः मित्रमेव मेरो नतूदासीनः कदाचिदपि । 
नम्बन्यसिन् शो सति कथं मेन्त्यै खात्तत्राह--कशण इति । दुःखद्ातारमपि करुणया न ब्राधितुभीे अपितु 

£ मधुसूदनीव्याख्या । 

देनान्यान्यपि साधनानि बिदधो भगवान्वासुदेवः कथं चु नाम सरवप्रतिबन्धरदितः सचुत्तमाधिकारितया फरुभूतायामक्षरवियाया- 
मवतरेदिखभिप्रायेण साधनविधानख्य फलर्थलात् । तदुक्तं “निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्क्तुमनीश्वराः । ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते 
सविशेषनिरूपणेः ॥ वरीछृते भनस्ेषां सगुणब्रह्मदी नात् । तदेवाविभवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम् ॥" इति । भगवता पतथ्न- 
किना चोक्त समाधिसिद्धिरीश्वरमरणिधानात्* इति । "ततः प्र्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावेश्व" इति च । तत तीश्वरप्रणिः 
धानादिदयथैः । तदेवमक्षरोपासननिन्दा सगुणोपासनस्तुतये नतु हेयतया, उदितहोमविधावनुदितदोमनिन्दावत् । नहि निन्दा 
निन्य निन्दितुं प्रवतेतेऽपि तु विधेयं सतो" इति न्यायात् । तस्मादक्षरोपासका एव परमार्थतो योगवित्तमाः प्रियो हि स्ञानि- 
नीऽदयर्थमहं स च मम प्रियः । उदाराः स्वै एवैते ज्ञानी लात्मैवं मे मतम्” इ्यादिना पुन. पुनः भरास्ततमतयोक्तासेपामेव 
शानं धर्मजातं चानुसरणीयमधिकरारमासायय ल्येययुनं बुबोधयिषु" परमदितैषी भगवानमैददशिनः कृतकरलयानक्षरोपासक्रान्ध- 
स्तौति सप्तभिः--सवोणि भूतान्यात्मत्वेन पदयज्नात्मनो दु.खहेतावपि परतिकृल्घुच्यभावाच् द्वे सवैभूतानां किंतु मैत्रो मत्री 

५ भाभ्यो्कपेदी पिका । 
मन्दमतिलादनधिकारिणामुद्धाराय करुणानिधिना भगवताऽपिकतरछेरं तत्र भदद्यं आलेश्वरमेदमाधिदय विश्वै परमेश्वरे 
चित्तसमाधानलक्षणयोगादिकमुक्तम् । तथाच अन्तसद्मंपदेशात्" इति सूत्रस्य कल्पतरौ “निर्विशेषं परं बरह्म साक्वाक्कतुमनीश्वरः। 
ये मन्दास्तेऽचुकमप्यन्ते सविशेषनिरूपणे. 1 वशीकृते मनयेषां सयुणबरह्मङीखनात्। तदेवाविभवेतसाक्षादपेतो पाधिकन्पनम्' इति। 
एवमच्रापि भगवानभेदद्िलात्खात्मभूतानामक्षरहपाणां सपुद्धरणकमव चनमयुक्तं मन्वानः सविशेपोपासकानासुद्वर्ण खाधीर्न 
मन्यमान अक्चरोपासनायामधिकारसंपत्यथे सगुणोपासनां सौति नतु मोक्षखानन्यसाधनल्मेन शरुतिर्विन्ययेतिदासपुरापसतत्र 
तत्रे प्रतिपादिताया इतरसाधनफलमूताया अक्षरोपासनाया हेयता । तसादस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा पूर्ैपूर्वसाध- 
नालुष्टानक्तमेण पर्तक्षरोपास्नानां सम्यण्ञाननिष्ठनां संन्याषिनां यक्तपु्दारयिततपणाना उद्वष्रूलादिधर्मसमुदायः साश्चात्खा- 
तच्येण मोक्षसाधनं व्ुकाम आह भगवान्--अद्धटेति 1 सर्वभूतानां यथायथं खस्मादुक्ष खसिन्देपकर्वपु च द्वेषव्जितः 

_ ६ भीधरीभ्याख्या । 
क्षिप्रमेव परमश्वरप्रसादहेतृरधमौनाद--अदवष्टेल्ष्टमिः । सर्वभूताना यथायथमदेष्टाः मेत्रः, करणश्च उत्तमेषु द्ेपदयूल्यः; समपु 

७ अभिनवगुक्ताचार्चव्यारया ! 
यञ्चादृसतीति । एवं करुणा मभाभी इत्यादि ममकारः अश्यु्टायोऽहं वेजस्वी असदन इलयादिरकार एतौ यस्य न सः । क्षमा अपकारिणं 
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सतु; सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोबुद्धिरयो म्तः स मे परियः ॥ १४॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

छरति । दष्टा सर्वभूतानां न देष्टास्मनो दुःखहेतुमपि न किंचिद्रे्टि सर्वाणि भूतान्यात्मत्वेन हि 
पदयति । मेजो मि्रभावो मैनी मिच्रतथा घा वतत इति मैः; । करुण एव च करणा कृषा दुःखितेषु 
दया तद्धान्कर्णः स्वेभूताभयप्रदः संन्यासीलयर्थः । निर्ममो ममेतिभ्रलययवर्सितो निरहंकारो निभता- 
द॑प्रत्ययः । समदुःखश्खः समे दुःखखखे द्वेषरागयोरप्रवतैकै यस्य स समदुःखसुखः श्चमी' स्मावा- 
नाक्कुष्टोऽभिहतो वाविक्रिय एवास्ते ॥ १३॥ संतुष्ट इति । संतुष्टः सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य 
खामेऽखामे चोत्पन्नारप्रल्ययस्तथा गुणवल्ामे विपर्यये च संतुष्टः सततं योगी समाहितचित्तो यतात्मा 

२ आनन्द शिरिव्याख्या । 

शख स सवोथत्वमिष्टमेवेलयथैः । सवेषां भूतानां मध्ये यो दुःखहेतुं िद्रानपि देश्येवेलयाशज्लाद- आत्मनं 
इति । तत्र हेतुः--सवीणीति । सर्वभूतानामिद्युमयतः संबध्यते । ममभरलयवर्जितो देदेऽपीति शेषः ¦ चत्त 
स्वाध्यायङतादंकाराजनिष्करान्तत्वमाह-- निगेतेत्ति ॥ ५३ ॥ अक्षरोपासकस्य ज्ञानवतो विरोषणान्राण्याह--सं तुष 
इति । सततमिति सर्वत्र संबध्यते । कार्यकरणसंघातः स्वभावदाब्दाथैः । स्थिरत्वं कतकीदिनानमिभवनीयस्वम् । 

2 नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्ध॑री > । 

व्रातुमेवेच्छति । एतेन सर्वभूताभयप्रदः संन्यासी उक्तः । अतएव तख निर्मम इति विरोषणं युज्यते । सुख्यमक्षर- 
विदो ठक्षणं निरहंकार इति । अहंकारो हि सर्वीनर्थनिदान स एव निरतो यात्स निरहैकारः । अतएव समे 
दुःखसुखे यख । प्तन्र केो मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतःः इति श्रुतेः । क्षमी क्षमावान्परिमवप्राप्तावपि खस्थचित्तः । 
अन्योऽपि सुसु्ुरेतान्धमानयतिषटेदित्यर्थः ॥ १३ ॥ संतुष्टो यच्च्छालाभेनेव संजातांग्रतल्ययः । सततं सर्वदा । योगी 
श्रवणादौ समाहितचित्तः । यतात्मा संयतशरीरेन्द्रियादिसंधातः । दढः थिर आत्मतत्वविषये निशथयो यख स 
टढनिश्वयोऽसंमावनाशूल्यो दढभद्धावान् । मथि निर्थणे ब्रह्मण्यर्पिते निहिते प्रविलापिते वा मनः संकत्पादिरूं 
युद्धिरभ्यव सायस्ते उभे येन स॒ मय्यर्पितमनोबुद्धिः । एताद्शो यो मे मम भक्तः स मे मम परियः आत्मत्वादेव स 

४ मश्ुसूदनीव्यारू्या । 

निगधता तद्वान्. । यतः करुणः करुणा दुःखितेषु दया तद्वान् सर्व॑भूताभयदाता परमहंसपरित्राजक इयर्थः ¦ निर्ममः देहेऽपि 
ममेतिभ्रययरदहितः निरहंकारः इतखाध्यायादिकृताहंकारान्निष्कान्तः । द्वेषरागयोरपरवर्वकलेन समे दुःखसुखे यख सः । अत- 
एव क्षमी, आक्रोरनताइनादिनापि न विक्रियामापद्यते ॥ १३ ॥ तस्यैव विशेषणान्तराणि । सततं शारीरस्थितिकारणस 
'छामेऽसछमे च सृष्ट उत्पन्नारंलययः । तथा गुणवह्छामे विपये च । सततमिति सर्वैर संबध्यते । योगी समाहितचित्तः । 

५ भाप्योत्कर्पदीपिका । 
ममानेघु मिच्रतया वर्तेत इति मेच्रः । अहु दु-खितेषु करुणा दया तद्रान्यतः सर्वाणि भूतान्यात्मत्वेनाचुपर्यति । दा 
सर्वाणि भूतान्यान्मलेन पदयन्नात्मनो दुःखहेतावपि प्रतिकूलघुच्यमावाददेष्टा सवैभूतानां, न केवले सर्वभूतानां वितु मैत्रः 
लदवान । यतः कर्णः । या सर्वेभूतानामदर्य तरिं दवेषवजित उदासीनः स्यानेदयाह । मैत्रः ! तहिं उपकारमपेक्ष्योपकार- 
कतां । बन्धनहेतुननयुक्तश्च स्याननेयाद । करुण छृपावान् । सर्वभूताभयप्रदः संन्यासीदयर्थः । दुःखितेषु कृपया मेः नतु 
रागादुपकारपेक्षया वा । ममत्वेन गृहीतस्य गहादे. अदंकारास्पदलेन कल्पितस च देदेः भरतिक्रेषु दवेषोऽयुकूखेषु रागश्च 
दकस्य ददयते, तत्त्वविदः संन्यासिनस्लेतन्नास्तीखाह । निर्ममो निरहंकारः ममेतिप्रययवरजैतः ममतास्पदानां गेहादी्नां 
त्यागात् वृत्तस्वाध्याय्ताददंकार प्रयाचितः । अतएव समे दवेषरागयोरप्रवतैके सुखदुःखे यख । अतएव क्षमी क्षमावान् 
आक्कुशोऽपि ताडितोऽयविक्रिय एवात इयर्थः ॥ १३ ॥ अक्षरोपासकं ज्ञानवन्तं निरेषणान्तरेविंपिनि--संतुष्ट इति । 

& श्रीधरीव्याख्या । 

मित्रतया च्तैन इति मचः । दीनेषु क्रपाधरिव्यथः । निसैमो निरदकारश्च । कृपाठत्वादेवान्येः सद समे दुःखसुखे यस्य सः । क्षमी क्षमा- 
वान् ॥ १३ ॥ संतुष्ट इति 1 सतनं लमेऽन्नामे च सतुष्टः प्र्च्चिन्तो योग्यप्रमत्तो यतात्मा संयतस्वभावः दृढो मद्िषयो निश्चयो 

७ अभिनवगुस्ताचायेन्याल्या । 
दावंप्रलद्रेजुद्धिः । सतनं योगी व्यवहारावस्थायामपि भरस्चान्तान्तध्करणतवान् । अनिकेतः इदमेव मया कर्तव्यमिति यस्य नास्ति भरतिज्ता 
1 ए}, ,,) ए) 08, हि. | 

4 मवुभूदनः, २ कीरकण्डः, 
भ० गी० ६५ 
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यस्मान्नोद्धिजते खोको खोकान्नोद्धिजते च यः । 

हर्षीमर्षभयोदेगैदक्तो यः ख च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 
१ शीमच्छंकरभाष्यम् । 

संयतखभावो दडनिश्चयो दढ; सिरो निश्चयोऽभ्यवसायो यस्यात्मततवबिषये स उढनिश्चयो मय्य 
पिंतमनोबुद्धिः संकद्पात्मकं मनोऽध्यवलायलक्षणा बुद्धिस्ते मय्येवापिते स्थापिते यस्य संन्यासिनः 
ख मय्यपिंतमनोबुद्धिय इदथो मद्धक्तः स मे प्रियः । श्रियो हि ज्ञानिनोऽव्य्थमहं स च मम॒ भियः 
इति सप्तमेऽध्याये खचितं तदिह प्रपश्चयते ॥ १४॥ यसादिति । यसात् संन्यासिनो नोद्धिजते नोद्धगे 
गच्छति न संतप्यते न संश्ुभ्यते रोकः । तथा खोकान्ोद्धिजते च यः । हषीमषेभयोद्धेगेः दषेश्चामषेशच 
भयं चोदधेगश्च वै्हषीमर्षभयोद्धेगेमुक्तः । हषे; प्रियखामेऽन्तःकरणस्योत्कषो रोमाश्चनाश्चुपातादिलिङ्गः, 

२ आनन्दगिरिव्याख्यां । 

मदन्तो मद्धजनपरो क्ानवानिति यावत् । क्लानवतो भगवस्थियत्वेः प्रमाणमाह--प्रियो दीति । किमर्थं तर्हिं 
णुनरच्यते तत्राह-तदिहेति ॥ 9४ ॥ उद्वेगादिराहिलमपि ज्ञानवतो विरोषणमिलयाद- यस्मादिति । न केवर. 
सद्ग भल्यपादानत्वसेन संन्यासिनोऽनुपपश्नं किंतु तत्करृत्वमपील्ाह--तथेति। असहिष्णुता परकीयप्रकरषसयेति 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चदुधरी ) । 

प्रम्रेमास्मदम् ञानी त्वात्मेव मे मतम् इत्युक्तम् । एतेन पूर्वश्ठोकोक्ताया निरहुंकारतायाः साधनान्युक्तानि 
॥ १४ ॥ सच निरहंकारो द्विविधः । समाधिस्थो व्युत्थितश्च । तयोटेक्षणं क्रमेणाह द्राभ्याम्--यस्मादिति । 
यसात्समाधिस्थत्वेन काष्ठसमाछ्छोको नोदिजते न॒ जखति । छोकादपि यो निर्मनस्कत्वान्ोद्विजते । अतएव हर्षं 
इष्टकाभे सति मनस उत्फुछता । अमर्षोऽखहिष्णुता । भयमात्मोच्छेदशङ्का । उद्वेगसत्छृतैव व्याकुरुता । एतेर्निर्मन- 

% मद्चुसुदनीव्याख्या । 

यतात्मा संयत्चरीरेन्दरियादिसद्खातः। दढ. कुताकिंकेरभिभवितुमरक्यतया स्थिरो निश्वयोऽहमस्म्यक्रंभोक्तसचिदानन्दाद्ितीय- 
ब्ह्ये्भ्यवसायो यख स टढनिश्वयः । स्थितप्रज्ञ इयर्थः । मयि भगवति वासुदेवे शुद्धे बरह्मणि अर्पितमनोदुद्धिः समर्पितान्तः- 
करणः । ईहदो यो मद्धक्तः शद्धाक्षरन्रह्मवित्छ मे प्रियः मदात्मवात् ॥ १४ ॥ पुनस्तसेव विशेषणानि--यसमास्सर्वैभूताभय- 
दायिनः संन्यासिनो हेतोर्नौदिजते न संतप्यते लोको यः कश्चिदपि जनः । तथा लोकानिरप राधोद्धेजनैकबतात् खल्जनान्नो- 
द्विजते च यः अद्वैतदरिलात्, परमक्ारुणिकलेन क्षमाील्लाच । किंच हैः खस्य प्रियलमे रोमाचाश्चुपातादिहेतुरानन्दा- 
भिव्यजञकथित्तदत्तिविशेष, अमर्षः परोत्कषांसहनरूपधित्तदत्तिविरोष , भयं व्याघ्रादिदरनाधीनधित्तशत्तिविरोषखरासः । उद्धेग 
एकाकी कर्थं विजने सर्वपरिमरदश्यन्यो जी विष्यामीयेर्वविधो व्याक्रलतारूपशित्तत्तिविरषस्तेदंषोमर्षभयोद्वेगरु्तो य, जद्रैत- 

५ भष्योत्कर्पदीपिका । 

सततमिति सर्वत्र संबध्यते । देहस्थितिकारणस्य मे अस्मे च सततं संदुष्टः निलयं जाताप्रययः । समुपसर्गेण तुष्टेः. 
परिपक्षता बोध्यते । तथा गुणवल्नमेऽपि तद्विपयये च संतुष्टः । यतः सततं योगी योगाभ्यासेन समाहितान्तःकरणः । यतः सततं 
संयतात्मा सेयतकार्यकरणसंघातः अतएव संयतात्मेति वा । यतः सततं दढ. कुतकवादिना नाभिभवनीय . स्थिरः निश्वयोऽष्यवसाय 

आत्मतक्त्वविषयो यस सः अतएव इृढनिश्वय इति वा । यतः सततं मयि परमात्मनि संकत्पविकल्पात्मकं मनोऽभ्यवसायलक्षणा 
बुद्धिश्च ते मय्येव स्थापिते यख ख यतो मस्यर्पितमनोबुद्धिरिपि वा । य रैदयो मद्धक्तः शुद्धाक्षरत्मनज्ञानवान् मद्धजनपरो मे मम 
प्रियः \ उदाराः सर्वै एवैते ज्ञानी लत्मिव मे मतम् । श्रियो हि ज्ञानिनोऽदयर्थमर्हं स च मम प्रियः इति सप्तमाध्याये सूचितस्या्थ- 
स्यां प्रपच्चः \॥ १४ ॥ तमेव विशेषणान्तरेर्विशषिनष्टि । य स्मात्त्त्वविदः संन्यासिनो लोकः स्वो जनो नोष्धिजते उद्वेग संतापं 
संक्षोभं न गच्छति । कोकाञ्नोद्धिजते च यः । अतएव हषामर्धभयेदधिग युक्तः प्रियलमेऽन्तःकरणस्योत्को रोमाघरा्चुपातादिलिह्ञ 
हषः, अभिलषितय्रतिषातेऽसदिष्णुताऽमषः, व्याघ्रादि दरननिबन्धनन्रासो भयं, दुजनेराक्ते ताडितेऽपि चित्तस्योदिमता उदवेगसतै- 

& भओीघरीव्याख्या । 

थस मय्यपिते मनोबुद्धी येन एवंभूतो यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ किच~ यस्मादिति । यसास्तङ्रा्ाछछोको जनो नोदि- 
जते भयराङ्कया संक्षोभं न ामोति यश्च लोकान्नोद्विजते यश्च खामाविवैदैषौदिभिरयुक्तः । तत्र दषः सखयेष्टाथेरामे उत्पादः, भमः 

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । 

यथाप्रादेवाकिंतया इुखदुःखादिकुपयुजानः प्ररमेश्चरनिषयसमावेशनितहृद्य. सुखेनैव शआभोति परमकैवल्यमिति श्विवम् ॥ १६३ ॥ 



नीरकण्डी-मधुसूदनी-माष्योककर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपतव्यास्यायुता । ५१८ 

अनपेक्षः हइाचिर्दक् उदासीनो गतन्यथः । 
सर्वारम्मपरियागी यो मद्भक्तः स मे पियः॥ १६॥ 
योन हष्यति न द्वेष्टि न रोचति न काष्कति । 

१ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

अमो ऽभिरुषितप्रतिधात्तेऽसदिष्णुता भयं घास उद्वेग उद्धि्यता तैरुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 
अनपेश्च इति । देहेन्द्रिथविषयसंबन्धादिष्वपेश्षाविषयेष्वनपेक्षो निःस्प्हः शुचिबोद्यनाभ्यन्तरेण च 
शौचेन सपत्नो दश्चः प्रत्युत्पन्नेषु कायेषु सद्यो यथावत्प्रतिपतुं समर्थः। उदासीनो न कस्यचिनिमि- 
त्रादेः पक्षं भजते यः स उदासीनो यतिगेतव्यथो गतभयः । सवोरस्भपरिव्यागी आरभ्यन्त हत्या- 
रम्भा दहामुजरफङ्भोगाथीनि कामहेतूनि कमोणि सवोरम्भास्तान्परित्यक्तु शीकमस्येति सवोरस्मप- 
रिव्यागी यो मद्भक्तः स मे परियः ॥ १६॥ किंच-यो नेति । यो न हष्यतीष्टप्रा्ौ न देषटवनिष््राप्तौ न 
नक्कककककाककककककाषककककषकककक

ष्क क एकि
 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

रोषः 1 त्राससस्करादिददैनाधीनः । उद्विश्चप्वमचेतनाश्चेतनाधीनस्य लोकादगतित्वादिति यावत् ॥ ५५ १५ 

निरपेश्चत्वादिकमपि ज्ञानिनो बिशेषणमिव्याह--अनपेश्च इति । आदिपदमपेक्चणीयसर्वसंम्रहार्थः अतिपत्तव्येषु 

प्रतिपत्तु कसैव्येषु क चेदयः । परैस्ताडितस्यापि गता व्यथा भयमस्ति व्युस्पत्तिमाभ्रियाह--गतेति । नच क्षमी- 

त्नेन पौनर्क्तथं अव्युसपन्नायासपि व्यथायामपकछकैष्वनपकवैष्वं श्चमित्वमित्यभ्युपगमात् ॥ १६ ॥ द्वेषहषौदिराहित्यमपिं 

ज्ञानिनो रुश्चषणमिलयाह--किंथेति । सवौरम्भपरिलयागीयनेन बिहितकाम्बल्यागस्योक्ततवाद्विहितादन्यन्न मासङ्कोचीति 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतु धरी ) । 

रकत्वादेव स्वयमेव सुक्तस्त्यक्तः । नत्वेतान्खयं त्यक्तु यतते साधकवत् । ईदशो यो मद्धक्तः स च मे प्रियः 

॥ १५ ॥ असव व्युत्थानावस्थामाह--अनपेश्च इति । खप्रापो दुःखदे वा तत्साधने वा छिष्सादयून्योऽनपक्षः । 

शविः बाह्याभ्यन्तररौचवान् पुण्यापुण्याभ्यामटिसो वा । दक्षः भगवद्भननादाबनरसः । उदासीनो मानापमनादों 

समवृत्तिः । अतएव गता व्यथा चेतःपीडा यख स गतन्यथः । स्ोरम्मपरित्यागी संन्यासित्वदेव । यो मद्भक्तः 
« मधुसुदनीव्याख्या । 

ददितथा तदयोग्यलेन तैरेव खय॑ परिक्तो नतु तेषां यागाय खयं व्याप्त इति यावत् । चेन मद्धक्त इत्यनुकृष्यते । ईदो 

मद्भक्तो य- स मे भिय इति पूर्ववत् ॥ १५ ॥ किंच--निरपेक्षः सवेषु भोगोपकरणेषु यदच्छोपनीतेष्वपि निःस्पुहः शुनिबो" 

ह्याभ्यन्तरौचसंपन्-, दक्ष उपस्थितेषु ज्ञातव्येषु कतैथ्येषु च सय एव ज्ञातु क्तु च समर्थः, उदासीनो न कसयचिनिमत्रदिः पक्षं 

भजते, यो गतव्यथः परैलाब्यमानस्यापि गता नोत्पन्ना व्यथा पीडा यस्य सः, उत्पन्नायामपि व्यथायामनपक्वेलं क्षमिलं, 
व्याकरणेषु सत्लप्यलुत्पत्तव्यथलं गतव्यथलमिति मेदः । देदिकामुष्मिकफखानि सवोणि कमांणि सवौरम्भासतान्परियकतु सीरं 

५ भाष्यो्क्पंदीपिका । | 

सक्तो यः स च मे श्रियः! १५ ॥ निरपेक्षलादिकमपि ज्ञानिनो विरोषणमिदयारयेनाह । अनपेक्षः देहेन्ियविषयसंबन्धेषु सदैष्व- 

पक्षणीयेषु यदच्छयोपलन्येष्वपषाद्ल्यो निर्छदः । छविः दम्ब्वादिनिमित्तेन बहिन दयादिनाभ्यन्तरेण च चेन संप यण्या- 
पुण्याभ्यामकिप्त इति वा \ अस्मिन्पक्षे प्रकरणवियोधः । पुण्यापुण्ये न करोद्यतस्ताभ्यामलिक्तं इयर्थ तु च्चुभाद्यभपरिलयागीलयमेन 

पौनरत्तयं बोध्यम् । दक्षः भत्युतपचेषु कर्ैव्येषु यथावज्ज्ाठुं कठ च कुररो नलल्सः । कचिन्मिच्रदिः पक्षपातं न भजत इत्यु- 

दासीनः । सैत्तु मानापमानादौ समचृत्तिरुदासीन इति तन्न \ तथा मानापमानयोरि्यादिना पौनरत्त्यापत्तः । ताडितुमुयताद्पि 
्मथानिमिक्तं गतं मयं यसत् । नच क्षमीयनेन पौनस्क्यं परेस्ताडितख प्रतयुत्पश्नायामपि पीडायां तन्निमित्तं ताडनकवैषु ताड- 

नायकं कषमिलमिखभ्युपगमात् । अतएवैहिकायुष्मिकटुःखनित्तितत्छलप्रा्यथोनि कमणि आरभ्यन्त इयारम्भासान् परि- 
यक्तं रीक्मख ख सवरम्भपरिदागी । यतो भयहेठभूतसवोरम्भपरि्यागी अतो गतन्यथ इति वा । यो मद्भक्तः स मे प्रियः 

& श्रीधरीव्याख्या । 

धरस्य रमेऽसदहनम्, मयं त्रासः; उदधगो मयादिनिमिन्तचित्तक्षोभः पतेविमुक्तो यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १५ ॥ निच 

अनपेश्च इति । अनर्क्षो यद्च्छोपसखितेऽप्यथे निस्पृ्) शुचिबौद्याभ्यन्तरशोचसंपन्नः, दक्षोऽनरुसः, उदासीनः पक्षपातरहितः, 

गतन्यथ आपिद्यूल्यः सवौन्दष्दष्यथीनारम्भासु्मान्परित्यततं शीरं यख स॒ पर्वभूतः सन् यो द्धक्तः समे प्रियः॥ १६५ 

सिच नति! ध यचो न यति, स मा चो द, पाच सति वो न सोति, जमाल न करि 
१ नीटठकण्डः, > नीलकण्ठ , 



५१६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलिति-शीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १२ 

छुमाद्ययपरिवयागी मक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 
समः चात्र च मिच्च च तथा मानापमानयोः । 
इीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८ ॥ 
तुल्यनिन्वास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्, 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 

१ भरीमच्छांकरभाष्यम् । 

शोचति भरियवियोगे न चाप्राप्तं काङ्कति शभाशयमे पुण्यपापे कर्मणी परिव्यक्त गीलमसेति श्ुभाष्यभ- 
परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥ १७॥ समर इति । समः शत्रौ च सिते तथा मानापमानयोः 
पूजापरिभवयोः; रीतोष्णसुखड्ःखेषु समः सर्वत्र च सङ्वरजिंतः ॥ १८ ॥ करंच--तुस्यनिन्देति | 
तुस्यनिन्दास्तुतिः निन्दा च स्तुतिश्च निन्दास्त॒ती ते त॒व्ये यस्य॒ सं तुद्यनिन्दास्वतिमेषनी मौनवा- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
निरिनहि--शुभाश्युमेति ॥ ७ ॥ सम इति । अदष्टेयादिना देपादिविरोपाभाव उक्तः, संश्रति सर्वत. 
वानिङ्ृतचित्त्वसुच्यते । सर्वत्र चेतने ख्यादावचेतने ष॒ चन्द्नादाबिलथैः ॥ १८ ॥ वाग्यतस्वादिविहोपणमपि 
जाननिष्टयासीलयाह--किं चेति । निन्दा वोषसंकीवैनं, स्तुतिर्युणगणनम्, देदस्थितिमाच्रफटठेनान्रदिना सानिनः 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधंरी >) । 
स मे प्रियः ॥ १६ ॥ एतमेव शोकं व्याचष्टे त्रिभिः छोकैः--यो नेति । इषटछामे सति न हृष्यति । अनिष्याकषौ न 
हटि । इष्टवियोरै सति न शोचति । इषटसंयोगमनिष्परिहारं वा न काङ्कुति । अनपेक्षत्वात् । शुभं कस्याणं पुण्यं 
अश्भममङ्करं पापं च ते उभे परित्यक्तु रीरमसख स शमाञ्चुभपरित्यागी । एतेन शुचित्वं व्याख्यातम् । भक्ति. 
मान्म्तो सततोययु्त इति दक्ष इत्यथैः ॥ १७ ॥ उदासीनलं व्याचे--खम इति । गतग्यथत्वमुपपादयति-- 
सङ्गविरवजित इति । सङ्गी हि व्यथते नतु तद्वित इव्यर्थः ॥ १८॥ स्वौरम्भपरित्यागीयेतव्यचे-- तुल्येति । 

% मधुसूदनीष्याख्या । 
यस्य स सवोरम्भपरित्यागी सन्यासी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ किंच समदुःखसुख इदयतद्विवरणोति--यो न हष्यति 
इषटमरापतो, न दषटि अनिषटापत, न रोचति प्रसि्टवियोगे, न काह्वति अग्रतिष्टसंयोगे । सवीरम्भपरिलयागीलेतद्धिवोति-- 
छमाछ्यमे खुखसाधनडुःखसाधने कर्मणी परियक्तं सीरूमसेति छभाञ्यभपरिलयागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ किंच 
पूर्व अपः । सङ्गविवर्जितः चेतनाचेतनसवैविषयशो भनाभ्यासरटितः । सवदा द्ैविपादशन्य द्लय्थः । स्प्एटमन्यत्. 
॥ १८ ॥ किंच--निन्दा दोषकथनम् । स्वुतिगैणकथनम् । ते दुःखजनकतया तुल्ये यख स तथा । मौनी संयतवाक् । 

५ साष्योक्कपदीपिका । 

॥ १६ ॥ किच इषोदिरदिमपि तत्त्वनिरो विशेषणमिलयारयेनाह--य इति । भत्तु एतमेव शोकं व्याच त्रिभिः छक 
ईति तदुपेक्ष्यम् । भाष्योक्तरीदयाऽपौनरुक्तयसंभवे व्याख्यानव्याख्येयकल्पनाया अन्याग्यललात् । य. इथ्प्राप्तौ न हृष्यति हष न 
भप्रोति । अनिष्टपरा् न दष्ट द्वेषं न करोति । अद्रा सर्वभूतानामिखत्र स्वभूते सामान्यदेपामावः खाभाविक उक्तः, अत्र 
लनिष्रातो तस्मयुक्तद्ेषनिशेषामाव इत्यपोनरुत्यम् । भ्रियनियोगे न शोचति चोद मानसं तापं नाङ्गीकरोति । अपरत चन काह्ुति। 
छमाद्यमे पुण्यपपे कर्मणी परियक्तुं सीरमदेति तथा सवारम्भपरिघ्ागीलयनेन वेदोक्तनित्यनेमित्तिककाम्यकमातिरिकसर्वारम्भ- 
परियागीति सवैपदसंकोचो माभूदिदयत उत शुभाद्चमपरिलयागीति । भक्तिमान् यः समे प्रियः ॥ १७ ॥ किंच समः चत्री च 
मित्रे च तथां मानापमानयोः पूजापरिभवयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः समदुःखसुख इयत सामान्यघुखदुःखयोगरंहणम् । अत्र तु 

सीतोष्णनिबन्धनयोरिपौनसक्तयम् । एतत्सर्व कृत इयत आह । यतः सर्वत्र सङ्ेन संस्ण विवसितः सङ्गसैव सर्वदोषजनकलात् 
कस्यापि सङ्ग केरोतीय्थः । ञदेयादिना द्वेषादिबिरोषाभाव उक्तः । संप्रति सवैवरेवाविकृतचित्तलसुच्यते । स्वैर चेतने श्याद्- 
चेतने चन्दनादाविखर्थं इति भाष्यरीकाङृतः ॥ १८ ॥ किचेतदपि तत्त्वविदे विशेषणतिलयाद--तुद्येति । दोषामुवणैनं 

‰ भीधरीव्याख्या । 
छभाशयमे पुण्यपापे परित्यजतु शीरं यस्य एवंभूतो भूता यो मद्धक्तिमन्स मे प्रियः ॥ १७ ॥ किच--संम्र इति । रत्रौ च मित्रे 
च सम एकरूपः? मानापमानयोरपि तथा सम एव । दषैविषादशल्य इत्यथः । क्ीतोष्णयो खखदुःखयोश्च समः स्गविवजितः कचि. 
दप्यनास्क्तः ॥ १८ ॥ तुल्य इति । तस्ये निन्दास्तुती यख, मौनी संयतवाक् › येन केनचिच्धालब्धेन संतुष्टः; अनिकेतो नियत , ^ ̂ 1 सः जनिन च 

१ नीहछकण्ठ-, 
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ये तु धर्म्याष्तमिदं थथोक्तं पयुपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे परियाः ॥ २० ॥ 

इति श्रीमद्भगवदरीतासुपनिषद्यु ब्रह्मवि्यायां योगच्ाल्ञ श्रीङृष्णाजुनसंबादे 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

१ भरीमनच्छाकरभाभ्यम् । 

स्खंयतवाक्छंतुष्टो येन केनचिच्छरीरसितिमात्रेणं । तथाचोक्तं येनकेनचिदाच्छन्नो येनकेनचि- 
दाहितः । य्नक्चनरायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥' इति । किंचानिकेतो निकैत आश्रयो निवासो 
नियतो न विद्यते यस्य सो ऽयमनिकेतो ऽनागार इत्यादि स््रलन्तरात् । स्थिरमतिः स्थिरा परमार्थ- 

वस्तुविषया मतिर्यस्य स स्थिरमतिभैक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ अद्धेषटा स्वैभूतानाभित्यादिना्च- 
रस्योपासकानां निच्रत्तसर्वैषणानां संन्यासिनां परमार्थज्ञाननिष्ठानां धर्मजातं परक्रान्तसुपसंहियते- 

ये त्विति । थे तु संन्यासिनो धम्यौखतं धमीदनपेतं धर्म्ये च तदृतं तदश्धतत्वहेतुत्वादिदं यथोक्त 
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२ आनन्दगिरिव्यख्या 1 

संतुष्ट स्टतिं भमाणयति--तथाग्ैेति । नियतनिवासराहियमपि ज्ञानवतो निशेषणमि्याद--किंचेति । “नं 

ड्या नोदके सङ्गो न चैके न त्रिपुष्करे । नागरे नासने नाशने यख वै मोश्चनित्त॒ सः" इति स्छ्तियुक्तेऽ्थं भ्रमाण- 

यति- नेत्यादिना । एुनःपुनर्भक्तेमैहणमपवगेमागैख प्रमाथंक्ञानस्योपायस्वाथम् ॥ ९९ ॥ अद्ष्टेयादिधर्मजातं 

ज्ञानवतो लक्षणसुक्तं तदुपपादितमनुदयोपसंदारश्वोकमवतारयति-अद्षटेत्यादिना । चदुथेपादस्य तात्ययैमाह-- 
३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुरधंरी ) ) 

रिषेषु विगीतो न खामिति वा लोकेषु परस्यातः खामिति बा इदं मे भूयादिति वा कामयमानः किंचिदारमते नत्वयम् । 

तुस्यनिन्दास्तुतित्वात्संुष्त्वा्च ! मोनी संन्यासी । अतएवानिकेतो गृदयूल्यः । कुटीमपि बासाथै नारभते । यतः 

खिरमतिः खितप्रज्ञो भक्तिमान्योगी मे मम प्रियो नरः पुरुष; ॥ १९ ॥ स॒क्तरक्षणान्येव सुयु्षोः साधनतेन 

विधत्ते त्विति । ये सुयुश्षवः तु पूर्वोक्तसुक्तपिक्षया विकक्षणाः । इदं “अद्रे सर्वभूतानाम इत्यादिना अन्येन 
 मधुसुदनीव्यार्या । 

नज शरीरयाभ्रानिवीह्ाय वाभ्व्यापारोऽयेक्षित एव नेदाह--संदु्टो येनकेनचिते खम्रयल्नमन्तरेणेव बलवत्मरारञ्धकर्मो पनी. 

तेन शरीरस्थितिहेदुमात्रेणारानादिना संतुष्टो निङ्त्तस्प्रहः । किंच--अनिकेतो नियतनिवासरहितः । स्थिरा प्ररमार्थवस्चुबिषया 

मपि्जख स स्थिरमतिः । शट्ो यो भक्तिमान् स मे प्रियो नरः । अत्र पुनःपुनभक्तेर्पादानं भक्तिरेवापवगैखं पुष्कलं 

कारणमिति द्रढयितुम् ॥ १९ ॥ अद्वे्ेयादिनाऽश्रोपास्कादीनां जीवन्मुक्तानां संन्यासिनां कक्षणभूतं सखभावसिद्धं धर्मजः 

तसुकतं । यथोक्तं वार्तिके “उत्यक्नत्मावनोधसख ददष्ूलादयो गुणाः । जयन्तो भवन्लेव नु साधनरूपिणः ॥ इति । एतदेव 

च पुरां ्थितप्रकषलक्षणङ्पेणामिहितम् । तदिदं धर्मेजातं यजन संपायमानं सुसुकषोमौक्षसाधनं भवतीति भ्रतिपादयश्ुपरसंह- 

रति-ये तु संन्यासिनो सुुक्षवो धम्योगतं धर्मरूपमण्तं अद्टतलसाघनलात्र् अशठतवदासलायलाद्व, इदं यथोन्तमद्वे् 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ! 

निन्दा । गुणालुकीर्वनं सुतिः । वु्ये निन्दाद्चुती यख सः निन्दास्वुतिभ्यां निषादं हषे च न मपरोतीयरथः । अतएव खयमपि 

कसनचिभिन्दां स्वति वा न करोदी्याह ! मौनी यतवाक् । नज बाग्यापारसख चित्ताजुद्रुपदाथैलाभार्थमपेक्षितलात्कयं भोनीति 

चेत्तच्ाह \ संतु येनकेनचित् प्ारब्धवश्चादागतेन इरीरस्थितिदठुमात्रेण समीचीनेनासमीचीनेन वा सम्यक् वष्टः तद्तिरिके 

तृष्णा्न्यस्तदभावाश्च विषयप्राघ्सर्थवाग्न्यापारादिवजित इयर्थः । तथाच स्वि :--येनकेनविद् च्छो येनकेनचिदाग्रितः। यन्न- 

क्चनचायी स्यात्तं देवा बराह्मणं बिदुः ॥" इति! वासस्थानमपि तस्य नियतं नासीलाइ ! अनिकेतः निकेत आश्रयो निवासो नियतो 

नविद्यते यख्य सः । तथाच स्यन्त “न कज्या नोदके सङ्गो न चेरे न त्रिपुष्करे । नागारे नासने नाने यस्य वै मोक्षवित्ु सः” ॥ 

इति । एतत्सर्वं कुत दयत आह । स्थिरमतिः स्थिरा परमाथविषया मतियेख सः इढतया परमात्मनि यख मतिः स्थिता स इति 

& भीषरीभ्याख्या ¦ 

वसत्य) खिरमतिन्यैवसितचित्तः, परवंभूतो मद्धक्तिमान्यः स मे भियो नरः ॥ १९ ॥ ऽन्तं धमैजातं सफरुमुपसंहरति~ 

थे व्विति । यथोत्तयुक्तमरकार धमै एवा्ृतमग्रतत्वसाभनस्वात् । भभ्यौशतमिदमिति केचित्पठन्ति । तब उपासतेऽनुतिष्ठन्ति अद्यं 

-_--------------_---____________-__ 
9 धममीमूतम् इति नीकक्रण्ट~श्रीधरर्समतः पाठः, 
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१ भ्रीमच्छांकरभास्वम् । 

मदे्टा स्वभूतानामिल्यादिना पयुपासतेऽदतिष्ठन्ति श्रदधाना, सन्तो मत्परमा यथोक्तोऽहमक्च- 
शतमा परमो निरतिद्ाया गतियेषां वे मत्परमा मद्धक्ताश्चोत्तमां परमार्थक्ञानलक्षणां भक्तिमाथिता- 

स्तेऽतीच से धियाः । परियो हि ज्ञानिनोऽलयर्थमिति यतस्वुचितं तथ्याख्यायेदोपसंहतं भक्तास्तेऽतीव मे 
१ 

२ आनन्दशिरिव्याख्या । 

परियो दीति । यद्यपि यथोक्तं धर्मजातं ज्ञानवतो लक्षणं तथापि भित्तासूनां क्ानोपायत्वेन यल्ादतुषठेयमितति वाक्या- 

थयुपसंहरति--यस्मादिति । तदेवं सोपाधिकामिध्यानपरिपाकाननिरपाधिकमनुसंदधानस्यष्रेा सषैभूतानामिलादि- 

३ नी रुकण्ठव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

प्रतिपादितं धर्मजातं तदेवगरतख भोक्षख साधनत्वादमृतं धर्मागरतम् । यथोक्त्क्तानतिकरमेण पयुपासते साकस्येना- 

वुतिष्ठन्ति । श्रदधानाः; शद्धायुक्ताः मत्परमाः अहमेव भगवान्वासुदेवोऽक्षराख्यः सवं विदोषरहितः परमानन्दख्पः 

परमः पार्मन्तिक; प्राप्यो येषां ते मघ्रमाः मक्ताः शान्तिदान्त्यादिमन्तो मद्वजनश्ीटास्तेऽतीव मे मम प्रियाः । ज्ञानी 

तु मगवत आत्मैव । प्रिरेषादतीव प्रियत्वै भक्तेष्वेव पथबसन्नम् । यो सुक्तानां खाभाविको धर्मः स सुसुश्ुणा 

यततोऽजटेय इत्यर्थः । यथोक्तं वातिके 'उप्पन्नात्मप्रनोषस् हद्रेषृत्वादयो गुणा; । अयलतो भवन्त्येव न तु साघ- 
« मघुसूदनीव्याख्या । 

सर्व॑भूतानामिदयादिना प्रतिपादितं पदयुपासतेऽच॒तिष्ठन्ति प्रयलेन श्रदधाना! सन्तो मत्परमा अहं भगवानक्षरात्मा वादेव एव 

परमः श्राप्तव्यो निरतिशया गरतिरयषा ते मत्परमा भक्ता मा निरुपाधिकं ब्रह्म भजमानास्तेऽतीव मे परियाः । श्रियो दि ज्ञानि- 

नोऽयर्थमहं स च मम श्रियः इति पूर्वसूचितस्यायसुपसंहारः । यस्माद्धम्याश्रनमिदं श्रद्धयादुतिष्टन्भगवतो विष्णोः 

परमेश्वरसखातीव श्रियो भवति तसरादिदं ज्ञानवत्. खभावसिद्धतया लक्षणमपि सुयुश्चणात्मतत्त्वजिन्ञाघनात्मज्ञानोपायतेन 

यल्नादयु्ठेयं विष्णोः परमं पदं जिगमिषुणेति वाक्यार्थः । तदेवं सोपाधित्रह्याभिध्यानपरिपाकाञनिरपाधिक ब्रह्मान 

संदधानखदवषखादिधर्मविगनिष्टखय मुख्याधिकारिणः श्रवणमनननिदिष्यासनान्यावर्तयतो वेदान्तवाक्यारथतत्तवसाक्षात्कार 
५ साम्योत्कर्पदीपिका । 

यावत् । थत एवमतः स्थिरमविरिवि वा । एतादृशो भक्तिमान्ये मे प्रियः 1 तेषां ज्ञानी नियुक्त एकभक्तिविं दिष्यते" इवि 
तत््वव्रिदो भक्त भर्यसुपक्षिप्तं तदेव द्रढयितुं पुनःपुन स्तस्येवन्येषां विशेषणानां विशञेष्यतेन खप्रेमास्पदत्वेन च अहणम् । तथाच 
भाष्यं उत्तमां परभार्थज्ञानरक्षणां भक्तिमास्थितासतेऽतीव मे प्रिया! इद्यादि । पुनःपुनभैक्तमेहणमपवगेमागंस्य परमार्थज्ञानस्योपाय- 
लार्थमिति ठ भाष्यदीकाकृतः ॥ १९ ॥ अद्य सवैभूतानामिलयादिनाक्षरोपासकानां निवृत्तसवैषणानां सैन्यासिनां परमार्थज्ञन- 
निष्ठानां धर्मजातसुपपायोपसंदरति- ये त्विति। येतु इदमद्य सर्वभूतानामिदादिना यथोक्तं धमाँसतं धश्च तदम्रतलरसाधन- 
लादमृतं नतु खरूपतः। कष्त्मकलात्साधनजातस । येतु श्रदहधानाः परया श्रद्धया युक्ताः सन्तो मत्परमा अहमेवाक्षरात्मा परमो 
निरतिशया गतिर्येषां ते पयुपासतेऽलुतिष्ठन्ति मद्ध्लः उत्तमां परमा्थज्ञानलक्षणां भक्तिमास्थितासते मे मम वाखदेवेसख परमात्मनो 
ऽतिरायेन भ्रियाः 1 श्रियो हि ज्ञानिनोऽदयर्थमहं सच मम प्रियः” इति यत्सूवचितं त्प्रतिपाय्योपसंहतं भक्तांसेऽतीव मे भिया इति । 
यस्मायथोष्तमिदं धमौ्तमदुतिष्ठन् भगवतो वासुदेव स्याविशयेन भियो भवति तस्माद्राुदेवस विष्णोः प्रियं धाम जिगमियुणा 
सुमुष्षुणा इदं धमामृतं यथावद्यलतोऽनुेयमिति वाक्यार्थः । एवं द्वादशाध्यायेन सोपाथिकष्यानपरिपाकाजिरुपाधिक्मक्षरमयुसंदधा- 
नसयादे्ट स्वैभूतानमिदयदिधमविरिष्टसय श्रवणादावर्तनेन परमार्थज्ञानवतो युख्याधिकारिणः साक्षान्मोक्षप्रा्ियोग्यलं निरूपयता 
सोपाधिकनिरपाधिकस्नत्पदार्थः प्रदरदितः ॥ २० ॥ 

यं सैराध्य दुरद्ययां प्रकृतिय॒न्सुच्याघरुवन्यक्षरं ध्येयं ज्ञेयमनेकयोगविभवेयुक्तं परं कारणम् । 
विश्वाकारमनायनन्तममलं भक्तप्रियं माधवं देवें श्भमध्यषर्कविदितं तं तत्पदार्थं भजे ॥ १ १ 

६ भीषरीन्यारू्या । 

कुर्वन्तो मस्परमाश्व पन्तो मद्भक्ता अतीव मे भरिया इति ॥ २०॥ 

दुःखमन्यक्तवत्मैतद्वहुविश्चमतो बुधः । सुखं कष्णपदाम्भोजमक्तिसत्पथमाभजेव् ॥ १ ॥ 

इति भीधरस्रामिविरचितायां सुबोधिन्यां टीकायां दाद द्ोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

७ अभिनवरु्ाचार्यन्याख्या 1 

॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ अत्र संद्रहश्छोकः--परमानन्द्वैवश्यसंजात्ताषेन्चसयदः । स्वयै सर्यास्ववस्थापु बह्म. 
सत्ता यन्तः ॥ इति भीमन्महामाहेश्राचार्याभिनवयगुस्तविरचिते श्रीसद्भगवद्रीतार्थसंगरहे दादरपेऽघ्यायः ॥ १२ ॥ 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योकषैदीपिका-परीधरी-भमिनवपव्यास्यायुता । ५१९ 

१ भीमच्छाकरमभाष्यम् । 

प्रिया इति । यसादधम्यामृतमिदं यथोक्तमदुतिष्ठन्भमगवतो विष्णोः परमेभ्वरस्यातीव मे प्रियो भवति 
तस्रादिदं धम्योमूतं सुमुश्चुणा यक्ञतोऽनुषठयं विष्णो; परियं परं धाम जिगमिषुणेति वाक्यार्थः ॥ २०॥ 

हति भीमत्परमहंसपरिवाजकाचायैपूञ्यपादभीमदाचायधीरकरभगवतः कृतौ 
श्रीभगवद्रीताभाष्ये भक्तियोगो नाम दादसोऽभ्यायः॥ १२॥ 

छि (रि) त भेण पिः कित ॥ ४ 

२ आनम्दगिरिव्याख्या । 

धमेषिरिष्ट्य ॒युख्यखाधिकारिणः श्रवणाद्यावतैयतसतखसाक्षव्कारसंभवात्ततो युक्तयुपपत्ेसदेठ्वाक्याथं घी विष. 
(योऽन्व)ययोग्यस्तपदार्थाऽनुसंधेय इति सिद्धम् ॥ २० ॥ 

इति भरीमतरमहसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्वानन्दपून्यपादरिष्यानन्दुगिरिक्तौ दादशोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
३ नीरकण्ठग्याख्या ( षतुधेरी ) । 

नरूपरिणः ॥ इति । समाप्त उपासनाप्रधानलतपदार्थविषेकः | अतःपरं वाक्यार्थविचारो जीवत्रहममेदप्रतिप्रदको 
भविष्यति ॥ २०॥ 

इति भीषमपर्वणि नेरकण्डीये भारतभावर्दीपे श्रीमद्रगवद्ीता्थकाश द्रादशोऽध्ययः ॥ १२॥ 
४ मधुसूदनीष्याख्या । 

संमवात्ततो सुक्तयुपपतेसुकतदैपमेदान्तमहागाक्याथान्वययोप्यसत्पदार्थोऽनुसंधेय इति मध्यमेन षवेन सिद्धम् ॥ 
जीवन्मुतेनिरविकत्पद्विशि्य निष्ठक्तातोऽजेन भक्तेरवरिप् । तत्रानन्दाग्धो कृता मे प्रतिष्ठा येनातसतं कभिराजं भलेऽम् ॥ 

दति श्रीमतपरमहंसपरि्राजकाचा्यभ्रीविधिश्वरसरखतीपाददिष्यमधुसूदनसरखतीविरचितायां श्रीभगवद्रीतागूढरथ- 
दीपिकायां भक्तियोगविवरणं नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 

पुथाधाराधारं व्िधुरमधरयैरघहरं धराधाराधारं गिखिरुजगदाधारमजसम् । 
निराधारं सारं जलजजमुखेध्यैयचरणं दिवं षरष्णं वन्दे सकठजनकं भक्तियुलभम् ॥ २ ॥ 

दति श्रीपरमहंसपरिवाजकाचायेश्रीवरुलमिधीपादभि्रदततवंशवतंसरामङुमारसूसुधनपतिविदुषा विरचितायां 
प्रीगीताभाष्योत्कषदीपिकरायां द्रदगोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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ज्ञानवङ्मारभ्यते- 

त्रयोदशोऽध्यायः 

श्रीभगवानुवाच । 
हृद् रारीर कौन्तेय स्षेत्रभिदयभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं पराहुः स्चेज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

सप्तमेऽध्याये खचिते दवे प्रकृती हैश्वरस्य । चिशुणात्मिकाण्धा भिन्नाऽपरा संसारहेतुस्वात्पया चान्या 
जीवभूता क्षेचक्ञलक्षणेश्वरात्मिका। याभ्यां प्रकतिभ्यामीश्वरो जगदुत्पत्तिखितिरयहेतुत्वं प्रतिपथते। 
तत्र क्चे्रक्षे्ज्ञरुश्चणप्रङ्तिद्वयनिरूपणद्वारेण कदत ईश्वरस्य तस्वनिधौरणां क्षेच्राध्याय आरभ्यते । 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

प्रथममध्यमयोः षड्योरस्व॑तसदाथाबुक्तो, अन्तिमस्तु षड्को वाक्या्थनिष्ठः सम्यर्धीप्रधानोऽधुनारभ्यते । तत्र 
क्षेत्राध्यायमन्तिमषद्धाद्यमवतितारयिषुव्यैवरितं वत्तं कीरयति- सप्तम इति । प्रङृतिद्वयख खातघयं वारयति- 
हेभ्वर्स्येति । भूमिरियादिनोक्ता सस्वादिरूपा प्रकृतिरपरेयत्र हेतुमाह--संसारेति । इतस््वन्यामिल्यादिनोक्ता 
परकृतिमनुक्रामवि--परा चेति । परस्वे देकं सूत्रयति-हैभ्वरात्मिकेति । किम्थमीश्वरसख प्रङृतिद्रयमियाशङ्कय 
कारणस्वाथेमिल्याद--याभ्यासिति । वृत्तमनू्य वर्तिषयमाणाभ्यायारम्भपकारमाह-- तत्रेति । व्यवहितेन संबन्ध. 

३ नी रकण्ठव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

ननु 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविका्याऽयञरुच्यते । नित्य; सर्वगत; सथाणुरचलोऽयं सनातनः, इति द्वितीये 
त्व॑पदार्थखरूपमुक्तम् । तथा द्वादरे ये त्वक्षरमनिर्देदयमव्यक्तं पपाते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचरै भ्रुवम्! 
इति तत्पदार्थलरूपयक्ताम् | नच तयोर्भेदः संयवति । रक्षणेक्यात् । ठक्षणं हि तयोरव्यक्ततवम चिन्त्यत्वमचङत्वं 

४ मधुसूदनीभष्याख्या । 

व्यानाभ्यासवशीङृतेन मनसा तज्निगणं निष्कि ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पद्यन्ति पदयन्तु ते । 
अस्ाकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं काठिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति ॥ १॥ 

प्रथममध्यमपद्कयोसत््वंपदाथौवुक्तावुततरस्तु षड्धो वाक्याथ॑निटः सम्यग्धीभ्रधानोऽधुनारभ्यते । तत्र पेषामहं समुदतां म्य. 
५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

यो मायां जगदेकमोहनकरीमाश्रिद खष्टटयं देहं जीवतयादचविदय मतिभिः संयाति नानात्मताम् । 
चन्दे तं परमार्थत सुखधरनं ब्रह्मादय केवलं कृष्ण वेदश्चिरोभिरेव विदितं श्रीरंकरं शाश्वतम् ॥ १ ॥ 
आकाञ्चसय यथा घटादिभिरसौ मेदो नचास्यथंत एवं ब्रह्मणि निशणेऽतिविमरे बुच्यादिभिः कर्पितः । 
यस्मननेकरसे विमायममितं तं वासुदेवं भजे सलयानन्दचिदात्मकं गुरगुर शर्वं तमोनाशकम् ॥ २ ॥ 
देवी भक्तजनार्थ॑सार्थजननीं पर्यूहदैवयार्दिनी भालं भानु्गेन्द्रसूदितमहद्िश्रौ घनां प्रभुम् । 
श्यण्डावञज्जनिरससर्वदुरितागं पावनं मङ्गलं ध्येयं नौमि गजननं सुरगणेरिनदरं गणाना विभुम् ॥ ३ ॥ 

एवं षद्कद्येन संपदां तत्पदाथे च प्रतिपा्याखण्डार्थप्रतिपादनाय तृती यषद्कुमारभ्यते । तत्र “भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो 
बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरणटध। । अपरेयमितस्लन्यां कृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महावा ययेदं धायते 

& श्रीषरीव्याख्या । 

भक्तानामदमुदतौ संसारादिलवादि यच् । चयोदशेऽथ तस्पिध्ये तसवशनमुदीरयैते ॥ १ ॥ 
^तेषामहं समुद्धता शरत्युसंसारसागरात् । भवामिः इति पूर्य प्रतितं तन्न चात्मशषानं विना संप्तारादुद्धरणं संभवति शति त * 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 

कछविच्छुतो शेभ्र उपास्य इति भूयते सच किंमारमा उततेश्वरः अध तृतीयः कशिद्न्य एवेति श्रन्नादङ्कायां थी मगवानादिकाति--्रृतिं (~ 
# वत्रादो अद्येन उवाच--्ठति पुरूपं चेव कषत्रं कषेत्रहतमेव च । एतद्वेदितुमिष्छामि क्ञानं शेयं च केशव ॥ ¶ ॥ 

ति ककं भन्ति स भा्य्रकारादिभिरभ्याख्यातत्वा्रिमूल इ्युपेक्ष्यः, 
@ @ ६ ६ 



५२२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवकित-शीमण्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १३ 

१ भीमन्छांकर भाष्यम् । 

अतीतानन्तराध्याये चदेष्टा सवैभरतानामि्यादिना याचदध्यायपरिखमािस्तावत्तर्वज्ञानिनां संन्या- 
सिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इये तदुक्त, केन पुनस्ते तस्वक्ञानेन युक्ता यथोक्तधमा चरणाद्धगवतः प्रिया 
भवन्तीदयेवमर्थश्चायमभ्याय आरभ्यते । प्रकृतिश्च निगुणात्मिका सर्वैकायकरणविषयाकारेण परि- 
पाता पुरुषस्य भोगापवगो्थकतैव्यतया देहेल्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सोऽयं संधात इद् रारीरं तदेतद् 
श्रीमगवानुवाच--दइदमिति । श्दमिति सवैनाश्नोक्तं वि रिनष्टि-रारीरमिति । हे कौन्तेय क्चतत्राणा- 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

सुक्सवाऽव्यवहितेन तं विवश्ुरव्यवहितमनुषदति--अतीतेति । निष्ठक्तेति संबन्धः । निष्ठामेव व्याचशे--यथेति । 
बवेन्ते धमेजातमनुतिष्टन्ति तथा पूवोक्तेन अकारेण सर्वैसुक्तमिति योजना । अव्यवहितमेवानृद्य तेनोत्तरश्य संबन्धं 

संगिरते- केनेति । तच्वन्ञानोक्तेरुक्ता्थन ससुचयार्थश्चकारः । जीवानां सुखदुःखादिभेदमाजां प्रतिक्षेत्रं भिन्नानां 
नाक्षरेणेक्यमिव्याशङ्कय संसारस्यात्मधसैत्वं निराकृ संघातनिषटस्वं वक्तु संवातोत्पत्तिप्रकारमाह--प्रकृतिश्चति । 
भो गश्चापव्ेश्चा्थो तयोरेव कसैव्यतयेति यावत् । नन्वनन्तरश्टोके शरीरनिर्देशात्तस्योष्पत्तिर्वैक्तव्य किमिति संघा. 
तस्योच्यते तत्राह--सो.ऽय मिति । उक्तेऽथ भगवद्न चनमवतारयति-तदेतदि ति । तच्र द्ष्टत्वेन संघातषस्यादन्य- 
मात्मानं निदिशति--द्द्मिति । उक्तं भयक्षददयनिरिष्टं किंचिदिति दोषः । श्रीरस्यात्मनोऽन्य्वं क्ेत्रनामनिरत्स्या 

३ नीखकष्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

सर्वगतत्व चेत्यादि समानम् । नच द्वयोः सर्वगतत्वं संमवति । अन्योन्यग्यरृत्तत्वेनासर्वगतत्वापत्तेः । नच टक्षण- 
भेदामवेऽपि तत्तदात्मगतविरषा;ः स्ति ये मुक्तात्मनां जीवेशयोश्वान्योन्यं मेदमावहन्ति खात्मानं च खाश्रयात्- 
यमेव व्यावर्तयन्तीति वाच्यम् | विरोषाणां सचे प्रमाणाभावात् । नयु मा सन्तु विरोषाः बन्धमोक्षादिव्यवस्थान्यथा- 
नुपपत्या तु निर्विशेषेष्वपि पुरुषेषु भेदः सिध्यति । यथोक्त सांस्यबद्धैः जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपस्पधृततशच 
पुरुषबहृत्वं सिदध ् रगुण्यविपर्ययाच्ेव' इति । जन्मादिन्यवस्थातो युगपत्षृप्यदशनात् साच्िकराजसादिमेदाच् न पुरुपैक्य- 
मित्यर्थ इति चेन्न । व्यापकानेकात्मबादे भोगसांक्यग्रसङ्घात् । नद्येकव्रान्तःकरणे सुखादिरूपेण परिणते तस्परतिसंवेदी 
एक एव चेतन इति नियन्तु शक्यम् । सर्वेषां सान्निष्याविरेषेण प्रतिसंवेदनापत्तरव्थनीयत्वात् । श्नोत्रसकखापि 
कृर्णशष्कुलीरूपोपाधिमेदाविवान्तःकरणरूपोपाधिभेदादेकसयाप्यात्मनः शब्दमहुव्यवस्थाबजन्मादिव्यवस्थापि सेत्य- 
तीति न पुरुषबहुत्वं वक्तव्यम् । ततश्च जीवेशयोरक्षणेक्यादमेदे सिद्धे किसुत्तरमन्थेन त्प्रतिपादनार्थनेति चेत्स- 
त्यम् । (यत्र त्वख सर्व॑मात्मेवाभूत्ततेकेन कँ पयेत्, इति रुतेर्वि्ावस्थायां भेदाभावेऽपि अविद्यावस्थायां (अन्तः- 
प्रविष्टः शास्ता जनानाम्” “एष ह्येव साधुं कर्मं कारयति तं यमेभ्यो रोकेम्य उच्चिनीषतेः इतिव्यवहारदशायां शाख- 
शासितुमावेन कठृकारयितृमावेन च प्रसन्तख जीवेश्वरयोर्भेदख निरासार्थत्वादुत्तरमन्थसखयारम्भ उपपद्यते । तत्रानु~ 
पदोक्तेन तत्पदार्थन सहाखामेदं॑वक्तु योग्यताये भाखभासकभावेन क्षे्रारकषे्र्नख कुम्भाद्वाखत इव विवेकं दशै- 

 भधुसदनीग्याख्या । 

सेप्तारसागराद्धवामि' इति प्रागुक्तं । नचात्मज्ञानलशक्षणानमृलयोरात्मज्ञानं विनोद्धरणं संभवति । अतो याददोनारमन्ञानेन ग्युसंसार- 
निडत्तर्येन च तत्त्वज्ञानेन युक्ता अदरष्ूलादियुणश्चाठिनः सन्यासिनः प्राग्याख्यातास्तदात्मतत्वन्ञानं वक्तव्यम् । तचचाद्धितीयेन 
परमात्मना सह जीवस्याभेदमेव विषयीकरोति तद्धेदध्रमहेतुकलात्सवीनर्थसख । तत्र जीवानां संसारिणां प्रतिक्षेत्रं भिन्नाना- 
मसंसारिणिकेन परमात्मना कथमभेदः स्यादिदयारङ्कायां संसारस्य भिन्नचसय चाविद्यकल्पितानात्मधर्मलान्न जीवख संसा- 
रिलं भिन्नं चेति वचनीयं । तदथं देहेन्दियान्त.करणेभ्यः कषेत्ेभ्यो पिवेकेन कषेत्रज्ञ. पुरुषो जीवः अ्रतिक्षेत्रमेक एव निरवि- 
कार इति प्रतिपादनाय क्षेनक्षेत्रनविवेकः क्रियतेऽसिन्नव्याये । तत्र ये द्वे प्रकृती भूम्यादिक्ेत्ररूपतया जीवरूपक्षेनक्तया 

५ भाष्योत्कषेदीपिका । 

जगत् । एतयोनीनि भूतानि सवोणीत्युपधासय । अहं छृत्लस जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥> इति सप्तमेऽध्याये चियुणात्मिका क्षे्- 
लक्षणा संसारदेठ॒लादपरेका, अन्या च जीवभूता क्षेचन्नलक्षणा ईश्वरत्मकलात्परेतीश्वरस्य दवे भरकृती सूचिते । याभ्यामीश्वरो जग- 
दुत्पत््यादिहैतुलं अतिपयते । तत्र कषेतरकषेत्रजञलक्षणपरकृतिद्रयनिरूपणद्वाया तद्वत श्वर तत्त्वनिर्णयार्थ दवादसाभ्याये च “अद्रे 
सर्वैभूतानां मेः करुण एव च शद्यादितक्तज्ञविशेषणान्युक्तानि ! येन पुनस्वन्ञानेन संपन्ना यथोक्तविरोषणविगिध भम भरिया 

३ भीधरीष्याख्या । 

शनोपदेचार्थ अकति पुरुषविवेकाध्याय आरभ्यते । तनन यत्सप्तमेऽध्याये भपरा परा चेति भ्रकृतिद्रथमुक्त तयोरबिवेकास्जीवभावभापन्नर्ख 

निदशखायं संसारः; याभ्यां च जीवोपमोगाथमीश्वरः सष्टयादिषु प्रवरैते तदेव अल्रतिद्मययुक्तं धित्रक्ष्रशषश्चब्दवाच्यं परस्पर विविक्त 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योकषदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ५२२ 

क्षे्ज्ञं चापि मां विद्धि सवेक्षेत्रेषु भारत । 
~ १ भीमच्छांकरभान्यस् । 

तक्षयात्क्षरणास्श्षे्रवद्वास्मिन्कर्मफङनिकदैत्तेः क्चेघमि ति । इतिशब्द एवंशब्दपदार्थकः क्षे्रमिलयेवम- 
भिधीयते कथ्यते । एतच्छरीरं क्षे यो षेत्ति विजानाल्यापादतरमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति खाभा- 
विकेनोपदेरिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागशस्तं वेदितारं पाहुः कथयन्ति श्चे्रज्ञ इति । 
इतिशब्द पवेराब्दपदार्थक पव पू्ैवल्ेचन्न इये वमाः । के । तद्धिदस्तो स्षे्क्षे्ज्ञो ये विदन्ति तदिद 
॥ १॥ पव क्षत्रक्ष्ज्ञाबुक्तो किमेतावन्माज्रेण क्षानेन ज्ञातव्याबिति नेत्युचयते-क्षे्रक्ञसिति। क्षें 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या 1 

बूते-श्चतेति । श्चयो नाशः क्षरणमपक्षयः । यथा क्षेत्रे बीजमुषं एंरुति तद्वदिवयाह--क्षे ्रवद्ेति । शेत्रपदाहु- 
परिस्थितमितिपर्द् क्त्रशब्दबिषयसन्यथा वेयभ्यीदिदयाह-इतिशब्दं इति । क्षेत्रमियेवमनेन कत्रशब्देनेयथैः । 
द्यं देहमुक्सवा ततोऽतिरिक्तं द्रष्टारमाह-पतदिति । स्वाभाविकं मनुष्योऽहमिति ज्ञानमौपदेशिकं देहो नार्मा 
द्यत्वादिल्यादिविभागश्चः खतोऽतिरिक्तत्वेनेद्य्थः । केत्रमिलयन्नेतिश्षब्दवदन्नापीतिशब्दल क्षेत्र्तशब्दबिषयस्वमाह-- 

, इतिशब्द इति । त्रत इयेवं केत्रक्देन तं प्राहुरिति संबन्धः । प्रवतुनपरशषपू्वकमाह--क इत्यादिना 
॥ ¶ ॥ इद्यानां दुःखादीनां सेदकानां यावदेह भािनामनास्मधर्मस्वसिद्धये दष्टारं देहादन्ययुक्सवा सांख्यानामिव 
तन्मात्रेण सुक्तिनिच्त्तये तस्य सर्वदेहेष्वेक्योक्तिपूवैकं खेन परमार्थनाक्षरेणेक्यं इत्तमनुद्य प्र्द्रारा दक्ेयति-- 
पवसित्यादिना । यथोक्तरक्चणं ददयादेहान्निष्टृष्टं इ्रष्टारमिय्भः । चपीतिनिपातौ जीवस्याश्षरत्वज्ञानस्य देदादन्यत्व- 

2 नीरूकण्टव्याख्या ( चदुधरी >) । 

यति- इदमिति । इदमनास्मत्वेन भाखं धटाद्यहकारान्तं शरीरं विशरणधर्िं हे कोन्तेय, क्ष्रं क्षिणोत्यात्मानम- 
विद्यया चायते च विधयेति क्षत्रं कर्मब्रीजप्ररोहस्थानं क्षेत्रशब्देनोच्यते । एतद्यो वेत्ति भासयति तं चिदात्मानं क्षेत्रज्ञ 
इत्यन्वर्थसंजं प्राहुः । के प्राहुः । तद्विदः कषेक्षेक्षविदः । एतेन गच्छामि पर्यामि सुज्ञ इत्यनुभवदिहेन्दरियाहंकाराः 
प्रतीतितो भासककोिनिविष्ठा इव भान्ति तथापि तेषा ततो भाखत्वटश्चणोऽमात्मभावः सिद्धः ॥ १॥ तमेव- 
रक्षणसुपाधितो निष्कृष्टं केतनं चल्कषेत्रमपि मां परमेश्वरमेवोभयसखूपेण सन्तं विद्धि । (तच्वमखदहं ब्रह्मासि ब्रह्मवेद 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 

चापरपररान्दवाच्ये सप्तमाध्याये सूचिते तद्विषेके तत्वं निरूपयिष्यन् श्रीभगवानुवाच--इदं इन्दियान्तःकरणसहितं 
भोगायतनं खरीरं हे कौन्तेय, क्ेत्रमिदयभिधीयते । सखयेवासिन्नसच्ृत्कमेणः फक्खय निरते । एतदो वेत्ति अहं 
ममेद्भिमन्यते तं क्षेनक्षमिति महु. कृषीवलवत्तत्फलभोक्तुलात् । तद्विदः क्षेत्रक्ेत्ज्ञयो्विवेकविदः । अत्र चाभिधीयत इति 
कमेणि्रयोगेण क्षेत्र जडलात्करमलं,शषेत्रजञराब्दे च द्वितीयां विनैवेति~डब्दमाहरन् खप्रकाशलात्कर्मेलाभावमभिग्रेति । 
त्रापि कषेत्रं यैः कैश्िदप्यभिषीयते न तत्र कवैगतविरोषपेक्षा । क्षेत्रज्ञं तु कर्मलमन्तरेणेव विवेकिन एवाहुः स्थूल- 
दरामगोचरलादिति कथयितुं विलक्षणवचनव्यक्टयेकत्र कलतेपदोपादानेन च निर्दिशति भगवान् ॥ १ ॥ एवं देहेन्द्रियादि- 

५ साष्योत्कषंदीपिका । 

भवन्तीदयतसतच्वज्ञानाव धारणार्थं च श्रीभगवादुवाच-इद मित्यादिना । इदं प्रयक्षादिनोपकलभ्यमानं दयम् । इदमोक्तं विि- 
नष्टि दारीरं । त्रिगुणासिका प्रकृति. सर्वकार्यकारणविषयाकारेण परिणता पुरुषस भोगापवगेयोरर्थयोरेव कर्वव्यतया देहेन्द्रिया- 
द्याकारेण संहन्यते सोयं संघातः शरीरशब्देनोच्यते । इदं दारीरं हे कोन्तेय क्षतात्राणासषत्र, क्षिणोद्यात्मानमविद्यया त्राति 
तं बियया, क्षीयते नदयति क्षरति अपक्षीयतेऽतोपि क्षे्रमियभिधीयते । क्षेत्रवदसिन्कर्मफरं निष्पयते इति वा । यथा कुन्ती 
हत्मादुभावस्थानलास्कषत्रं तथात्मनोऽभिव्यक्तिस्थानलादपीदं क्षे्नमिति संबोधनाशयः । अनेन रारीरस्यात्मनोऽन्यलं बोधितं 

षेत्रशब्दादुपस्थितपितिपदं कचेत्रश्ब्दविषयमन्यथवैयथ्यीरकषेत्रमिदेवमनेन क्षेत्रश्देनाभिधीयते कथ्यत इयर्थः । इदयं शरीरं 
प्रद्दर्य ततोऽतिरिक्त द्रघ्यरमात्मानं द्यति । एतच्छरीरं रेत यो वेत्ति अपादतलमस्तकं मनुष्योऽहं ममेदं दारीरमिति 
खाभाविकेन, शरीरं नात्मा दद्यलात् घटवदिलयैपदेशिकेन खातिरिक्तत्वेन वा ज्ञानेन जानाति विषयीकरोति तं तद्विदस्तौ षे. 
्षेत््ौ दरंयखन द्रष्ृलेन विदन्तीति तथा तं क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः कषत्रजञ इयेवम् ।कषतरजञशब्देन तं कथयन्तीयर्थः ॥ १॥ एवं इदयानां 

& ओीघरीष्याख्या । 

तनवो निरूपयिष्यन् श्रीमगवानुवाच-दइद्मिति । इदं भोगायतनं शरीर क्षे्रमित्यभिधीयते, संसारस्य प्ररोदभूमित्वात् । एतव्रो 

वेत्ति अहं ममेति मन्यते त्रं पषेवश्च इति प्राहुः; शषीवल्वत्ततर्मोक्तृत्वात्। तद्विदः कषत्रकषेत्रशञयो विवेकक्ञाः ॥१॥ तदेवं संसारिणः सप 



५५२४ अआनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १३ 

छ्षचरक्षचनज्ञयोज्ञान यत्तञक्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
१ श्रीमन्छाकरभाष्यम् । 

यथोक्तङश्चणं चापि मां परमेश्वरमसंसारिणं विद्धि जानीहि । सर्वक्षेत्रेषु यः ्चेचक्ो बरह्मादिस्तम्बपय- 
स्तानेकश्चेन्नोपाधिप्रविभक्तस्तं निरस्तसवोपाधिसेदं सदसदादिशखब्दप्रत्ययागोचरं विद्धील्यभिप्रायः। 
हे भारत, यसाल्स्त्नक्चेचज्ञेभ्वरथाथास्स्यव्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरमन्यदवशिएमस्ति तस्मारसषेश्रक्षेत्र- 
ज्योकेयभूतयोयज्ज्ाने श्षेजक्षेज्ञो येन ज्ञानेन बिषयीक्रियेते तञ्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमिति मतमभि- 
प्रायो मसेश्वरस्य विष्णोः । ननु सवैश्चेनेष्वेक एवेश्वरो नान्यस्तद्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते 
चेत्तत इश्वरस्य संसारित्वं आ्मीश्वर्व्यतिरेकैेण वा संसारिणोऽन्यस्यामावात्संलासाभावप्रसङ्गस्त- 
चोभयमनिष्टं बन्धमोक्चतद्धतु्चाख्मानर्थक्यप्रसङ्ञासलयक्षादिप्रमाणविरो घाञ्च । प्रलयक्चेण तावर्सुख- 
दःखतद्धेतुलक्षणः संसार उपरुभ्यते । जगदेचिध्यो पङन्येश्च धम धर्मनिसित्तः संलारोऽजमीयते । 

॥# 0 00 + 0 0) 0 + नित प पपे 0 किप) प कि पकी क पः कपि कि प कपी" केकी 

२ अनन्द्भिरिव्याख्या । 

कषानेन सुचया्थौ भिच्नकमौ न कषतरत्तं सांख्यवहुश्यादन्यमेव चिद्धि किंतु मां चापि विद्धीति संबध्येते। यः 
सर्वकषेतेष्वेकः कषेत्र्तसतं मामेव विद्धीति संबन्धं सूचयति-सवंति । वत्तस्षेत्रोपाधिकभेद भाजसतत्तच्छड्दुधी गोचरस्य 
कर्थं ॒तद्विपरीतनह्यत्वधीरिलाशङ्खयाह--ब्रह्यादी ति । उन्तराध विभजते--यस्मादिति । तदेव विरिनषि- 
षेति । नच सेदविषयत्वान्न सम्यग्ज्ञानं तदिति युक्ते, तस्य ॒विवेकल्लानसख वाक्यार्थक्ञानद्वारा मोक्षोपयिकस्वेन 
सम्यक्स्वसिद्धेरिति भावः! जीवेश्वरयोरेकत्वसुक्तम क्षिपति--नन्विति । जीवेश्वरयोरेकस्वे जीवसेश्वरे वा तख 
ज्ीवे वान्तभौवः । नाद्यः । जीवस्य परस्मादन्यत्वा भावे संसारसख निरारम्बनस्वानुपपत्या परेव तदाश्रयस्वप्रसङ्गा- 
दिः । “अनश्षन्नन्यो अभिचाकञ्ीतिः इति श्वुतेनै तस्य संसारितेदय्ङ्खय द्वितीयं दृषयति-हैश्वरेति । जीवे 
चेदीश्वरोऽन्तभवति तदापि ततोऽन्यसंसार्थभावात्तख च संसारोऽनिष्ट इति संसारो जगलयस्तं गच्छेदिल्यथः । प्रसङ्ग 

द्यसेष्त्वं॑निराच्श्े- तच्चेति । संसाराभावे (तयोरन्यः पिप्पङं खाद्वत्तिः इत्यादिबन्धशाख्रस्य तद्धेतुक्मनिषय- 

काण्डस्य चान्थक्यमीश्वराभ्चिते च संसारे तदमोक्तत्वश्वतेहहौनकाण्डस्य मोक्षतदधेतक्ञानार्थस्यानथैक्यमतोः न॑ 

सेङ्भयोरिषटतेयथेः । संसाराभावमरसङ्गस्यानिष्टष्वे हेतवन्तरमाह--प्रव्यश्चादीति । तत्र भ्रलक्षबिरोधं प्रकटयति-- 
यश्चेति । आदिरब्दोपत्तमयुमानविरोधमाद--जगदित्ति । बिमतं विचित्रहेतुकं विविन्रकयेत्वास्मालादा- 

३ नीलकण्डभ्याख्या ( चुधरी > । 

स्व स्वै खिद् ब्रह्म! इति शाखरात् । यसादुभयात्माहं तसा ल्षेनक्षेबन्नयोयैज्ज्ानं क्षे्रख बाध्यत्वेन क्षेरज्ञखय सर्व- 
£ मधुसूद्नीव्याख्या । 

विलक्षणं खभ्रकादं क्े्रहमभिधाय तख पारमार्थिकं तत्त्वमसंसारि परमात्मनैक्यमाह--सरवक्षेत्रेषु य एकः कषेतरज्ञः 
४५ आष्योत्कषैदीपिका ! 

दुःखादीनामनात्मधर्मखतिद्धये द्र्टारं चरीरा्यतिरिकत रद्य किमेताबन्मान्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ एतावन्मात्रेणेव ज्ञानेन मोक्षस्य 
सांख्याभिमतलादिद्याशङ्कानिरासायात्मनः सर्वदेहेष्यैकयोकतिपूर्वैकं खेन परमार्थनाक्चरेण परत्रह्मणा मेदं दशेयति--क्चेजज्न चा- 

पीति । कित्र क्षे्न्ञातारं दरयासषेत्राच्छरीरािष्छषंद्र्ारम् । चापीति निपातौ जीवस्याक्षरलन्ञानख श्यीरादन्यलज्ञानेन समु- 
चया्थौ भिन्नक्रमो । न सांख्यवद्दयादन्यमेव कषेत्रज्ञं बिद्धि जानीहि कितु मां मदभिन्नं चापि क्षेत्रज्ञं विद्धीति संबन्धः । यद्रा 
चकारः कषेत्ज्ञज्ञानं समुचिनोति । अपिरेवार्थः। सर्वक्षेत्रेषु द्रं कषेत्रज्ञमन्यं विद्धि तं च मामसंसारिणं परमेश्वरमेव विद्धीखर्थः । 

सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञः बरह्मादिसम्बपर्न्तानेकक्षे्नोपाधिभ्रविभक्तसतं निरस्तसमस्तोपाधिमेदं सदसदादिशब्दभ्रययागोचरं मां बिद्धी- 
लखभिग्रायः । यथा भरतव॑शोद्धवलाद्धारतस्त्वं तथा भयि कल्पितः क्षेत्रज्ञोऽहमेवेति ध्वनयन्संबोधयति--भारतेति । उत्तम- 
वंदयवदेतज्ज्ञातं योग्योऽसीति वा संबोधनादायः । मन्वेतत्किमथं ज्ञातव्यमिलयपेश्षायां मोक्षानन्यसाधनसम्यग््ञानलेन मद्भिभ्रेत- 

लादिदाद--क्षेत्रेति । यस्माद्रदयद्र्रूमयगभिन्नपरमात्मयाथात्म्यव्यतिरेकेण ज्ञानगोचरस्परावरिष्टसखान्यखासलात् कषेरक्ेत्रह्यो- 
्ेयभूतयोर्यज्जञानं क्षेचरमात्मनि कल्पितं दद्य क्षेत्रहश्च परमेश्वराभिन्नः भ्रयगात्म तौ क्ेत्र्षेज्ञो येन ज्ञानेन गोचरीक्रियेते तज्ज्ञानं 
सम्यरन्नानमिति मम वासुदेवस परमेश्वरख विष्णोः शान्नयोनेरभिप्रतमिदर्थः । ननु जीवैश्वरयोरेकल्ञे सर्वक्षेत्रष्वेक ईश्वरो नान्य 

६ भीषरीनव्याख्या । 

पसुक्त, श्दानीं तथैवं ॒पारमाधथिकमसंसारिखसरूपमा६~-क्ेत्रक्भिति । तं च क्षेवदयं संसारिणं जीवं बस्तुतः सर्वक्ेत्रव्वनुगतं मामेव 
७ अभिनवगुप्ाचायैन्याख्या । 

पुरुषमिति ॥ २ ॥---संसारिणां शरीरं केतन यत्र कमबीजश्ररोहः ¦ अतएव तेषामास्मा आगन्तुककाडष्यसूपितः क्षत्र उच्यते । श्रबुद्धानां 

9 प्रद्मयो विषयः, 



नीरखकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । ५२५५ 

१ श्रीमच्छांकरमाप्यम्। 

सर्वैमेतदुपपन्नमात्मेन्वरेकत्वे । न ज्ञानाज्ञानयोरन्यत्वेनोपपत्तेः 'दुरमेते बिपरीते-विषूची अविद्या 
या च विद्येति ज्ञाताः । तथाच तयोर्धवि्याविद्याविषययोः फठमेदोऽपि विरुद्धो निर्दिष्ठः श्रेयश्च प्रेय- 
श्चेति । विद्याविषयः भ्रयः प्रेयस्त्वविद्याकार्थमिति । तथाच व्यासः (द्वाविमावथ पन्थानो इत्यादि, 
६... ~ 9 त ४ भ 
इमो दावेव पन्थानो" इत्यादि च । इह चदे निष्ठे उक्ते अविद्या च सह कायण विद्यया हातव्येति 
श्चुतिस्खतिन्यायेभ्योऽवगम्यते । श्ुतयस्तावत् इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदीन्महती 
विनष्ठिः, तमेवे विद्धानभ्रत इह भवति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय, आनन्दं ब्रह्मणो बिद्धान्न बिमेति 
कुतश्चन, अविदुषस्तु-'अथ तस्य भयं भवति, अविद्यायामन्तरे वतमानाः, ब्रह्य वेद् ब्रह्मैव भवतिः 
अन्योऽसावन्योऽदमस्तीति न स वेद् यथा पद्युरेवं स देवानाम्, आत्मविद्यः स इदं सर्वं भवति, 
यदा चसवद्' इत्याद्याः सदखशाः। स्मुतयश्च “अज्ञानेनातं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" डेव तेजितः 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

दिवदिदर्थैः । भयक्षाजुमानागमविरोधादयुक्तमेकष्यमिव्युपसंहरति-सवैमिति । ेक्येऽपि संसारिष्वमनिद्यातो 
बिद्यातोऽसंसारि्वमिति बिभागान्नानुपपत्तिरिद्युत्तरमाह- नेत्यादिना । व्योः स्वरूपतो विरक्षणस्वे शतिमाह-- 
दुरभिति । (अविद्या या च बर्येति असिद्धे एते विचयाविधे दूरं त्रिपरीते । अलन्तविरुद्े इत्यथैः । विषूची नानागती 
भिन्नफठे इलयर्थः । >) सर्पतो बिरोधवत्फरतोऽपि सोऽस्तील्याह--तथेति । फरूमेदोक्तिमेव व्यनक्ति वियेति । 
तयोर्हिधाविरक्षणत्वे बेदव्यासस्यापि संमतिमाह-तथाचेति । उक्तेऽथं भगवतोऽपि संमतिसुदाहरति--दइहचेति। 

दयोरपि निष्टयोस्तुल्युपप्देयस्वमिति शङ्कां शात्यति--अविद्या चेति । अविद्या सकाया हातव्येलत्र श्चतीरद्- 

हरति--श्रुतयस्तावदिति । इहेति जीवदवस्थोच्यते, चेच्छब्दो बिधोदयदोरुभ्ययोती, अवेदीदहं बह्येति विदितवा- 

निलयः । अथ विध्यानन्तरमेव सलखयमवितथं पुनरादृत्तिवर्जितं कैवव्यं स्मादिलयाह-अथेति । जनिद्याविषर्येऽपि 

शुतिमाह-न चेदिति । जन्ममरणादिरूपा संसतिर्विनष्टिसस्य मदश्वं सम्यग्क्ानं विना निवतेयितुमदाक्यत्वस् । 

निद्यानिषये श्चुखन्तरमाह-तमेवसिति । परमात्मानं प्रलत्त्वेन यः साक्षात्छृतवान्स देही जीवन्नेव सुक्तो भव- 

तील्यभेः । विद्यां विनापि हेव्वन्तरतो सुक्तिमाशङ्याह--नेति । भयहेतुमविचां निराङ्खवैती तज भयमपि निर 

सत्ति-बियेति । अन्न वाक्यान्तरमाह--विद्धानिति । अविद्याविषये चाक्यान्तरमाड--अविदुष इति । 
प्रतीच्येकरसे खस्पमपि भेदः मन्यमानस्य मेददश्चनन्तरमेव संसारगरौव्यमिदथैः । तत्रैव शुयन्तरमाह--अविद्या- 
यामिति । तन्मध्ये तत्परवशतया स्थितास्तच्वमजानन्तो देहाद्यभिमानवन्तो महाः संसरन्तीलयथः । विद्याविषये 
ध॒लन्तरमाह- ह्येति । अविद्याविषये शलन्तरमाह--अन्योऽसाविति । मेदद्श्टिमनद्य तच्निदानमविथेयाह-- 

नेति । स च मनुष्याणां पञ्चुवहेवादीनं प्रेष्यतां आसोतील्याह-यथेति । विद्याविषये वाक्यान्तरमाह-आात्म- 

विदिति । ददं सर्वं अलमग्भूतं पूरणं ब्रहचेखथेः । ज्ञानादेव हु कैवल्यमित्र श्ुलन्तरमाह--यदेति ॥ नं खल्वाकाश 
चर्मवन्मानवो वेष्टयितुमीष्टे वथा परमास्मानं प्रयक्स्वेनानुशरुय न सुच्यत इत्यथैः । भदिरब्देनानुक्ता विद्याविद्या- 

फलरमेदाथौः श्रुतयो गृह्यन्ते । तासां भूयस्त्वेन प्रामाण्यं सूचयत्ति-खहस्रदरा इति । विद्याविद्यानिषये स्खछतीरदा- 

हरति--स्ख्रतयश्चति । तत्रावि्यानिषयं वाक्यमाह--अज्ञानेनेति । विद्यानिषयं वाक्यद्व्य॑ददयति-इेत्या- 
३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधंरी )। 

घाधावधिभूततेन च यन्ज्ञानमापरोक्ष्येण तत्छनिश्वयसतदेव क्ञानं मम मद्विषयं सम्यग्त्ानं एतयोरेव जञानं ब्रह्मज्ञान 

मिति मतै निशितं ब्रह्मविद्धिः नह नानास्ति किंचन' इति क्षे्रख बाधात् (नान्योतोऽसि द्रा, इति कषेरज्ञादन्यख द्रषटुनिषे- 

% मधुसूद नीव्याख्या ! 

खम्रका्ञयैतन्यरूपो निलो वियुश्च तमवियाध्यारोपितक्वलभोक्तुलादिसंसारधमं कषेत्र्मावि्यकरूपपरिखागेन मामी- 
५ भाष्योत्कषेदीपिका । 

सब्यतिरि्तो भोक्तेति जीवयेश्वरेन्तभीवो न वक्तु शक्यः । संसाराम्बनसख जीवयेश्वरादन्यसखयाभावे संसारस्य निराटम्बनल- 

नुपपत्या परस्व संसारिखप्रसङ्वात् । संसारिण जीवे ईृश्वरस्यान्तभौवोऽपि न राक्यते वक्तुम् । ससरिणोऽन्यस्याभवात् तख चप- 

हतपाप्मलादिशुणकस विपरीतगुणश्चेन अहणानुपपत्त्या संसारिलस्यानिष्टत्वेन संसाराभावभ्रसङ्गात् । नच ग्रसङ्गद्यमपीष्टमिति 

वाच्यम्! संसाराभवे "तयोरन्यः पिप्प सातत्ति' इयादिवन्धराल्चख तद्धेतुकमैविषयककमैकाण्डस्य चानर्थक्यापततेः ईवराधरिते 

च संसारे "अनश्चबन्यो भमिचाकदीतिः इतीश्वरासंसारिबबोधकख शास्र मोक्षतदधतुज्ञानप्रतिपादकसख च ज्ञानकाण्डस्य वेय- 
& श्रीधरीन्यास्या । 

बिद्धि, ^तत्वमसिः इति शचत्युपरक्षितेन चिदंशेन मदरपखोक्ततवाच् । लादराथमेव तज्छानं स्तोति । वतरक्षेत्रशयोयदेरक्षण्येन जानं 
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९ भीभच्छांकरभाष्यम् । 

सर्गा येषां साम्ये सितं भनःः समं पश्यस्हि स्वै इययायाः । न्यायतश्च 'स्पान्ङदाम्राणि तथोद्- 
पानं ज्ञात्वा मञ्धष्याः परिवजेयन्ति । अज्ञानतस्तन्न पतन्ति केचिज्ज्ञाने फरं पदय यथा विशिष्टम्" । 
तथाच देद्ादिष्वारमवुद्धिरविद्धाव्ागद्धेषादिप्रयुक्तो चमीधमोयुघ्ठानकृज्ायते भ्रियते चेत्यवगम्यते 
देहादिव्यतिरिकतात्मद्रिनो रागदधेषादिप्रहाणपेश्चषधमो धर्मप्रवच्युपशमान्मुच्यन्त इति न केनचि 
त्यत्याख्यातु शक्यं न्यायतः । तज्ैवं सति श्चेचज्ञस्येभ्वरस्यैव सतो ऽविद्याकृतोपाधिमेदतः संसारित्वमिष 

+ | 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

दिना । विद्याफरमनर्थध्वसिरविखाफटम नथौ्षिरिलयेतदन्वयव्यतिरेकाख्यन्यायादपि सिध्यतीलयाह--न्यायतश्चति । 
तत्रेव पुराणसंमतिमाद-सपीनिति । उदपानं दपम् , यथस्मक्ञाने विशिष्टं फर स्यात्तथा पर्येति योजना । 
न्यायतश्ेल्यन्वयव्यतिरेकाख्यं न्यायमुक्तं विष्णोति- तथाचेति । वत्रादावन्वयमाचटे--देहादिषिति । अनाद्- 
निवंच्याविदयाव्रृतश्चिद्ात्मा दे्ादावनत्मन्यात्मद्धिमादधाति तद्युक्तो रागादिना मरर्यते तश्रयुक्तश्च क्मानुतिष्ठति 
त॑रकत च यथाकर्म नूतनं ॒देहमादत्ते पुरातनं सयजतीलेवमवि्य वसवे संसारित्वं सिदडधमिलयथैः । व्यतिरेकमिदानीं 

दष्टयति-देहादीति । श्वुतियुक्तिभ्यां भेदे जाते रागादिध्वस्लया कर्मोपरमादरोषसंसारासिद्धिरियविद्याराहिये अन्ध- 
ध्वसिरिलयथः । उक्तान्वयादेरन्यथासिदधि शिथिर्यति- इति नेति । उक्तमन्वयादिवादिना केनचिदपि न्यायतो न 
दाक्यं प्रलयाख्यातुं तदन्यथासिद्धिसाधकाभावादिय्थः । अन्वयादेरनन्यथासिद्स्वे चोदयमयपि प्राचीनं प्रतिनीत. 
मिल्याह- तत्रेति । क्ञानाज्ञानयोरूक्तन्यायेन सखरूपभेदे कार्यभेद च सारसेन परापरयोरेक्येऽपि बुख्याद्ुपाधिभे- 
दादाचिद्यकमात्मनः संसारिष्वमाभासरूपं प्रातिभासिकं सिभ्यतीलय्थः ! आत्मनो बह्यताः खतश्चिदहमिलयात्मभावेन 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी >) ! 

धाच्च । यद्यपि सर्यख ब्रह्मामिन्नत्मायत्किविद्पि ज्ञानं तत्सवं ब्रह्मविषयमेव भवति । तथापि रजं सपत्मना पृ्यतो 
नतु रजयुविषयं सपंविषये बा सम्यम्ज्ानमसि । नापि तख ज्ञानख रज॒ग्यतिरेकेण विषयान्तरं वास्थमसि । कितु 

 भभुसूदनीव्याख्या 1 

श्वरमसंसारिणमद्वितीयन्रह्मानन्दरूपं विद्धि जानीहि हे भारत ! एवंच क्षेत्रं माथाकल्पितं मिथ्या । क्षेत्रज्ञश्च परमार्थसलयस्तश्- 
५ भाष्योत्कषदीपिका । 

थ्य्रसङ्गाच । किंच प्रयक्षादिविरोधादपि संसारभावप्रसद्गघानिष्टलरं खुखडदुःखतद्धतुलक्षणस्य संसार भद्यक्षेणोपलभ्यमानलात्। 
संसारः विचिव्रहेतुकः विचिघ्कायलात् भासादादिवदिलयनुमानाच संसाराभावग्रङ्गसयानिष्टल तस्मदात्मेश्वरेकलमयुपपत्तिग्रस- 
लान युक्तम् । अपिच जीवेश्वरयोरेक्यमेव न संभवति परोक्षापरोक्षलादिविरुदधर्मव्त्वात् $शवराद्धि्नोऽहं कती भोक्ता चेति सर्व- 
अमाणोपजीव्येन ज्येष्ठेन प्रयक्षेण गृहीतस्य अल्यस्य वाक्यप्रमाणजन्यज्ञानेन बाधायोगाच् । तस्मात्रत्रज्नं चापि मा विद्धीलयादि- 
वदतो भगवतो नातमेशवरेकलबोधने तात्प किठु प्रतिमादिषु विष्णवादिदर्नमिव कषे्जञे मदृधिविथेयेति चेन्न । ज्ञानज्ञानयोः 
खरूपतः फलतान्यलोपपतत्या जीवेश्वरयोरेक्येऽप्यज्ञानहृतं संसारिलं ज्ञानङृतमसंसारिवमिति बिभागेनाुपपत्त्यभावात् विर 
द्धमोणां ज्यप्यष्यस्तलात् छदधचैतन्ययोरभेदस्याविरुदधलाच । तथा च "दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च वियति जाता ¦ 
वियासीप्सितं नचिकेतसं मन्ये न ला कामा बहवो रोपन्त- 1 प्रेयश्च प्रेयश्च मनुप्यमेतस्तौ संपरीद्य विविनक्ति धीरः । श्रयो 
हि धीरोऽभित्रयसो इणीते प्रेयो मन्दो योगक्चेमादणीते" इति ् ुतिभ्यां खरूपतः फलतश्च विलक्षणलेन वि्ाविद्ये निर्दिष्टे । दूरं 
दूरेण मतान्तरेण विपरीते विवेकाविवेकात्मलात् तमःप्रकाशावत्परस्परव्याठृत्तात्मके विषूची विपूच्यो नानागती बन्धमोक्षहे- 
उद्धिच्रफङे । क ते इत्यत आह । अविया या च वियति । ज्ञातावगता पण्डितैसतघ्र विद्यामीप्सितं बिधाथिनं नविकेतसं ला 
लामहं मन्ये । यस्मादविद्वद्विपरलोभिनः कामा अप्सर.प्रथृतयो बहवोऽपि लां न लोधपन्तः श्रेयोमा्गाद्िच्छेदं न तवन्तः 
साधनतः फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुरविवेकरूपलात् । व्यामिश्रीमूते इव प्रयश्च प्रयश्च मनुष्यं आ इत. ्ाप्रुतः। अतो हंस इवाम्भसः 
पयस्तौ प्रेयभ्रयःपदा्थो संपरीखय सम्यक् परिगम्थ मनसारोक्य धीरो धीमान् यरूधवं विविनक्ति प्रथक्करोति विनिच्य च 
धीरः श्रेयो हि भयौ मोक्षजक्षणमेवाभिदृणीते प्रयसोऽभ्यर्हितलात्। यसु मन्दोऽत्पदुद्धिः सदसद्धिवेकासामर््यायोगक्षमात् योग- 
केमनिमित्तं शरीराद्ुप्चयरक्षणनिमित्ं प्रयः पञ्पुत्रादिलक्षणं कृणीते इति श्ुखोर्थः । किंच धाविमाबथ पन्थानौ" इयादिवदता 

द आधरीव्याख्या । 
त्रदेव मोक्षदेठ॒त्वान्मम ज्ञानं मतं जन्यत्त॒ वृथा पाण्डित्यम् । बन्धेतुत्वादित्यथः । तदुक्त “तत्क यन्न बन्धाय सा विधाया विमु 

७ अभिनवरुसाचार्थव्याख्या । 
तदेव कें । अन्वथभेद्सतु त्था क्षिणोति कम॑बन्धुपभोगेन त्रायते जन्ममरण मयादिति तांश्च परति परमात्मा वासुदेवः षित्रत्त एतस्दुतरं 
` भद्र, {1111 
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१ श्रीमच्छाकर भाष्यम् । 

भवति । यथा देहाद्यात्मत्वमास्मनः । स्वैजन्तूनां हि प्रसिद्धो देदहादिष्वनात्मखात्मभाषो निधितो 
ऽबिध्याङृतः । यथा स्थाणो पुरषनिश्चयो न चेतावता पुरषधर्मः स्थाणोर्मैवति स्थाणुधर्मो वा पुष्य 
वथा न चैतन्यं धमां देहस्य देह घमो वा चेतन्यस्य । सुख दुःखमोहारमकत्वादिरात्मनो न युक्तो ऽविच्या- 
छृतत्वाबिशेषाज्ञरागरत्युवत् । नातुद्यत्वादिति चेत्, स्थाणुपुरूषौ ज्ञेयावेव सन्तो क्षात्रान्योन्यसिन्न- 
क्यस्तावविद्या देहास्मनोस्त क्षेयज्ञा्ोरेवेतरेतयध्यास इति न समो दष्ठान्तो देदचधमों त्रयोऽपि 
जञातुरात्मनो भवतीति चेत् । नाचेतन्यादिप्रसङ्गात् । यदि हि ज्ञेयस्य देहादेः श्े्रस्य धमः खुखद्ःख- 
. न 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या 1 

बरह्मतापि मायादिलयाशङ्खयाह--यथेति । देदायतिरिक्तस्यात्मनोः वेदिकपक्षे स्वरतस्स्येऽपि तस्िन्नहमिति भालेव 
तद्तिरिक्तत्वं न भाति किं स्वविद्यातो देहाघयाव्मत्वमेव विपरीतं भासते तथास्मनो ब्रह्मत्वे स्राभाविकेऽपि तसि- 
न्भाल्येव ब्रह्मस्वं न॒ भात्यवि्यातोऽब्रह्मत्वमेव स्वस्य भाखतीत्यथैः । आस्मनो' देहाद्यास्मत्वमाबि्ं भातीत्युक्छम- 
जुभवेन स्पष्टयति--सवति । अतसिस्तहुद्धिरविधाङृतेलत्र दष्टन्तमाह--यथेति । पुरःस्थिते वस्तुनि स्थाणाव- 
विद्यया पुमानिति निश्चयो जायते तथा देहाद्ावनात्मन्यात्मघीरविद्यातो निश्चितेयर्थः। देहात्मनोरेक्यज्ञाने देह" 
धर्मस जरादेरास्मन्यात्मघर्मख च चेतन्यस्य देहे विनियमः खयादिलाराङ्खयाह- नचेति । स्थाणौ पुरषं नन्दा 
भातील्येतावता पुरुषधर्मः; रिरःपाण्यादिनं स्थाणोर्मवति तद्धर्मो वा वक्रत्वादिनै पुसो ददयते मिथ्याध्यस्ततादात्म्या- 
दस्ततो धमोष्यतिकरादिति । द्टन्तसुक्स्वा दाटौन्तिकमाह--तथेति । जरादेरना्मधर्मैत्वेऽपि सुखादेराव्मधम- 
ष्वमिति केचित्तान्प्रयाह-सुखेति । कामसंकट्पादिश्चतेरनात्मधमेस्वन्ानादिव्यथः । किंच विमतो नाश्मधर्मो- 
ऽविद्याकतत्वाज्रादिवन्न च हेत्वसिद्धिरतसिस्तदटुद्धिविषयस्वेन स्थाणो पुरषत्ववद्विद्याङतवस्योक्तसादिति मववाह-- 
अविेति । स्थाणो पुरपत्वचदाचिद्यष्वं देहादेरयुक्तं दषटान्तदा्टन्तिकयोवैंषम्यादिति शङ्कते--नेति । तदेव 
प्रपञ्चयति--स्थाण्वित्यादिना । ज्ञेयसख ज्ञेयान्तरेऽध्ासादत्र चोभयोरेयस्वं व्यापकव्यादस्या व्याप्याध्यास्तसयापि 
व्याइत्तिरिस्यथेः । देहात्मजदधेश्रमस्वाभावे फङितमाह--अत इति । उपाधिधमौणां सुखादीनामुपरिते जीवे 
वस्तुत्वमयुक्तमतिप्रसङ्गादिति परिहरति--नेस्यादिना । अतिप्रसङ्गमेव भरक्य्यति--यदीति । सुखादीनामात्म- 

३ नीरखुकण्टव्याख्या ( चतुध॑री > । 

यदा सर्पवाधेन रजुतत्वमधिगच्छति तदेव सपं मिथ्यायमिति सम्यग्नानाति रजु च । तद्वदिहाप्धुभयविदेव सम्य 
«< मधुसुद्नीष्थाख्या । 

माधिष्ठानमिति क्षत्रषेत्रज्ञयोर्यज्ज्ञानं तदेव मोक्षसाधनलाज्जानं अवियाविरोधि भकाश्चरूपं मम मतं अन्य्ज्ञानमेव तद. 
५ भाष्योत्कषेदीपिका । 

वेदव्यासेनात्र च निष्ठाद्वयं दद्चेयता भगवता ते विरक्षणेऽमिहिते । अत्राविद्या च संसारहेवुभूता सहका्येण मोक्षहेवुभूतया वि्यया 
हातवग्येति श्वुतिस्श्रतिन्यायेभ्योऽवगम्यते । तथाच श्रुतयः द्वह चेदवेदीदथ सलयमसि नचेदिहावेदीन्महती विनिः" (तमेवं निद्रा- 
नसत इद भवतिः तमेव विदिलाऽतिखप्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽय नायः “विद्वान बिभेति कुतश्चन उदरमन्तरं कुरते अथ 
तख भयं भवति" ग्रलयोः स अत्युमाप्रोति य इद नानेव पदयतिः अविद्यायामन्तरे वतैमानाः खयं धीरा. पण्डि्तमन्यमानाः ! 
ददम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा. “असुयां नाम ते रोका अन्धेन तमसादरताः । तां सते ्रेयाभिगच्छन्तिये 

केचात्महनो जनाः” तरति शोकमात्मवित् श्रह्मविदाप्रोति परम्” शरह्म वेद ब्रह्मैव भवति" “अन्योऽसावन्योऽदमस्मीति न स चेदं 
यथा प्रेव स देवानाम्” आत्मवित् य-स इदं सवं भवतिः भियते हदयम्रन्धिरिछयन्ते सर्वसंशया- । क्षीयन्ते चास्य कमणि तसि. 
नष्टे परावरे" । “यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ) तदा देवमविज्ञाय दु*खखान्तो भविष्यति" इयाद्या. सहंखशः। स्मरत. 
यश्व "अज्ञानेनाघ्रतं ज्ञानं वेन स॒द्यन्ति जन्तवः “अन्यथा सन्तमात्मानं योऽन्यथा भ्रतिपयते । कि तेन न छृतं पापं चौरेणात्माप- 
हारिणाः “जानेन तु तदज्ञानं येषा नाशितमात्मनः । तेषामादिव्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं । इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये 
श्त मनः । समं पद्यम्ि सर्व इयाया. अनर्थनिवृततिज्ञानफलमनर्थप्रा्तिरज्ञानफलमियेतदन्वयव्यतिरेकन्यायादपि सिथ्यति। 
तदुक्तं पुरेणे 'सपौन्दुशाघ्राणि तथोदपानं ज्ञाल्ा मलुष्याः परिवजेयन्ति । अन्नानतस्तं च पतन्ति केचिज्ज्ञाने फलं पद्य 
यथा विदिष्टम्" इति । इह जीवदवस्थायाम् । चेच्छब्देन वियोदयदरौकभ्यं योते । भवेरीदहं ब्रह्ति ज्ञातवान् । अथ ज्ञाना- 
नन्तरमेव सद्यमवितथमबाध्यं कैवल्यमस्ि स्यात् ! नचेदिदावैदीत् इद चेन्न वि जानीयात् तर्द महती विनष्टिः जन्ममरणादिल- 
क्षणा सखतिरस्ि । तमेव परमात्मानमेव विदिल्रा ज्ञाला विदिलैवेति वा अतिष्व्युमेति सत्युमयेति अतिक्रामति मुच्यते! अय- 
नाय मोक्षाय । उदरमदयत्पमपि । अविद्यायामन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमसि वतमानाः पुत्रघनादितृष्णापाञ्चशतेरवेष्यमानाः खयं 
धीरा धीमन्तो नलन्येर्धीरवेनाभिभता अपण्डितमात्मानं पण्डितं द्रा्रकुशकलं मन्यमाना ये एतादक्नाल्ते ददम्बमाणा भलयन्तं कुरि- 
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१ श्रीमच्छांकरमाष्यम् । 

मोदेच्छादयो क्ञातुभेवन्ति तर्हिं ज्ञेयस्य स्षेभस्य धमाः केचनार्मनो भवन्लयविद्याध्यासेपिता जयमर. 
णादयस्तु न मवन्तीति विशेषहेतुषैक्तव्यः। न भवन्तीद्यस्त्यञुमानमविद्याध्यारोपितत्वाज्ञसादिवः- 
दिति हेयत्वा दुपादेयस्वाच्चेल्यादि । त्रेवसति कठेत्वभो कुत्वलश्चणः संसारो ज्ञेयस्थो क्ञातयैविद्यया- 
ध्यारोपित इति न तेन ज्ञातुः किंचिहुष्यति । यथा बाद्धेर्ध्यारोपितेनाकारास्य तरमर्वस्वादिना । 
पवं च सति सर्वश्चेत्रष्वपि सतो भगवतः स्षेघक्ञस्येश्वरस्य संसारित्वगन्धमाज्रमपि नाशाङ्यम् । नहिं 
कचिदपि ठोकेऽबिद्याभ्यस्तेन धर्मेण कस्यचिदुपकारोऽपकारो वा दष्टः । यत्तूक्तं न समो दन्त 
इति । तदसत् । कथम् । अविद्याध्यासमाच्रं हि दष्ान्तदा्मीन्तिकयोः साधम्यं विवक्षितम् । तन्न 
व्यभिचरति । यत्तु ज्ञातरि व्यभिचरतीति मन्यसे तस्याप्यनैकान्तिकत्वं दितं जरादिभिः अविद्याव- 

२ जआनन्दगिरिव्याख्या । 

धरमैत्वं चेदुपाधिध्मैत्वादचेतन्यं जरादिकं चात्मनो दुवौरं स्यादिः । सुखादिरास्मधरमो नेति पक्षेऽपि नासि 
विरोषहेतरिव्यारज्याह- नेति ! तदेवायचुमानं साधयति--अविदयेति । विमतं नाव्मधर्मः आगमापायित्वात्संसार- 
वदित्यनुमानान्तरमाह--हेयत्वादिति । आगदिशब्दाुदयस्वजडत्वादिति गद्यते । सुखादीनां जरादिवद्त्मघरमैत्वाभावे 
तस्य वस्तुतोऽसंसारितेति फटितमाह- तेति । आरोपितेनाधिष्ानसखय वस्त॒तोऽस्पन्नं दछान्तमाह--यथेति । 
पराभिन्नस्यात्मनः संसारित्वमध्यस्तमिति स्थिते यत्परस्य सं सारित्वापादनं तदयुक्तमिल्याह-पवंचेति । आत्मनि 
संसारस्यारोपितत्वात्तदभिनने परस्मिन्नाशङ्केव तस्यायुक्तेलेतदुपपादयति- नदीति । स्थाणौ पुरुषनिश्चयवदात्मनो 
दे्टाद्यात्मत्वनिश्चयस्याभ्यस्ततेययुक्तस् । दृष्टान्त क्ञेयमात्रविपयत्वादितरस्य ज्ेयक्तातृविषयत्वादिव्युक्तमयुवदति-- 

यिति । वैषम्यं दूषयति- तदसदिति । तर्हिं केन साध्यमिति पच्छति-कथसिति । अमीष्टं साधम्यं द. 
यति--अविद्यति । तसो भयत्राजुगतिम!ह--तन्नेति । शेयान्तरे ज्ञेयस्यारोपनियमज्ज्ातरि नारेपः खादिलया- 
करङ्ाह--यच्िति । नार्य नियमो ज्ञातरि जराद्यारोपसोक्तत्वादियाह- तस्यापीति । ेथसयेव जेधान्तरेऽ- 

५ भाष्योकत्कर्पदीपिका । 

लामनेकरूपां गतिं गच्छन्तः परियन्ति जरामरणादिदु खे परिगच्छन्ति । यतो मूढा अविवेकिनः । तत्र इ्टान्तः । अन्धेनैव इष्टि. 
हीनेनेव विषमे पथि नीयमाना यथान्धा महान्तमनर्थं प्रापरुवन्ति तद्वदिति कठिनश्चुलक्चराथ- । तथाच देहेन्ियायनात्मञ अत्म- 
बुद्धिमतोऽज्ञसय रागदेषादिप्रयुक्तसख धमोधमायुष्ठानकैः जन्ममरणादिलक्षणसंसारभाक्लं देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तात्मदर्बिनो रागदे- 
षादिग्रहाणपेश्षधमोधरमंप्रृ्युपश्षमात् मोक्षमाकलं श्वुतिर्प्तिन्यायादवगतं न केनचित् वादिना कयाचिदपि युक्त्या वारयिर्ं 
दाक्यम्। एवंचोक्तप्रकारेण ज्ञानाज्ञानयोः खरूपतः कायेतश्च मेदे सति वस्तुत. क्षेचज्ञदेवेश्वरस्य सतोऽविद्याकृतबुच्याद्युपाधिभेदा- 
त्संसारिलमाविद्यकमाभासरूपं प्रातिभासिकं सिभ्यति। यथा पुर स्थिते वस्तुतः स्थाणाव वियाछृतेऽतसिस्तद्वुद्धिलक्षणे पुरुष इति नि- 
ये जातेपि पुरुषधर्मः रिरःपाण्यादिमच्ं न स्थाणोभेव ति तद्धर्मो वक्रलादिमक्ं वा न पुरुषस्य दयते । तथा देदायनात्मखात्ममाव- 
निश्वयेऽवियाजृते सर्वेजन्तुरसिद्धे जाते न चेतन्यं देहादिधमों देहदिधैर्मो न वा जाब्यजरामरणादिचैतन्यसख । ननु जा्यादेरना- 
स्मधर्मत्वेऽपि सुखादेरात्मधर्मत्वं कि न स्यादितिचेन्न । कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धरतिरधृरतिहधीरभीरियेतत्सर्व सन एव” 
इति श्रुत्या विमतं खुखटुःखमोदहात्मकलादिरात्मनो धर्मो न भवति अविदयाङृतलाविरशेषात् जराश्त्युवदिति युक्तया च सुखदु खा- 
दीनामनात्मधर्मलसिद्धेः । नज स्थाणुपुरुषयोर्ञेययोरेव सतोज्ञात्राऽविययान्यो न्यस्मिजध्यस्तलादेदात्मनोस्तु हेयज्ञत्रोरेवाध्यासात् 
इ्टान्तदाष्टौन्तिकयोरषम्येण स्थाणौ पुरुषलवदाविवयकलं देदादेरयुक्तम् ! अध्यासन्यापकल्योभयोक्ञेयलस व्या्त्या व्याप्यसखाध्या- 
सस्यापि व्यात्तः । तस्दिहधमो ज्ञेयोऽपि सुखादिरात्मनो भवतीति चेदुच्यते! अवियाघ्यासमात्रं हि इ्टन्तदार्ीन्तिकयोः साधम्य 
विवक्षितं उभयोक्ञेयलं तु नाध्यासव्यापकम् । खरे ज्ञातरि ज्ञेयाध्यासददोनात् सुखडुःखमोहेच्छदीनां देहादेः क्षेत्र ख ध्माणामा- 
त्मधर्मलं चेत्तर्हि विशेषहेमावादचेतन्यं जरामरणादिकं चात्मनो दुवीरं खात् । खुखदिरात्मधरमलाभावे तु विमत सुखादिकमा- 
त्मघमों न भवति अविदयारोपितलात्. आगमापायिलात् इश्यलाजडल्ानरादिवदिल्यस्ि हेतुरतः खखादीनां स्चेत्रधर्मलमेव 
युक्तं नात्मधर्मलम् । एवं च सर्वक्ेतरेष्वपि सतो भगवतः क्ेत्रज्ञात्मकलेश्वरस्य संसारिगन्धमा्ापि न शङ्कनीया । यथा बजर 
ध्यारोपितेन तलमलिनिलादिना आकाशस्यास्पद्य स्तथा कतलभोक्तलक्षणेन संसारेण ज्ञेयस्थेन ज्ञातर्यवि्यारोपितेन जञातुर्वस्वुतः 
स्पर्शाभावात् । न्वव्रिद्यावतत्वत्कषे््ञय तदध्यस्तं संसारिवमपि खाभाविकं स्यादितिचेन्न । तामसे आवरणातमके तिमिरादिदोषे 
सद्यग्रहणदेरविदान्नयस्योपलन्धर्विवेकप्रकारात्मके क्षेत्रज्ञे तामसलेनावरणात्मिकाया अविद्याया अभवेनाय्रहणविपरीतमहणसंश्च- 
यानासप्यनुपपतत्या तख खाभाविकसं सारिस्याभावात् । नन्वेवं तदं आत्मानं न जानामि मनुष्योऽहमिष्यादिप्रययदर्धनात् । 
ज्ञाठुधेमौऽविदया तदधर्मैवलं च ज्ञातुः संसारिलं तथाचेश्वर एव केत्रज्ञोऽससारी चेति विप्रतिषिद्धमितिचेन्न । यतो यथा चश्चुषि तैमि- 
रिकलादिदोषे सति बिपरीतग्रहणादिकं द्यते दोषापगमे च न दद्यते इ्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां निमित्तनैमित्तक च करणस्य चद्टुष 



नीचर्कण्टी-मधुसदनी-भाप्योक्करषदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्मरायुता । ५२९ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

स्वास्ध्रश्नस्य संसारित्वमिति चेत् नः, अविद्यायास्तामसत्वात्। तामसो हि प्रत्यय आवरणात्मकत्वा 
द विन्याविपरीनग्राटकः संशयोपस्थापको घाऽग्रहणात्मको वा । विवेकप्रकादराभावे तदभावान् । तामसे 
चाचरणान्मके निमिगदिष्दोषे सत्यग्महणपरेरविद्या्यस्योपलरन्धेः । अत्रैव तर्हि ज्ञातयमाऽविद्या 
न, करणे चश्चुपि तेमिरिकन्वादिदोपोपलब्धेः । यत्तु मन्यसे ज्ञाठृ घमो ऽविद्या तदेव चा विद्याधर्सवचं 
क्ष्रघ्षस्य संसारित्वम् । तत्र यदुक्तमीश्वर पव क्चजक्ञो न संसारी्ये तदुक्तमिति । तन्न । यथा करणे 
चश्चुपि विप्ररीतय्रादकाद्विदोपस्य दरसनान्न विपरीनादिश्रदणे तन्निमित्तो बा तेमिरिकत्वादिदोप) 

क | # ति ̂ ^ ̂) वि 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

ध्यासनियमसेनि यावत् । अती ज्ञातरि नारोपव्यभिचरशङ्कयर्थः । आषस्मन्यविद्याध्यासे तन्नाविद्यायाः स्वाभाविक 
सवात्तदधीनत्वं संसारित्वमपि तथा स्यादिति शङ्कते--अविद्यावच्चादिति । काऽविद्या विपरीतम्रहादिगीऽनाय 
निर्वाच्यासनं वा, न्यो विपरीतग्रहादेस्तमःकशब्दिवानिरबीच्याज्यनका्य्वात्तज्निष्टस्यात्मधर्मस्वायोगादियाद- नेत्य. 
दिना। तदेव प्रघजयनि--तामसो हीति । आवरणस्मकत्वं वस्तुनि सम्यक्परकाशमतिवन्धकत्वम् । विपरीत. 
हणादेरविद्याकर्यत्वं चिद्यापोहस्वेन साधय्रति-- विवेकेति । नच कारणाविद्याऽनाद्यनिवीच्यास्मधमेः स्यादिति 

- युन्धमनि बोच्यस्वादेव तस्याम्तद्धमैस्वस्य दुव चत्वादिति भावः । किंच विपरीतग्रहादेरन्वयव्यतिरेकाभ्यां दोपजन्य- 
स्वाचगमाद्रपि नास्मघ्मतेलयाहह---नामसं चेति 1 तमःविदितान्ञानोव्थवस्तुप्रकाशग्रतिबन्धकस्िमिरकाचादिदोष- 
म्बस्िन्घत्यललान मिथ्याधीः संशयश्चति च्रयस्योपलस्भादसति तस्िन्नप्रतीतेरन्वयव्यतिरेकाभ्यां पिपरीतस्तानादेर्दोपा- 

प्रीनस्वाधिगमान केवल्रसधर्मतेद्यभ्रः । दोप्रस्य निमित्तत्वाद्धावकार्चस्योपादाननियमादनि्वाच्याधिध्यायाश्चास्ंमते- 

स्वस्येव चिपयेयदेसपाद्ानमिनति चोदयनि-अजाषहेति । विपरीनग्रहादेरदपोस्यत्वं सक्षम्पशः । अग्रहादित्ितयम- 

विश्या । चिपर्रयादः सल्योपादानस्वे सल्यतवप्रसद्ान्नाद्मा तहुपादानं चिनु दोप चश्चुरादिधरमेकत्वभ्रहणादम्महणादेरपि 

दोपस््रात्करणध्मसवे कारणमचिच्योत्थमन्त.कर्ण नच तद्धेतुरनिद्याऽसिद्धति वाच्यमक्तोऽडमिल्युभवार्स्वपे चाक्तान- 

परामगौतदवगमार्टा्थदिद्धकरानुमानादागमचच तन्प्रगिद्धेरिनि परिदरति- नेत्यादिना 1 संगरहीतचोयपरिढःर- 

गोश्च धिनृ्ोनि--यत्वति । अचिदरावच्ेऽपि क्ञानुरमंमारिऽन्वाहुरतानदंषटरोर्गवदश्चिया किं करिष्वतीवया- 
णद नदचैत्ति। मिभ्या्नादिमसरमेयारमनः संमारिन्यमिनि स्थिते फङितमह--नचरदि । न करण चष्ुपी. 
त्याद्धिनेक्तमेव परिहारे प्रपद्ययन--तच्चत्यादिना । तिमिरद्विदोपरसनच्छनो चिपरीतम्रहादिश्च न अहीतुरात्मनोऽ 

३ नीलकण्टय्यार्या ( षलुधरी ) । 

गज्ञानीद्यर्थः } नद्न्यतरस्य तसे जाते कृतक्कत्यतास्ति । नहि सांख्यो निविशचेपात्मविद्पि प्रपश्चमनबाघमानः सरूयवादी 
ध् साप्योर्कर्पद्रीपिणा । 

एव नतु गटीतृधर्मेस्तथा सर्वत्रप्रहणादिप्रययान्तद्रतवश्च दोपाः कम्यचिन्करणय्यंव भवितुमरैन्ति ! तथा चावरणाद्यान्मिच्छविया 

अन्न. रणम्य धर्मो नतु कषेत्रह्ञम्य । नथाचायं प्रयोगः निमित्तममित्तिक्ऽयिद्या तच्वनो न ज्ावृधर्मो दोपलात्तनकायवाद्रा तिमि- 
गादिदपनेत तनन्यथिपर्मातस्रणनहरा। किचाग्रहणादिन्तद्वुदपिश्च तत्वतो न जातुधर्मं ज्ेयलयात् प्रदीपप्रक्रारावत् । यज्ज नत्स्वा- 
निरिति था परदीयप्रकराश्च दति व्याघ्याइपहणादेरपि ज्ञेयतनन म्वातिरिक्तज्ञेयलावदयंभावात् ! स्राता न ज्ञेयघर्मवान् नानृतात् 

यथा दवदनो न स्वजेयवदादिन्रादिमान सर्वेकरणविश्रोगे च कवच्ये सर्वेवादिभिरविदयादिदोप्ववानभ्युपगमात् । अविद्यादि 
न्त्व न नानृवरमो व्भिचारित्वात् स्थृग्लक्ररलादिवत् । अपिचाविथादिरात्मनो नातुतमे किमस्योप्ण्यवत्स्वाभाविकः किया 
आगन्तु, । नाय स्वाभाविकेन धर्मेण कदाचिदपि विथोगाभाव्रेनानिमोिप्रसमरात्। आगन्तुकोऽपि कि स्वतः उत परनः । नाद्यः 

सनिम्) द्रननदिवि । न हिनीय. वियुत्वादवििव्रलात् निरवयवलादसद्रलादद्रयल्लाचात्मन- व्योमवन्केनचिन्कचिन्सयोगादुप- 
पस्था परननाम्मिद्त्ररणदिवेनुमयस्य्रलात् । नस्मान्सिद्धंक्षेत्रनम्य काल्रयेऽपीश्वरलम् 'अनाद्रिला क्िगृणलात्परमात्मायमन्ययः। 

दासरम्थोऽपि मन्तन न करानि न दिप्त ) यथा सर्मैगनं साहम्यादाकाश नोपलिप्यते । सर्वत्रावरसिथिना ददे वथान्मा नोपलि- 
गते" दृत्यादीश्चरन-धनात. । सदव सोम्येदमस्र आसीदेकमेवाद्विनीयं नद् नानान्ति किचन, "गत्योः म गर्युमाप्रोति य दद्र नानेव 

पद्यतिः, "अन्न.करणन्यतिसिकिष्टमिनिप्रनीयमाने जीव परम्मान्न न्यते चननव्वादरद्यवन्” ईत्यादिश्रुतियु किस्यश्च १ ननु सर्वर 

माोपनीन्यतया भेष्रन यय्रन नाहमीश्रर दववेन्पेष प्रल्क्षेण मेदसो पछम्यमानलात् तदिरुदध कषत्रहेधरथोरकय शरुतियुकतिभि- 
म धयिनुं न श्रकयतते । नयु धयक्षम्य व्यावदयरिकमेदविपयन्वैन श्रुन्यादिजन्यननेन चाधसमवादविरोष दति चन्न । मेद्ग्राहि- 
प्रतयक्षम्यादमीश्वर इति तद्िरोधिप्रत्ययानयिन बाधासमवात्। नजुक्षेत्रह्ेधरमेदग्रयक्षे करि वहिरिन्दियं चक्चुरादि हेतु" किवामनः। 

माद्र" बा्न्धियाणा स्पादिरहितात्मग्रहणसामभ्याभावेन तद्रनमेदग्रदणेऽप्यमामर््यात् । न द्वितीग्रः । भमाणान्तरसदृ्रिणो 

मनम: एरथकप्रमाणल्वायोमात् । तस्मात् छ्कप्तकारणानावाद्धेदश्रयक्ष प्रान्तिरितिचेन्न । सुखादिभ्यक्षद्य म्रमाणान्तराजन्यक्ेन मनस 
अन गीर ६५७ 



५५२० आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः; ९२ 

१ ओमच्छांकर भाव्यम् । 

ग्रहीतुः । च्चुषः संस्कारेण तिमिरेऽपनीते ग्रहीवुरदशषेनान्न ग्रदीतुध्मो यथा तथा सवैेवाग्रहण- 
विपरीतसंशयश्रत्ययास्तन्निमित्ताः करणस्यैव कस्यचिद्धवितुमर्न्ति न ज्ञातुः क्षेचज्ञस्य । संवेद्यत्वाच्च 

तेषां प्रदीपपरकारावन्न ज्ञातृधरमत्वम् । संवे्यस्वादेवं खात्मव्यतिरिक्तसंवेचत्वम् । सवैकरणवियोगे 
च केवव्ये सवैवादिभिरविच्यादिदोववस्वानभ्युपगमात् । आत्मनो यदि क्ेत्र्ञस्याटृयुष्णवत्खो _चघम- 
स्ततो न कदाचिदपि तेन वियोगः स्यात्। अविक्रियस्य च व्योमवत्सवैगतस्यामूतैस्यास्मनः केनचित्सं- 
योगवियोगाछपपक्तः। सिद्धं श्चेज्नस्य नित्यभेवेश्वरत्वम् ! यनादित्वाननिगणत्वादिलयादीश्वरवचनाच््। 
नन्वेवं सति संसारसंसारित्वाभावे राखानथक्यादिदोपः स्यादिति । न सरवैरभ्युपगनत्वात् । सव- 
द्यीरमवादिभिरभ्युषगतो दोषो नैकेन परिहवव्यो भवति । कथमभ्युपगत इति मुक्तात्मनां संसारसं- 
सारित्वव्यवहाराभावः सचैरेबात्मवादिभिरिष्यते । नच तेषां शास्नानर्थक्यादिदोपप्रा्तिरभ्युपगता । 

09) रि + भ 0७ छ नपकन पणो ककत ककि त लिन किसे = जनमि कति == भान क शुः = भे 1) „ति 1, 

२ आनन्दभिरव्याख्या । 

स्तीद्न्न हेतुमाह-चश्चुष इति । तद्वतेना ज्ञनादि संस्कारेण तिमिरादो पराक्रते देवद॑त्तसय अहीतुदोप्रायनुपरस्भान्न 

तस्य तद्ध्मस्वमतो विमतं तच्वतो नात्मधमों दोषर्वात्तव्कायै्वादा संमतवदिलयैः । किंच विपरीतग्रहादिस्तत्वतो 

नात्मध्मो वेल्वास्संप्रतिपन्नवदिवयाह--संवेदयत्याच्चति । किंच यदेयं तत्स्वातिरिक्तवेचं यथा दीपा्दीनि व्यि 

विपरीतय्महादीनामपि चेद्यस्वादतिरिक्वेधस्वे संवेदिता न स्वेयधर्मेवान्येदितृत्वाचथा देवदत्तो न स्वसंवेयरूपादि- 

मानिलनुमानान्तरमाह--संवेद्यत्वादेवेति । किंच विपरीवग्रहादुयम्तत्वतो नास्मधमी व्यभिचारित्वास्ृशल्यादिन- 

दित्याह--सर्वैति । उक्तमेव विधण्वन्नाट्मनो विपरीतग्रहादिः स्वाभाविको बागन्तुको चेति विकरप्याच दृपरयति-- 

आत्मन इति । अतो निर्मोक्चोऽविद्यातन्नध्वस्तेरस्ावादिति भावः । आगन्तुकोऽपि स्वतश्चेदसुक्िः परतश्वेत्तत्राद-- 

अविक्छियस्येति । विभ्ुतवाद्विश्रियतवा दमूसतवाच्ात्मा व्योमवश्र केनचित्संयोगविभागावनुमवनि-- नदि विक्रियाभवे 

व्यचि वस्तुतः संयोगविमायावसङ्गस्वाच्वारमनम्तदसंयोगान्न परतोऽपि तस्मिन्विपरीतयहादित्य्थैः । तस्यान्मधर्मन्वा- 

भावे फङितमाह--सिद्धुमिति । आस्मनो निधेमेकस्व मगवदूजुमतिमाद--अनादित्वादिति । इश्वरश्वे सलया- 

त्मनोऽसंसारित्वे बिधिलाखस्याध्यक्चादेश्वानशेक्यात्तास्विकमेव तस्य संसारित्वमिति शङ्कते---नन्विति । वियाचम्ध- 

यामविद्यावस्थायां वा शाखानथेक्यमिति विकरप्यादं प्रल्याह-न स््रैरिति । बिहुषो युक्तस संसारतदाधारश्वयारभाचस्य 

सर्बवादिसंमतस्वान्तन्न शाख्ानथक्यादि चोचं मयेव न अरनिविधेयमिलर्भः । संग्रहवाक्ये विवृणोति--संरिति । 

अभिप्राया्ञानास्े खासिप्रायमाह--कथसित्यादिना । तर्हिं सुक्तान्धति विधिशास््स्याध्यक्षाद्श्वान्थक्यमिन्या- 

दाद्याद--नचेति । नहि व्यवहारातीनेषु तेषु गुणदोपाशक्रेयथैः । देतिनां मते सुक्तत्मन्तिवास्मत्पक्षेऽपि सेनतरज्ञम्य- 
३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुधंरी > 1 

वा प्रपश्ं तुच्छत्नेन पदयन्नधिष्ठानं व्रह्म नास्तीति ब्रुवाणः कृतकृत्यो मवतीति वक्तं युक्तम् । अतो द्वयोरपि तद्य बोध्यमेव 
५ आष्योत्कर्पदीपिका । 

एव तत्प्रमाणत भात्मनोऽपि तस्ममाणलेन तद्रतमेदस्यापि तत्पमाणलात् । नन्वतीच्ियेश्वरप्रतियोगिकमेदस्याप्यती श्द्रिमलाच् 

हृश्वरमेदः कथं प्रयक्षः अभवभ्रयक्षस्य ्रतियोगिप्रयक्षतच््रलदितिचन्न । मनस्ते घटल्वाभावस्यप्रल्यक्षलात् घटय मनस्लाभा- 

वख अलक्चलाच प्रतियोगिग्रद्यक्षस्याभाव प्रयक्षे तच्रलाभावान् । तथाच यत्र घरलादौ यद्य मनस्लादेः सत्त्वमनुपरटव्थियिराधि त्न 

तदभावः अलक्षः। ततश कषत्रे शधरामेदो यदि स्यात्तं उपठभ्येत । यतो नोपलभ्यते तस्पात्तदेद्- त्यक्ष: । नच स्थृत्ेदमिदया- 

दिप्रयययमोचर स्थौल्यादिथथा दारीराघुपायिकतयात्मनि कल्पितस्तथा सरीरविचिटयवेश्वरमेदानुमवान् मेदय्त्यभोऽग्यीपानि- 

कलात्कन्पित इति वाच्यम् । जाग्रखप्रयोरेकरीरानवभासेपि योहं खप्रे मोहमिदानी मनुय. खद्रारूट इत्यहं प्रलययस्यक्ररूपस्यानुव- 

तंमानलेन देहातिरिक्तात्मनोऽहमिति मरयक्षप्रययगोचरला्युपगमावस्यकलेन तत्र प्रतीयमानयश्वरपरतियोगि कभेदस्यो पाथिक्रवा- 

योगेनाकल्पितल्ादिविचेदुच्यते। मनो न प्रमाणं किंचिन्प्रमाणसदश्नारिलात्कात्मदिवप्यतिरेके च्वरादिवत्, अनन्यधरानिद्धप्रमयन्य- 

लात् च मनो न प्रमाकरणं तदाधयलान्प्रमात्रवत् । तदुक्तं ्रमाणसहक्रारिलादिपयस्याग्यमावत. । म प्रमाण मनोऽन्मा भादरा 

श्रयत. \ यदपि सुखादिप्रयक्षयेव्यादि तदपि न । युखादिव्यवहारः स्वविपग्रनानजन्य अर्थ॑तापनच्छावीनत ८५, रवा 

संमतवदिद्यनुभानात्.। किच मनो न मेदे प्रमाणमसभिकृणटलान्समतवत् मनसो सदेन सगरोगसमवाग्तादान्म्वातनन्त 1 न 

भवति इति सुप्रसिद्धम् । अन्यशेन्ियसंनिकर्पोऽग्रसिद्धः थसनिकृषटं चन्दियमथं चव सद्राति । तदग "सनाया 2०५ । [णदन्म- 

स्याप्रसिद्धितः ! संनिकषेसय तनेदं मेदसंग्यव मानसम् इति । यत्तु मनस्त्वे घटलप्रतिसोगिकानतरश्यपापि तदपि 1 [1 पभिन- 

त्वसयानुपरुच्धिविरोधिलं तत्मतियोभ्युपर्व्िन्याप्यलेनव वक्तव्यम् । एवं चान्यत्र प्रतिागिसत्सन्यानावयय ज न । त्मा न 

१ कासऽटटेश्धरग्छा, > मेद्ासगि भेदमनन्धर्यम्, 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-माष्योतर्षदीपिका-श्ीधरी-अमिनवगुपव्याल्यायुता । ५५३१ 
१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

तथा नः स्त्रजञानामीभ्वरेकत्वे सति शाखानर्थक्यं भवतु । अविद्याविषये चार्थवस्वम् । यथा तिनं 
सवेषां बन्धावस्थायामेव राखराचर्थेवच्वं न सुक्तावस्थायामेवम् । नन्वास्मनो वन्धमुक्तावस्ये परमार्थत ० 
प्व वस्तुभूते देतिनां नः सवेषामतो हेयोपादेयतत्साधनसद्धावे राखाद्य्थवस्ं स्यादद्ेत्तिनां पुन- 
दवेतस्यापरमार्थत्वाद् विद्याङूतत्वाद्वन्घाचस्थायाश्चात्मनोऽपरमार्थते निर्विष यत्वाच्छास्रादययानर्थच्य- 
मिति चेत्। न, आत्मनोऽवस्थामेदादपपत्तेः। यदि तावदात्मनो वन्धमुक्तावस्थे युगपर्स्यातां ऋमेणवा। 
युगपन्तावद्धिरोघान्न संभवतः स्थितिगती इवेकस्िन् । कमभावित्वे च निर्निमिन्तत्वेऽनि्मोश्चघ्रसज्ञो- 
ऽन्यनिमित्तत्वे च खतोऽभावाद्परमाथेत्वप्रसङ्गः । तथा च सत्यभ्युपगमदानिः । किच चन्धयुक्ताव- 
स्थयोः पोवौपयेनिरूपणायां बन्धाचस्था पूर्वं प्रकर्प्याऽनादिमव्यन्तवती च तच्च परमाणविखद्ध 
तथा मोक्लाचस्थादिमल्यनन्ता च भ्रमाणविरुद्धैवाभ्युपगम्यते। न चावस्थावतो ऽवस्थान्तरं गच्छतो नित्य- 
क ० ५० क ० लि भ । 8 ,# 9999 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

शवरत्वे तंप्रति च शाखा्यानथक्यं विचयावस्थायामास्थितमिति फकितमाह--तथेति । द्विनीथं दूपयत्ति-अवि. 
येति । तदेन दष्टान्तेन बिद्रृणोति--यथेति । एवमद्वेतिनामपि विच्योदयात्मागर्थवखं शाखादेरिति देषः । द्वेति- 
-भिरदेतिनां न साम्यमिति शङ्कते---नन्विति । अवस्थयोर्धस्तुतवे तन्मते शास्राचथवत्वं एितमाद--अत इति । 
सिद्धान्ते तु नावस्थयोर्वस्तुतेति वेषम्यमाह--अद्धेतिनासिति । व्यावहारिकं द्वैतं तन्मतेऽपि स्ीङ्ृतमिलयः- 
शङ्खयाह--अविद्येति । कदिपतद्वैतेन व्यवहारान्न तस्य वस्तुनेलय्थेः । बन्धावस्थाया चस्तुत्वाभावे दोषान्दरमाह-- 
बन्धेति । आत्मनस्तस्वतोऽवस्थामेदो द्वैतिनामपि नासीति परिहरति-नेति । अनुपपत्ति दश्यत विक्छस्पयति-- 
यदीति । तत्राद्यं दूषयति--युगपदितवि । द्वितीयेऽपि कमभाविन्योरवस्थयोर्जिनिमित्ततवं सनिमित्तस्वं वेति 
विकल्प्या खदा असङ्गाद्न्धमोक्षयोरव्यवस्था स्यादिलयाह--कमेति । कद्पान्तरं निरसति--अन्येति । बन्धमोक्षा- 
स्थे न परमार्थे अस्वा भाविकस्वास्स्फटिकलौहिलयवदिति स्थिते फएङितमाह--तथाचेति । वस्तुखमिच्छतावस्थयोर्वस्त- 
स्वोपगमादिल्यथः । इतश्वावस्थयोने वस्तुस्वमियाह--कि चेति । अवस्थयोवैस्तुस्वमिच्छता तयोचौगपद्यायोगाद्वाच्ये 
कमे बन्धस्य पूर्वव मुक्तेश्च पाश्चालयमिति स्थिते बन्धश्यादिस्वङृतं दोषमाह--बन्धेति । तसयाश्चाङ्ताभ्यागमक्रत- 
विनाश्निच्त्तयेऽनादिस्वमेष्टव्यमन्तवस्व च सुत््यथमस्थेय तच्च यदनादिभावरूपं तभनिटयं यथात्सेति व्यािबिरूढ- 
मिलय्थैः । सोश्चस्य पाश्चास्यकृतं दोपमाह- तथेति 1 सा हि क्ञानादिसाभध्यत्वादादिमती पुनराञ्खस्यनङ्ी कारादनन्ता 
च । तच्च यत्सादिमावरूप तदन्तवद्यथा पटादीतिव्याश्यन्तरषिरुढमिय्थः । किंच क्रमभाविनीभ्यामवस्याभ्यामास्मा 

संबध्यते न वा, प्रथमे पू्ीवस्थया सहेवो त्तरावस्थां गच्छति चेदुत्तरावस्थायामपि पू्वावस्थावस्थानादनिर्मोश्चः, यदि 
पूर्वावस्था द्यक्स्वोत्तरावरस्थां गच्छति तदा पूर्वल्ागोत्तरा्योरास्मनः सातिश्चयत्वाज्निल्यत्वालुपपत्तिरिवाह- न्वेति । 

% मधुसुदनीत्याख्या । 

विरोधिलादिदयभिग्रायः । अत्र जीवेश्वरयोराविद्यको भेद" पारमा्थिकस्वमेद इदयत्र युक्तयो भाष्यह्ृद्धिर्बर्णिताः । अस्मा- 
५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

तश्रदयाुपरुष्धिविरोधिलायोगात् । यत्रेादिवक्तुरभावाधिकरण एव प्रतियोगिसक्वतदुपलम्भयोवोच्यल्वापत्तेः। किंच यथा लौकि- 
कोपदेशस्य सहकारिणोऽभावाद्राह्मणल्लायदुपटम्भसद भावं विनोपपन्नस्तथा "आचायवान्पुरुषो वेद", नवेदविन्मयुते तं बृहन्तः, 
“श्रोतन्यो मन्तव्य.” इत्यादिना बोधितस्य सहकायेन्तरस्यामावेन क्षेत्रजे बह्मामेदानुपलम्भोऽप्यभावं विनोपपयते । अपि च तमसा- 
बरृतस्य घटस्य सत्त्वं यथा नानुपरुन्धिविरोधि तथा नीहारेण प्रादरताजत्प्या च, “अच्रुतेन हि प्रत्यूढ”, “अज्ञानेनारतं ज्ञानं तेन 
मुह्यन्ति जन्तव." भवयभेदो मेदश्च तखान्ञानछृतो भवेत्" इद्यादिश्ुतिस्तिभ्योऽज्ञानेना्रतलप्रतीतेजञोतृ्रह्मामेद सत्त्वं नाजुप- 
रन्धिविरोधि । किच यथा मनसानुपलम्भाच धमायभावसिद्धिसरथा “यन्मनसा न मनुते", ^तं लो पनिषदं पुरषं एच्छायि”, “सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति इल्यादिश्चुलया मनोगम्यख अ्रल्यगमिन्नख ब्रह्मण. मनसानुपलम्भादभावो न सिध्यति । यदपि जाग्रत्खप्रयोरि- 

घ्यादि तदपि न ! नाहमीश्वर इति मेदाजुमवस्याहमिहेति परिच्छिन्न तयायुभूयमाने जीवेऽनुभूयमानल्वात् निरपाभ्यात्मन श्च परिच्छे- 

दासंभवाद्धयाकाशवत्परिच्छेदस्यो पाधिकलेन तद्रतमेद खाप्यापाधिकलात् प्रक्ष्य व्यावहारिकसत्तासुपजीव्य प्रत्तं श्चुखादि तख 

पारमाथिंकसत्तां निराकयोद्यतो नोपजीव्यविसेध । ज्यष्ठलमपि तख बाध्यते हेतुनेतु बाधके । कनीयसा छक्िक्ञानेन ज्येष्टस्य 
रजतक्ञानस् बाधदर्चनात् । भदयक्ं श्रुलयादिबाध्य ज्येष्ठात्. रजतज्ञानवत् । नु क्ेत्रज्ञयेश्वराभिन्नते सति संसारसंसारिला- 

भावे साच्रख अलक्षदेश्वानथक्यात् वास्तवमेव संसारसंसारिलयोरिति चेत् कं वि्यावस्थायां राल्लायान्थक्यसुताविचावस्था- 
याम्। अये सुक्तात्मनां संसारसंसारिखव्यवहारस्य स्वरम्यात्म्रादिभिरनिष्टलेन तेयेथादाच्रायानथंक्यदोषो नेवाभ्युपगतस्तथासमा- 

भिरपि. द्वितीये च यथा सवषां द्वैतिनां सते बन्धावस्थायमेत शाच्ावर्थक्चं न सु्छवस्थायामेवम् । नु द्वतिनां मवे आत्मनो बन्ध- 

नी क छ 2 त | 



५२३२ अनन्दगिरिन्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्धगवदरीतां । [ अध्यायः १३ 

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् । 
(+ 

त्वमुपपादयितं शक्यम् । अथानिद्यत्वदोषपरिहाराय वन्धमुक्तावस्थामेदो न कर्प्यतेऽनो दतिना- 
मपि राख्नर्थक्यादिदोषोऽपरिहाय एवेति समानत्वाच्नाद्वेतवादिना परिहमव्यो दोषः । नच 
शाखरान्थक्यं यथा भसिद्धाविद्धत्पुरुष विषयत्वाच्छाखस्य । अविदुषां हि फलदेन्वोरनात्मनोरात्म- 
दशन न विदुषाम् । विदुषां हि फरहेतुर्थामात्मनोऽन्यत्वदशने सति तयोरदमित्यात्मदशेनानुः 
पपत्तेः । न ह्यत्यन्तमूढ उन्मत्तादिरपि जलाद्योदछायाप्रकाशायोर्वैकातम्यं पयति किमुन वि्चैकी | 
तस्मान्न विधिप्रतिषेधशाखं तावर्फकहेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्वदरिनो भवति । नहि देवदत्त, त्वमिदं 
क्विति कस्मिध्ित्क्मेणि नियुक्ते विष्णुभिनोहं नियुक्त इति तत्रस्थो नियोगं शरण्वघ्पि परतिपद्यते । 
नियोगविषय विवेकाश्रहणात्तुपपथ्ते भ्रतिपचचिस्तथा फर्टेत्वोरपि । ननु पाङ्तस्ंबन्धापश्नया युक्तव 
प्रतिपत्तिः शासरार्थविषया । फङ्हेतुभ्यामन्यात्मत्वद्सनेऽपि सतीषएटफलहेनौ प्रवर्तितो ऽसम्य निश्ट- ---------------------"-- 

भैकिलण 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

आत्मनोऽवस्थादयसंबन्धो नास्तीति द्वितीयमनूद्य दूषयति--अथेत्यादिना । तहि पक्षद्वयेऽपि दोपाविशोधाश्ना- 
दैतमतानुरागे हेतरित्याशङ्खाविद्यानिपये वेन्युक्तं बिव्रृणोति--नचेति । तदेव स्फुययति--अयिदूर्पां दीति । 
फरू भोक्तृत्वं कतृ्वं हेतुः, यद्वा फर देहविरोषो हेतुरदष्टं तयोरनात्मनोर्मोक्ताहं कर्ताहं मनुप्योऽहमित्यद्याप्म. 
ददीनमधिकारकारणं तेनानिद्धद्विषयं बिधिनिषेधशाखमिलथैः । विदुषामपि मजुष्योऽहमिलादिव्यवहारात्तद्रिपयं शाश 
किं न सपदिल्यालङ्याह- ने ति । मोक्तृत्वकवैत्वाभ्यां जाह्यण्यादिमतो देषहादधमो धमौभ्यं चारमनोऽन्यस्वं पश्यन न 
विधिनिषेधाधिकारित्वसुक्तफखादावात्मीयाभिमानासं मवादित्यथैः । आत्मनो देहादेरन्यत्वदक्षिनः न दहयदावास्मघी- 
रिलेतदुपपादयति--नहीति । विदुषो न बिधिनिषिधाधिकारितेव्युक्छयुपसंहरति--तस्मादिति । शारष्यएविद्र- 
द्विषयत्वमिव चिद्धद्धिषयत्वमपि मन्तव्यपुभयोरपि चासखघ्रवणाविरोषादिवदाङ्खाह--नहीति। तन्रन्धो यसन 
देवदत्तः श्थितस्तत्रैव वतैमानः सन्निलयथः । नलु देवदन्ते नियुक्ते चिष्णुमिन्रोऽपि केदाचिश्चियुक्तोऽस्ीति प्रतिपद्यते, 
स्यं नियोगविषयान्नियोज्याद्ात्मनो विवेकाम्रहणान्नियोज्यष्वश्नन्तेरिलाहट- नियोगेति । अवियेकिनो नियोग. 
धी्मवतीति दष्टान्तसुक्वा फले हेतो चात्मदष्टि वेशिष्टस्याविदुपः संभवलेव विधिनिषेधाधिकारिष्वमिति दाटीन्विक- 
माह--तथेति । विधिनिषेधक्ाखमकविद्वद्धिषयमिति वदता शाख्चानथक्यं समाहित, संप्रति क्षास विद्रहविषयरवे- च 

नेवाथेवच्वं॑शक्यसम्थनमिति शङ्कते---नन्विति । प्रक्ृतिरविचया ततो जातो यो देष्ादावसिमाना्मा संयन्भो 
विद्योद्यात्मागयुभूतस्तदपेक्षया विधिना भ्रवर्तिंवोऽस्मि निषेधेन निवतितोऽस्मीति विधिनिपेधविपयः सत्यामपि विद्यार्थं 
धीयुक्तवेलयथेः । विदुपोऽपि पूर्वमाविध संबन्धमयेक््य विधिनिपेधविपयां धियसुत्छामेव व्यक्तीकरोनि---इणएति। 
नन्वविहुयो मिथ्याभिमानवन्र नहुषः सोऽनुबसैते तथाचाविच्यासंबन्धापेश्चया न युक्ता चिटुषो यथोक्ता धीरिति ताच्राह-- 

५ भाष्योत्क्पदीपिका । 
सुक्तयवस्थयोवास्तवलेन हैयोपादेयसाधनसद्धाविन शाखरादेरथवं सिध्यति नलद्रतिनामविव्रेतान् दवैतस्यापरमार्थद्वनात्मनो 
बन्धावस्थाया अवास्तवलादितिचेत् आत्मनो वास्तवे बन्धमुक्तयवस्ये युगपत्स्यातां क्रमेण वा । नाद्यः ! एक्रक्रालीनस्थितिगति- 
वदेकसमिन् युगपद्धिरोधात् । द्वितीयेऽपि तयोरनिर्निमित्तं सनिमित्तलं वा । नाय. । अनिमेक्षपरमन्गात् । दितीये खनोभावाद्- 
परमार्थल प्रसङ्गेन वन्धमोक्षावस्थे न वास्तवेऽखाभाविकलात् स्फटिकलाहिखयवदियम्युपगमहानापत्तः । किंचावस्थभोवासवल- 
मिच्छता तयोर्यायपदयासंभवेन क्रमनिरूपणार्थ वन्धावस्थापूच प्रकन्प्यानादिमल्न्तवती तथा मोक्षावस्था पश्वात्यकमया आदिमल्य. 
नन्ता तच यद्नादिमावरूपं तन्नि यथात्मा । यत्सादिभावषटपं तदन्तवदयथा घटादीति व्यापिद्रय्विष्द्धम् । अपि च क्रमभा- 
विनीभ्यामवस्थाभ्यामात्मा संबध्यते न वा । अये कि पूर्वावस्थया सदैवोत्तरावस्थया संवध्यते करिवा पू्राचस्था विहाय ! आभर 
ऽनिर्मोश्चप्रसङ्गः 1 द्वितीये आत्मनः साविश्चयलयापत्त्या नियलसुपपादयितुमदाक्यम् । अन्दे द्वैतिनामपि शाघ्रादयान्थकयदापस्य- 
परिदायेलान्नद्वैतवादिना परिहर्तव्यम् । तरि पश्चद्रयेपि दोपाविरोपान्नटरतमताचुराग हेतुरिति चन्न । अ्रेनमते दाचाद्यानशवना- 
भावात् । मोक्तृलकवृलयो्ददादष्टयोर्वा फलहेलो रनात्मनोरहं ऋरतीहं भो कादं मनुप्य टन्याचात्मदश्चनवनोाऽविदुपाऽनि रिणः संम 
वात्. न शाखरधनर्थक्यम् । नचु विद्रदिपरयं श्ान्नं कि न सयादितिचन्न । विदुषा फटे तुम्यामान्मनाऽन्यचद्गन मनि (ना रामि. 
ल्यात्मदशानाचुपपत्तः। नहि जलाम्योद्छायातपयोर्वा मेददद्ी अलयन्तमूटाऽपि लयोरे क्न्मता पटयति किमुन धिवर. । (ममा नि- 
निषेध्ान्नं न विद्वद्विषयम् । नहि देवदत्त चमिद् कुर्विति देवदत्त निनुक्ते तत्स्थो निय्ागं +ण्यल्पि धिणृभिनोरं निन दूति 

७ अभिनवगुसाचायष्याख्या । 
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नीटकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ५५२३ 

९ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

फठहेतोश्च निवर्तितोऽस्मीति । यथा पिवृपुादीनामितरेनरात्मान्यत्वश्श्ैने सत्यष्यन्योन्यनियोग- 
` भ्रतिषेधार्थप्रतिपत्तिः। न व्यतिरिक्तात्मदश्यनपरतिपत्तेः प्रागेव फलहेत्वोरात्माभिमानस्य सिद्धन्वात् | 
परतिपन्ननियोगपरतिषेघार्था हि फढदहेतुभ्यामात्मनो.ऽन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूर्य! तस्माद्धिधिप्रतिषेधशाद्ल- 
मविद्वद्विषयमिति सिद्धम् । न खगेकामो यज्ञेत कलञ्जं न भश्येदिदयादावात्मव्यतिरेकददिनामः. 
परच॒त्तो केवठदेहाद्यात्मदप्रीनां च । अतः कतुरभावाच्छाखानर्थक्यमिति चेत्। न, यथाप्रसिद्धित एव 
परचत्िनिघ्रस्युपपत्तः। ईश्वरक्ेचक्ञेकत्वद शीं ब्रह्मविन्तावन्न प्रवतेते । तथा नैरारम्यवाच्यपि नास्ति पर- 
रोक इति न प्रचतैते । यथाप्रसिद्धितस्तु विधिप्रतिषेधशासखरश्रवणान्यथानुपपच्यानुमितात्मास्तित्व 
आत्म विशेषानमिक्षः कर्मफरसंजाततृष्णः श्रहघानतया च प्रचत॑त इति सर्वेषां नः मरत्यक्चषमतो न 
शाखरान्थंक्यम् । विवेकिनामग्रचत्तिदहौनात्तदद्गामिनामप्रचुत्तो चाखानर्थक्यमिति चेत्। न, कस्यचि. 

तिमी निमि 0 0 0 0 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

यथेति । पिता पुत्रो ्रतेलयादीनां मिथोऽन्यत्वदृष्टावप्यन्योन्यनियोगाथस्य निपेधार्थस्य च धीर्दष्टा पितरमधिकरय 
विधो निषेधे वा तस्य तद्नुष्टानाशक्तौ पुत्रस तद्िषया धीरिष्टा "अथातः संप्रततिय॑दा प्रेषन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह स्वं 
- बरह्म स्वं यज्ञस्त्वं रोकः इत्यादिसंम्रतिश्वत्यारोषानुष्टानसय पुत्रकार्यतप्रति पादनात् । पुत्र चाधिकरल विधिनिषेध- 

भ्घृत्तौ तस्य तदशक्ता पितुस्तदुर्था धीद्पगता तथा आच्रादिष्वपि दृष्टव्यम् । एवं विदुषो हेतुफलाम्यामन्यत्वदरी- 
नेऽपि प्राक्ाली नाविद्यदेहादिसंबन्धादचिरुद्धा विधिनिषेधा धीरिलयर्थः । पुत्रादीनां पिभ्याभिमानान्मिथो नियो- 
गधीयुक्ता॒ तच्वद्िनस्तु तदभावान्न देदहादिसंबन्धाघीना नियोगघीरिति परिहरति- नेत्यादिना । किंच 
'सवोपेक्षया यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्ः इति सर्वपिश्चाधिकरणे सम्यगज्ञानस्यादृष्टसाध्यस्वोक्तेर्विधि निषेधार्थानुष्टानं सम्यग््ाना- 
्पूष्ैमिति कुतो विढुषस्तदनुष्टानमियाह--प्रवि पन्न ति । सयष्टे सम्यग्धीदृ्टेरसति चाश्चुद्धबुद्धेसदभावादन्वयव्य- 
तिरेकाम्यां विविदिषावाक्याच्च विधिनिषेधावु्ठानात्पूवे न सम्यगवीरिवयाह--न पूथैमिति । बिधिनिषेधयोविदू- 
द्विषयत्वायोगे फठितमाह- तस्मादिति । शाखस्याविद्वद्विषयत्वेनोक्तमथेवसवमाक्षेपस्रमाधिभ्यां प्रप्चयित॒माक्षि- 
पति-- नन्विति । चकारादुर््वमप्रशृत्तिरिति संबध्यते 1 आस्मनो देहाब्यतिरेकं परयतं वेदहाद्यभिमानरूपाधिकार- 
देत्वभावाद्विधितो यागादावग्रद्रत्तिर्निषेधाचचाभक्ष्य क्षणादेनं निदृत्तिरतस्तिषां भवत्तिनिद्त्यरभवे देहादावास्मत्वं- 

मुभवतामपि न ते युक्ते तेषां पाररोकिकमोक्तु्रतिपस्यभावादिव्यथैः । बिहुषामबिुषां च प्रदृत्तिनिवृरयभावे 
फरितिमाह-भत इति । आत्मनो देदहा्यतिरेकं परोश्चमपरोक्षं च देहाद्याव्मस्वं पर्यतः शाख्ानुरोधादेव अद्त्ति- 
निदृस्युपपत्तेने शाखानर्थक्यमिव्युत्तरमाह-- नेद्यादिना । असिद्धिरन्न श्ाखीयाभिमता । एत टव विन्रण्वन्ब्रह्मविदो वा 
नेरारम्यवादिनो वा परोक्षक्ञानवतो वा भदृत्तिनिदृत्ती बिवक्षसीति विकस्प्यादयं दूषयति-हश्वरेति । न निवसते 
चेदपि द्रष्टव्यम् । डितीयं निरस्यति--तथेति । पूर्ववदत्रापि संबन्धः । तृतीयमङ्गोकरोति--यथेति । बिधिनिषे. 
धाधीनां अरसिद्धमनुरन्धानः सन्निति यावत् । चकारा्चिवतते चेत्यनुकष्यते । ब्रह्मविदं नेरात्म्यवादिनं च त्यक्त्वा 
देहाद्यतिरिक्छमारमानं परोक्चमपरोश्चं च देहाद्यात्मत्वं पर्यतो बिधिनिषेधाधि रारिष्वे सिडे फरमाह--अत इति । 
विधान्तरेण शाखा्थानर्थक्यं चोदयति--विबेकिनायिति । दृष्टा हि तेषां बिधिनिषेधभोरपरषतिर्गहि देहादिभ्यो 
निङरष्टमात्मानं शष्टवतां तयोरधिकारस्तिन तान्प्रति शाखं नार्थवच्च च देहाद्यास्मत्वदशस्तत्रायिक्रि पन्ते तेषां यद्यदा- 
चरतीति न्यायेन निवेकिनोऽनुगच्छतां विध्यादावेम्रदत्तेरतोऽधिकार्यं भावाद्िभ्या विशाखस्य तदयुलारिरिष्टाचारख 

चान्थक्यमिलयर्थः । किं सर्वेषां विवेकित्वादधिका्यमावादानथेक्य चाखष्योच्यते किंवा कस्य चिद्व विवकिसरेऽपि 
तदुनुवर्तिष्वादन्येषामभवृत्तरान्थेक्य चोद्यते तत्र भरथमं प्र्ाह-न कस्यचिदिति । मयुष्याणं सहसरेष्विति 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

नियोगं प्रतिपद्यते । नमु देवदत्ते नियुक्ते कदाचि द्िष्णुमिन्रो विनियुक्तोऽस्मीति प्रतिपद्यत इतिचेत्सल्यम् । नियोगविपयान्नियोज्याद- 
त्मनो विवेकाग्रहणात् । भ्रान्या प्रतिपत््युत्पत्तेः । तथा फल्हेलोरप्यात्मनो विवेकाग्रहणात् अविद्रान्सभवयेव विधिनिषेधशाख्ा 
धिक्रारी। ननु यो वियोदयाप्पूयै मनुभूतोऽवियोत्पन्नदेहादयभिमान संबन्धस्तदपेक्षया सलयपि फलहेलोरात्मान्यखदशने इष्टफलहेलोः 
प्रवतिंतोऽस्म्यनिष्टफलहेलोर्जिवर्तितोऽस्मीति शाखार्थनिषया प्रृत्तियुक्तेव । यथा पितृपुत्रघ्रात्रादीनाभितरे तरात्मान्यलद शने सलयपि 
पितरमधिक्दयय विधौ निषेधे वा तख तदनुष्ठानार्तो एुच्रसख तद्विषया धीरिष्ट, एषं पु्रसानुष्ठाना्क्तस पितुरिखन्योन्यनियोगशभ- 

तिषेधाथो ्रतिपत्तिरिति चेन्न । पुत्रादीना मिध्याभिमानात् । मिथो नियोगादिप्रतिपत्तिसतत्वेऽपि व्यतिरिक्तात्मदशेनप्रतिपत्तः प्रागेषे 
७ अ्भिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 

परिभितव्याकिकं सूपमारग््यं आस्मेति भण्यते । अपरिचछिन्नसर्वक्ेनरव्याश्या परमत्मा भगवान्नासुदेवः । ममेति कर्मणि षष्ठो 1 अह मनेन 



५३ आनन्दगिरेव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्कगवद्धीता । [ अध्यायः १३ 

१ भीमर्छकरभाष्यम् । 

देव विवेको पपत्तेः । अनेकेषु हि पाणिषु कथिदेव विवेकी स्याद्ययेदानीम् । नच विवेकिनमयव 
तेन्ते मूढा रागादिदोषतन्नत्वास्धच्न्तेः । अभिचरणादौ च परचत्तिदद्यैनात् । खाभाव्याच्च प्रचुत्तेः। 
खभाषस्तु प्रवतत इति ह्युक्तम् । तस्मादविद्यामान्रं संस्तासे यथादृएविषय एव । न क्षे्ज्ञस्य केवल- 
स्याविद्या तत्कायं च । नच मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूषयितुं समर्थम् । नद्यषरदेशं सेहेन पङ्कीकरतँ 
दाक्तोत्ति मरीच्युदकं तथाऽविद्या क्षेघरज्ञस्य न किंचित्कतै शक्तोति। अतश्चदमुक्त श्चेचज्ञं चापि मां 
विद्धि" “अक्ञानेनाचतं ज्ञानम् इति च । अथ किथिदं खंसारिणासिवाहसेवं मसेषेदसिति पण्डिता- 
नामपि । श्युण्विदं तत्पाण्डित्य यत्क्षत्र पवा्मदशैनम् । यदि पुनः क्त्रज्ञमविक्रियं पदयेयुस्ततो न 
भोगं कर्मं वाकाङ्कियु्मम स्यादिति । विक्रियेव भोगकर्मणी । अथेवे सति फकाथित्वाद्विद्धान्प्रवतैते । 
विदुषः पुनरविक्रियात्मद्रिनः फलार्थित्वाभावात्पन्रत्यनुपपत्तौ कार्यकरणसंघा तव्यापारोपरमे 
निच्र्तिरूपचयेते । इदं चान्यत्पाण्डिव्यं कस्यचिदस्तु क्षेजज्ञ इश्वर एव श्चे्नं चान्यर्सषे्रक्ञस्य विषयः । 

२ आमन्द्गिरिव्याख्या । 

भ्यायेनोक्तमेव र्फुट्यति--अनेकैष्विति । तत्रानु भवानुरोधेन श्छान्तमाह--यथेति । द्वितीयं दृषयति-- 
नेति । किंच बिवेकिनामप्रघत्ताचन्येषामप्यपरब्ततिरिलयाशङ्कां नरसितं श्येनादौ तदप्रचतावपीतरप्र्त्तरिस्याहद-~ 
अभिचरणादौ चेति। अविवेकिनां रागादिद्वारा प्रदस्यासदं सर्व संयरदीतुमादिपदम् । इतश्च विवेकिनां अच्रस्य- 

मवेऽपि नान्ञस्याप्रचत्तिरियाह-खाभाव्या चति । प्रधत्ते स्वभावास्याल्तानकार्यत्वे भगवद्राक्यमनुक्ख्यति- 
सखभावरित्वति । भद्त्तरन्तानजस्वे विधिनिषेधाधीनप्रहततिनिच्स्याव्मकबन्धस्या विद्यामान्नत्वादविद्रद्िषयत्वं शाखस्य 
सिद्धमिति फलितमाह-तस्मादिति । ष्टमेवानुसरन्नविद्वान्यथा दष्टस्तद्िषयस्तद्ाश्रयः संसारस्तथाच भर्त्ति- 

निद्रस्यास्मकसंसारस्याविद्रदहिपयस्वान्तद्धेतुबिधिशाखस्यापि तद्विषयस्वमिलयर्थः । नन्वविद्या पे्रज्ञमाश्चयन्ती स्वकार्य 
संसारमपि तस्िन्नाधत्ते तेन तस्येव शाखाधिकारिवं नेलयाह-नेति । अनियादेः छद श्चे्रज्ते वस्तुतोऽसंबन्धेऽपि 
तस्मि्चारोपितं तमेव दु.खीकरोती यत्राह--नचेति । तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति- नहीति । शषेत्रज्ञख वस्तुतो- 
ऽविधासंबन्धे भगवद चोऽपि योतकमिलयाह-अत इति । क्षेत्रहे्चरयोरेक्ये किमिलयसावात्मानमहमिति बुध्यमानोऽपि 

सखखेश्वरत्वमीश्वरोऽस्मीति न बुध्यते तत्राह-- अज्ञानेनेति । आत्मनो वस्तुतः संसारासंस्पर्शे विद्रदनुभवविरोधः 
स्यादिति चोदयति--अथेति । एवमिव्याभिजाल्यादितेशिश्युक्तम्, इदमा श्ेत्रकर्नादि, पण्डितानामपि प्रतीतं 
संसारिव्वमिति रोषः । कि पाण्डिलयं देहादावात्मदशेनं किंवा कूटस्थात्मदश्टिराहो संसारित्वादिधीरिति बिकर्प्या्च 
निरार्वन्नाह---श्चण्विति । तच्च वस्तुतो संघारिस्वविरोधि प्रातिभासिकं तु संसारिव्वमिष्टमिति रोषः। द्वितीर्थं 
दूष्यति- यदीति । नहि दुटस्थात्मविषयं संसारित्वं प्रतीयते येन वस्त॒तोऽसंघारिघ्वं विरुध्येत कूटस्थास्मधी- 
बिरुदधायाः संसारित्वबुद्धेरनवकारित्वादिवयर्थः । आत्मानमक्रियं पदयतोऽपि कुतो भोगकर्मणी न स्यातामिलया- 
शङ्याह--विक्रिये ति । अविक्रियार्मञुद्ध मोगकमंकाङ्कयोरमावे कस्य शाखे प्रडृत्तिरिव्याशङ्खयाह--अथेति । 
फङार्थित्वामावाद्विदुषो न कमणि म्रवृत्तिरिलेवं स्थिते सलयनन्तरमविद्भान्फङार्थिस्वात्तदुपाये कर्मणि प्रवतेते चाश्ा- 
धिकारीलय्थः । विदुषो वेधपरद्ृच्यभावेऽपि निषेधाधीननिच्तेरपि दुर्वैचत्वात्तस निवरत्तिनिष्टस्वासिद्धिरिलयश््ाह- 
विदुष ईति। तृतीयसुत्थापयति -इदं चेति । सिद्धान्तादविशेषमाशङ्खव क्षेत्रस्य शक्ेत्रजताद्स्तुतो भिन्नत्वेन तद्वि 
षयत्वाङ्गोकारान्मेवमिल्याह--श्चे्न चेति । अहंधीवे्यष्यात्मनो वस्तुतः संसारित्वसवीकाराचच सिद्धान्तादेदोऽस्ती- 

५ भाष्योत्कपंद्यीपिका । 

फलहेलोरात्माभिमानस् प्रसिद्धलेन विदुषसदयोगात्। किंच “सव पेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः इयधिकरणे सम्यग्त्ानखादृष्टसाध्यलोक्तया 
अनु्ठतविधिनिषेधार्थो हि फल्हेतुभ्यामात्मनोऽन्यलं प्रतिपयते । सदयष्े सम्यग्ज्ञानदरौनात्, असति च तस्िज्ुद्धचि- 
तस्य तददरनादन्वयव्यतिरेकाभ्यां "तमेतं वेदादुवष्वनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाराकेन" इति श्चुया च विधि- 
निषेधानुषटानाप्पूरवं ताभ्यामत्मिनोऽन्यलं न प्रतिपद्यते । तस्मादविद्वद्विषय बिधिनिषेधद्याल्रमिति सिद्धम् । नयु “खगेकामो यजेतः,'न 

कलं भक्षयेत् इदयादावात्मनो देदाश्यतिरेकं पदयतां देदाथ्भिमानरूपाधिकारहेल भावात् देदादावात्मलमलुभवतामपि पारलोकि- 
कम्रतिपत्त्यभावात् भदृत्तिनिष्र्यभावेन कतर भावात् शा्नानर्थक्यमितिचेनन । प्रययगभि व्रह्म विद परलोकाभावविदशानात्मवादिन. 
भ्रहृत्तिनिद्च्यभावेऽपि विथिनिषेधशाच्नान्यथाचुपपत्यानुमितात्मासिलसख निर्विशेषाःमखरूपानभिज्ञख कर्मफ खगीदौ नरकरादो 

७ अभिनवगुस्ाचा्यन्याख्या । 

ज्ञानेन शेय इयथः । येन [वकारं गच्छति यद्धि फएारि । सभासमेलविभागेनेव एतान्प्रश्चान्साधारणोत्तरेण परिष्छिनसि । यद्यपिचवे चपि" 
[9 वि श | 

9 तिपाक्वाणद्तसगमास कर्जम् 



नीरुकण्डी-मधुमृदनी-माष्योत्कपदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगु्षन्याख्यायुता । ५३५ 

१ श्रीम-ण्ड(फरभान्यम् । 

अदे त॒ संसारी खखी दुःखी चं । संसारोपरमग्य मम कतेव्यः क्षेत्रक्षेजज्ञविज्ञानेन ध्यानेन चेश्वरं क्षेच्ज्ञ 
साश्चात्छरत्वा नत्खरूपावस्थानेनेति । यश्चैवं वृध्यते यश्च वो त्रयति नासो श्चन इति । पवं मन्वानो 
यः स पण्डिनापसदः संसारमोक्षमोः दासस्य चार्थवस्वं करोमीति । आस्महा खयं मूढो ऽन्यांश्च व्या- 
मोहयति शाखार्थसंप्रदायरहितत्वात् श्ुतहानिमश्चुनकटपनां च क्वन् । तसरादसं प्रदायवित्लवेशासल- 
विदपि सूजवदेवोपक्नणीयः । यनृक्तमीश्वरस्य शषेभक्ञेकत्वे संसारित्वं भाभ्रोति क्षेचज्ञानां चेश्वरकत्वरे 
संखारिणोऽभावात्संसाराभावप्रसङ्ग इति । एतो दोपौ प्रत्युक्तौ विद्याविद्ययोर्वेढक्चण्याभ्युपगमादिति 
स जनन्दिरिष्याल्या । 
लयाह--अर्हत्विति । संभारित्वमेव र्फोरयति--सुखीति । संसारित्वख वस्तुत्वे तदनिचृच्य। पुमथासिद्धिरिल्या- 
शद्रयाश्--संसारेति । कथं तदुपरमस हेतुं विना कर्ेव्यत्वमिल्याश्चद्याह--श्चन्रे ति । क्षें स्वा ततो निष्कृष्ट 
क्े््षस्य कषान कथं संसारोपरतिमुत्पादयेदिव्याकश्याह--ध्यानेनेति । संसारित्वमास्मनो उध्यमानख तद्रहितादी- 

शवरादन्यत्वमिनि वक्तुमितिश्ब्दः । तदेघान्यत्वसुपपादयति --यश्येति । मम संसारिणोऽसंसारीश्वरत्वं कते. 

स्यमिव्येवे चो वृध्यते योवा तथाचिधं ज्ञाने तव कवेन्यमित्युपदिश्ति सक्षेत्रह्मदीश्चरादन्थो केयोऽन्यथोपदेशा- 

न्थक्यादिलयश्रः । जास्मा संसारी पररस्सादात्मनोऽन्यम्तख भ्यानाघीनन्ञानेनेश्वरत्वं कतेग्यमियेतङकानं पण्डिलयमिति 

मनं दृषथनि--पवमिति । “अयमास्मा बह्म इ्यात्मनो बद्मखश्चुतिविरोधादिल्यथः । ननु संसारस्य ॒वस्तुत्वाङ्गी- 
कारान्तसतीदल्यवस्थायः कर्मकाण्डस्याथवक्वं संसारित्वनिरासेनाव्मनो अद्यस्वे ध्यानादिना साधिते मोक्षावस्थायां 

ज्ञानकाण्डस्या्थवस्वं तत्कथ यथोक्तज्ञानवान्पण्डितापसदस्वेनाक्षिप्यते तत्राह--सखंसारेति । करोमीति मन्यमानो 

यः स पण्डितापसद् इति पूर्वेण संबन्धः । कर्मकाण्डं हि कल्पित संसारित्वमधिटरय साध्यसाघनसंबन्धं बोघ- 

यदर्भवदिष्टं ्रानकाण्डमपि तथाविधं संसारित्वं पराकरलयासण्डकरस प्रत्यसरह्मणि पर्थवस्यदवद्धवेदिलय्धैः । किं- 

चारमनः श्ास्रमिद्धं बह्यस्वं त्यक्त््राऽबरह्यत्व कदपयन्नामहा भृषवा रोकद्कयव्रहि भृतः स्यादिल्याह-आन्महेति । 

नयु क्षेचरज्ञं चापि मां विद्धीयनेन सर्यत्रास्नर्यामी परो जीवाद्न्यो निस्च्यने न जीवस्येश्वरत्वमनत्र प्रतिपाद्यते 
तष्कथमिन्थमाक्चिप्यते तम्राह-- स्वयमिति । पिच न्खममीतिचलमिषद्क्षेत्रज्ञानुवादनाप्रसिद्धं तस्ेश्वरल्वमिदहो- 

पदेद्यातः श्रुनं तस्य दानिमश्रुतम्य च जीनेश्वरयोस्तालिकमेदम्य कट्पनां कुरवैन्कथं व्यामृदढो न स्यादवित्याट--श्रुतेति । 
ननु कचन च्यार्यातारो यथोक्तं पाण्डित्यं पुरस्कृ स्त्रसं चार्पालयादिश्भ कं व्यास्यातव्रन्नन्तत्कथसुक्तं पाण्डित्य 
मास्थानु््यामूढत्वं त्राह -- तस्मादिति । कषेत्रे चापीयत्र क्षेत्रजञेश्वरयारवय स्वाभी स्पष्टयितुं म्रव्युक्तमेव चाद्य- 

मनुद्रतेति -यन्तृन्तमिति ॥ लासनिक्रसेकस्वमतास्विकं मनमारिख्मित्यद्मिकत्योक्तमेतर सभाध् सारयति-पता- 

विति । श्रय संसारित्वं संघार्यभवेन संसारामावश्न्धुक्त दो परौ चिश्रावि्योतच॑रक्षण्येऽपि क्थ॒अस्युक्ताविति 
५ भाष्योत्कर्षदयीपिका । 

च मंजानकरणण्योत्प्षत्राससय च शरदधानस्य प्रश्रतिनिन्रच्योः सर्वप्रयन्नमिद्धयन जाच्रानर्थक्रयामावान् । नडु विवेक्रिनां देहादिभ्यो 
निष्ठर्रगात्मा्नं दृष्यत विधिनिषेधनोरथिक्छारामायन पण्रत्तिनिश्रस्यभाव यद्यदाचरति श्र्ठम्तततदद्रवतरो जन । स य॒त्धमाण कते 
एरोकस्तदनुपर्ः' दृति न्यायेन तदनुगच्छा तपा विधिनिपधद्ाचिऽग्र्तिद मनात्तत्ापरदरना फासान्थक्थमितिचन् कि मर्यपां विवर 

किल्याच्छास्रानथकयसुच्यन उत कस्यचित् । नाद्यः मनुष्याणा सदयेपु कश्चिद्यतति सिद्धय । यततामपि गिद्धाना क्िन्मा चत्त 

त्वन ` दतिम्यायेन सर्वषां विवव्लाभावात् । न द्वितीयः । मृदाना प्रबरतिनिव्रच्यो रागदिदोपानीनखन विव्रक्व्रनुगामिलाना- 
वात् । दमग्यमिमारदिच्मणि पितेकिनामव्रद्रत्तावपि इतरेषां अद्रलिद्दशनेन तद प्रृ्ताविनरेपामप्थ्रकरत्तिरिति नियन्तुमरकय- 
लात् 'स्व्मावस्नु प्रवर्तन" इन्युक्तप्वन शरग्रनः स्वभावास्यान्नानकर्यदलाद्विविक्छिना प्र्रस्यनविऽप्यतराना प्रह्रच्यमावायोगान्। तस्माद् 

विद्यामान वावन वायीनय्रत्रत्तनित्रच्यामश चन्थः यथा दृद्विद्रद्धिपयः। न केवर प्चसस्यावद्यानव्कात च यधा मिध्यामूं 
मरीन्युद्मृप्रस्ददा मूर्राकतु न सजाति तथा निध्यानानस्य परमा्थेवम्नुदृधण्रम मध्यमयो मगवनेदमुनी ' क्षेत चापि मा विदि 

सर्क्षयपु नास्त दति । नर्वीवरास्मीति सन्यस कुनाननु प टतिचन् चानस्यान्नाननानृू+ लात् ' सदु क 'असाननाप्र जानं नन 
मुश्चभ्ति जन्तवः" दति । एवच पयुकत्था (ल ता अहटमन्मि मगना दवतं अद्रव व्वमनि थम् चद्यान्सि तन्ण्यं म आत्मा तमसि" 

त्यादिश्रुलया असङ्दुपदसाच परतिमामा विष्णुवृद्ध त्रस दथग्बु्िसिति काट्यिमोरनमातें गाणल्वप्रपद्ात् वक्रय यराच। 

"अथ योऽन्यां दवतामुपा्तेऽन्योमावन्याऽन्याऽदमम्पतिन सरः यथा गमयुमप्राति यदद् ननित पद्धति । “सर्व पं पररादा- 

७ अमिनदगुप्रायासय्यागम्या । 

भिदहुषा देदेश्ोक्तमेतन्तथापि समासेनाह स्याच्च इति । अन्न, अहतिः । 2दयणणि मनमा समकागुशच । इन्शियगोवरा स्पादयः पश्च । 
॥॥ 77. / ¡ ति, , 10 0 |, 0 

नमे भने [1 क ह ह | गनकोयनतेनयोविविेयेनिमतननेेदकेकिन् शै च = मनिमिनि 

+ मृष्ये नता मूलो विदुः श्वीणेो वृद्धोऽह मभनघ्यवमादय र माप्मन्मप्यरारायन, 



५२३६ सआनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-्ीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १३ 

१ भीमण्छांकरभाष्यस् । 

कश्यम् । अविद्यापरिकदिपनदोषेण तद्विषयं वस्तु पारमार्थिक न दुष्यतीति । तथाच दृष्रान्नो 
दिनो मरीच्यम्भरसोषरदेरो न पङ्कीक्रियत इति । संसारिणो ऽमावान्संनाराभावप्रनङ्कदोपो ऽपि 
संखारसंसारिणोरविद्याकटिपतत्वोपपस्या पत्यु क्तः । नन्वविद्ावर्वमेव क्ेत्रक्ञम्य संसारिन्वदोप- 
स्तत्छृतं च दुःखिन्वादि' पलयक्मुपरभ्यते। न ज्ञेयम्य क्षेचक्षघर्मत्वाज््षानुः क्षेत्रस्य तन्टतद्रोचान- 
पपत्तेः । यावाकचिर्क्ेत्रज्ञस्य दोषजातमविचयमानमासंजयति तस्य ज्ेयत्वोपपत्तः श्चेत्रध्त्यमेच 
न दोच्रसधर्मत्वम । नच तेन क्षे्ज्ञो दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसगानुपपत्तः यदि हि संमर्भः म्याज् 
्ेयल्वमेव नोपपद्येत । यद्यात्मनो घर्मो ऽबिच्यावत्वं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षमुपलभ्यने | 
कथंवा क्षेचज्ञघर्मः। जेयं च सर्व क्षेत्रं ज्ञातेव कषेजन्ञ इत्यवधारितेऽवियादुःसित्वादेः क्षत्रक्षयि- 
शेषणत्व क्षेघ्रज्ञवरमेन्वं लस्य च भरत्यक्षोपलभ्यत्वमिति बिरद्धमुच्यतेऽविद्यामातावष्टम्भात्केयलम । 

कि दकि निति निने 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

शच्छति--कथसिति । कर्पितसंसारेण कट्पनाधिष्ठानमद्वयं वस्तु वस्तुतो न संबद्धमिति परिदहरति--भविधति , 
तद्धिषयं कल्पनास्पदमधिष्टानमिति यावत् । कदिपतेनाधिष्ठानस्य वस्तुतोऽसंस्पे दृष्टान्तं सारयति- तथाति । 
ईश्वरस्य संसारिष्वाभरसङ्ग प्रकटीकृत्य अरसङ्गान्वरनिरासमनुसखःरयति- संसारिण इति । न तावधूविद्याः संमा 
संसारिणं च कट्पयति स्तच्रा तत्पव्याघातात्पारतश्ये चाश्रयान्वरामावाल्क्ेत्रत्तस्य तद्रस्वे संनारिलमिति श~ने-- 
नन्विति । न चाविद्यावच्वमविद्याङ्ृतमनवस्थानादिति मावः। यत्ततख।तदं्ोरगवदु विद्या किं करिष्यतीति त्राः 
तत्कृतं चेति । अवि्यावज्नघोचैयस्वान्नर्मधर्मतेव्युत्तरमाह- नेत्यादिना । वदेव म्रप्चग्रति--य्ावाद्ति | जयस्य 
्षेत्रधमेस्वेऽपि क्षेतरद्रारा कषेत्रजस्य तस्कृतदो पवत्ते्याशङ्कयाद - नचेति । शचेत्रस्यापि ज्ञेयत्वान्न तेन चिनो वस्नुतः 
स्पक्षाऽसीव्युपपादयति--यदीति । घमैध्भिस्वेन संसर्गेऽपि ज्ञेयष्वे का क्षतिरिव्याश्याह--यद्रीति । भाग्म- 
धर्मख्याहमना ज्ञेयत्वे खस्यापि ज्ञेयस्वापरया कतैकमे विरोधः स्यादिः । किंच विमतं न क्ेतरजशध्रिन तद्रेथत्वा- 
दूपादिवदिल्याह-कशथवेति । किंच महाभूतानीलयादिना ज्ञेयमात्रख ्ेत्राननमावान्नाविच्देलीवृरमनेत्याद-- 
क्षयं चेति । किंचेतथो वेतती्युच्ःत्वल्षेत्रज्ञस्य न्ञातृस्वनिर्णयान्न तन्न ज्ञेयं किचिसखनिकतील्याह--ज्ञात्रेवि । 
षेतरक्े्क्योरेवेसखाभाव्ये सिद्धः सिद्धं क्ेत्रधमैस्वमविध्यादेरिति फडिवमाह--दतयवधारित षति । धिरोधाश्च म 
्ेत्रक्णधमेस्वमविच्देरिल्याह--सेचज्ेति । बिरुदधतरादित्वे मूलं दयैयति-- अविद्येति } मान्रपवरसय व्याल मान. 
युक्त्याख्यमवषटम्भान्तरमिति वक्तु केवर्पदम् । ययाऽविद्यया विरुदमपि निर्वोहुं शक्यते त्याः स्वातद््ाभावः. 

५ अष्योतकपंदीपिका । 

योन्यत्रात्मनः सवे वेद" इयादिश्रुतिभि्भदशनखख निपिद्धलाच । यत्पुनरुक्तं विरद्धधमेवत््वादेषयं न संभवनीति तदपि न । वरिश्दध- 
मेताया मिभ्यालो पपत्त्या जहद जदृटक्षणया सोऽय देवदत्त इतिषरदैक्यस्य सुवचलान् । तम्मान्क्ेत्रनस्यश्रराभिन्नस्य न सनारमंर{.-। 
ननु संसारिणामिवाहं व्राह्मण एवमाभिजायादिविचिषएटः इदं पुत्रक्षे्रकखन्रादिकं ममेति पण्डितानामपि रामारिलय्रनीते क्ननम्य 
वस्तुनः खसारासंस्परौ विद्वदयुभवो विरभ्येदिति चेदं पाण्डिलं कूटस्थासंसा्यत्मदशनं किवु क्षेत्रज्ञ एुवात्मदर्शं क्ष्म न्धं 
पदयरतां अयमहं कता ममेदं भोग्यं स्यान्ममानेन क्मणेदं फर सेव्छयतीति प्रययो न सयति । कूट ग्थात्मधीविर्दरत्वादम्य प्रवयम्य। 
सन्वविक्रियात्मदरिनो मोगकममाकाष्योरभावे कः ाच्राधिक्रारीतिचेत् फनर्थिलादविद्रानधिकरारीति गरदाण। ननु विदृषः कुश््भा- 
त्मद्दिनः फलाथिललामावाल्प्र्यलुपपत्तौ निषेधाधीननिक्त्तरपि दुर्वचलात्तम्य निदृत्तिनिषठय न सिभ्यनीति नन्मत्यम् । तथापि 
कायैकरणसंघातव्यापायेपरमे निदत्तिरुपच्यते । इदं चान्यत्पाण्ठिव्यं कस्यचित्पण्टितंमन्यम्य । क्षेत्रज दैथर एव क्नेन चान्यन् । क्षे. 
ज्ञविषयः अदं तु बस्वुनः संसारी सुखी दुःखी च । ननु संसरि वास्तववे नदनिव्र्या पुरुपाथासिश्िरिति चन्न 1 क्षेत्र ता, {नी 
निष्रष्टस्य क्षेत्रज्ञ ज्ञानेन मम संमारापरमस्य कर्वव्यलात् । ननु क्षेचनज्ञानं कथ संमारापरल्युत्पादक्रमितिचन् । प्यामननुर 
कषेत्रज्ञ सक्ात्छृखय त्खरूपावस्थानेनेति ग्ण । तथा चाहं वस्तुनः संसारी असंमारिम क्षेचजादीश्वरादन्यन्नम्मान्मम गणि 
ऽसं मारीश्वरल कतव्यमिप्येवं यो बुध्यते यो वा तथावि व ज्ञानं लग्रा सपादनीयमिति बोधयति नामो क्षेत्रल. 1 अन्यथाषदरलानय ह्म 
मिव्यवं मन्यमानो पण्डितापसद् । अयमात्मा ब्रह्मलयाद्यात्मनो ब्ह्मल्लवो धकर रखा प्रतिपादिनोपपत्या च धिनेघान्.। नमु सनौगम्य 
वस्तुलाभ्युपगमात्सं परावस्थायां कर्म कण्डस्यार्धवत्वं समारनिरासेनात्मनो ब्रह्मते ध्यानादिना साधित मोनान ग्रा नान् 119. 
स्यार्थवत्वे तत्कथं यथोक्तनानवान्पण्डितापमद इत्युच्यत इति चेत् । उच्यते । संमारमोश्नगोः यान्यग्य वावा तानि 
मन्यमानः पण्डितापसद् एष्र । यत्तः कच्तं संन.रिलमधिकृत्य सान्यसाधनसंवन्धं बोधग्रतः कर्म काण्टम्य , शा, 1 म 

७ अभिनवगृक्ताषार्यष्याखूया । 
चेतना दप्टाक्तिः । पुरथः पूनिर्ति । अश्रान्ते किल सम॑म्य जात्रह्णः कृमिपरयन्तम्य प्रारभे निष्प या क| फामनतधाद्िदु भवनत मम 



नीर्कण्टी-मधुसूढनी-भाष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-भ्मिनचगुप्तव्याख्यायुता । ५५६७ 

१ भीसच्छांकर भाष्यम् । 

अध्राह साऽविद्या कस्येति । यस्य हर्यते तस्येव कस्य डद्यत इति । अन्नोखयते अविधा कस्य इद््यत 
इति प्रश्नो निरर्थकः! कथ, इश्यते चेदविद्या तद्धन्तमपि पयसि । नच तद्ठव्युपङभ्यमने सा कस्येति 
प्रश्नो युक्तः । नहि मोमत्युपकभ्यमाने गावः कस्येति प्रश्रो ऽ्थवान्भवेत् । नु विषमो दण 
न्तो गवां वद्तश्च भरव्यन्षत्वात्संबन्धोऽपि पत्यश्च इति यश्चो निरर्थको न तथाऽविद्या तद्धांश्च प्रत्यक्षौ 
यतः प्रश्नो निरर्थकः स्यात् । अध्रत्यक्षेणाविद्यावताऽबिद्यासंबन्घे ज्ञाते किं तव स्यात् । अविद्याया 
अनर्थ॑हेतुस्वा्परिदसैव्या स्यात् । यस्याविद्या स तां परिहरिष्यति । नु ममेवाविद्या । जानासि 
तद्यैविद्यां तद्वन्तं चात्मानम् । जानासि नतु प्रव्यक्चेण । अलमनेन चेज्ञानासि कथं संबन्धग्रहणम् । 
नहि तव ज्ञातुक्ेयभूतयाऽविद्यया सत्काङे संबन्धो व्रहीतु शाक्यते । अविद्याया विषयत्वेनेव छ्ातु- 
रुपयुक्तस्वात् । नच क्ञातुरविद्यायाश्च संबन्धस्य यो म्रहीता ज्ञान चान्यत्तद्विषय संमवत्यनव- 
स्थाप्राप्ेः 1 यदि ज्ञातापि ज्ञेयस्तबन्धो ज्ञायेतान्यो ज्ञाता कर्प्यः स्यात्तस्याप्यन्यस्तस्याप्यन्य इत्यन- 
वस्थाऽपरिहायां । यदि पुनर विद्या ज्ञेयान्यद्धा ज्ञेयं ज्ञेयमेव तथा ज्ञातापि ज्ञातेव न ज्ञेयं भवति । यदा 
लको जही, 4 ककि कनि, # ॥ 

२ आनन्दगिरिष्याख्या 

चितोऽग्यसयाविधमानस्वेनातद्ाश्रयध्वात्तस्या विद्यास मावतया तदाश्रयत्वव्याघातादाश्चयजिक्तास्या पृच्छति--अत्रा- 

हेति । ज्ाश्रयमाश्रं एृच्छथते तद्िोषो वा, प्रथमे प्रश्नस्यानवकाश्चत्वं मस्वाह--यस्येति । अलिद्या शदयाऽददया वा, 
दद्यत्वे पारतषयाक्कि चिन्नि एत्वेनेव तदुष्टेनाश्रयमान्न भष्टव्यमद्दयस्वे वाऽप्रकाश्चव्वादसिद्धिरेव स्यादिलर्थः । द्वितीय- 
मारम्बते--कस्येति । अविद्याया दङ्यमानत्वादाश्नय विरोषस्यात्मनोऽपि स्वानुभवसिद्धत्वास्परश्चस्य निरवकाशतेच्युत्तर- 
माह--अथ्रति 1 अरश्नानथेक्यं प्रश्नद्वारा स्फोरयसि--कथसित्यादिना । तथापि कथं प्रक्षसिद्धिखन्राह--नचेति । 
वदेव दृष्टान्तेन स्पषयति-- नहीति । दष्टान्तदाष्टौम्तिकयोदेंषम्यं चोदयति -नन्विति । अहानाश्रयख परोक्षव्वेऽपि 
प्रभ्ननेर्ैक्यमिदयाह--अप्रत्यक्चणेति । अबिच्यावतोऽप्रयक्व्वेऽपि तेनाविध्यासंबन्धे सिद्धे प्रष्टुस्तवं भ्रभ्नानथक्य- 
समाधिनं कश्चिदिलर्थः । अबुद्धपराभिखम्धिः शङ्ते--अ विद्याया इति । अविद्यवतस्तत्परिहारान्नान्येन प्रयति- 
तद्यमिष्याह- यसेति 1 मसमेवाधिद्यावस्वात्तस्परिहारे मया भयतितव्यमिति शङ्कते---नन्विति । तर्हिं परश्नानथेक्य- 
मिति सिद्धान्ती खाभिसंधिमाह-जानासीति । आस्मानमबिदध्यावन्तं जानन्नपि तद्विषयाध्यक्षाभावास्ण्ृच्छामीति 

शङ्कते- जानामीति । अविद्यावतोऽप्रयक्षव्वं वदता तखाहमविध्ाचानविद्याकार्यवसवाव्यतिरेकेण सुक्ता्मवदित्यनुमे- 
यष्वमिष्ठमिलभ्युपेय दूषयति--अनु मानेनेति । आत्मनोऽविधासंबन्धरहे कानुपपत्तिरिव्याशङ्कखय ज्ातवातमा 
छस्याविद्यासंबन्धं बुध्यतेऽन्यो वा ज्ञातेति विकट्व्याद्यं दूषयति-- नहीति । तत्काटे खस्या विद्यां अरति स्षातृत्वा- 
वस्थायामिति यावत् । अविद्यां बिषयस्वेन गृहीत्वा सञ्ज्ातृष्वेनेवोपयुक्तसात्मनस्तस्याः स्वात्मनि ऊतः संबन्ध- 
ज्ञातृत्वसेकसख कर्मकरत्वविरोधादिव्याह-अ विद्याया इति । द्वितीयं निरसखति- नचेति । यो अहीता स न संभव. 
नीति संबन्धः । तद्विषयमिति न्तातुरविद्यायाश्च संबन्धस्तच्छब्दा्थः । अनवस्थासमेव प्रपञ्चयति--यदीति । आत्मनः 

्परततेयत्वायोगात्तसि निया संबन्धस्याभमाणिकस्वाज्ञिलयाुमवगम्यत्वे स्थिते फङितमाह--यदि पुनरिति ! यदा 
५ भाष्योर्कषंदीपिका । 

पराक्लयाखण्डेकरसे प्रयगब्रह्मणि पयेवस्यतः ज्लानकाण्डस्य चार्थवत्त्वं आत्मनः शाखसिदध ब्रह्मं च लक्खा सं सारस्य वासवल- 

मात्मनो ऽब्रह्म च कहपयन्नासमहा भूलला शाचरार्थसश्रदायरदहितलाव् ततत्वमसीतिवत्मसिद्धक्षेत्रज्ञायुवादेनाप्रसिद्धं त खेश्वरत्वं क्षेत्रज्ञं 

श्वापि मां विद्धीत्युपदेशतः श्रुतं तख हानिमश्ुतस्य ओीवेश्वरयोर्भेदस्य कल्पनां च क्वन्त्खयं मूढः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धीखनेन 

सधेकषे्रान्तयीमी परो जीवादन्यो निरूप्यते नतु जीवयेश्वरत्वं बोध्यते इद्यन्यांश्च व्यामोहयति । तस्मादसंप्रदाय बिययथोक्तं 

पाण्ड्यं पुरस्य सर्वशालरर्थविदपि सूरवदुपेश्षणीयः। तथाच विदयाविदयोरवैलक्षण्याभ्युपगमात् इश्वरस्य क्षेत्ज्ञकत्वे संसारित्वं 
प्रप्नोति क्षेचन्ञानां चेश्वरेकतवे संसारिणोऽभवत्संसारामावग्रसङ्ग इयतो दोषो प्रत्युक्तो । अविघापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु न 
दुष्यतीयत्र इन्तस्योक्ततरात् । संसारसंसारिणोरविद्याकस्पितत्वेनोपपत्तः । नन्वविद्या संसारसंसारिणौ कल्पयन्ती(१) आश्रयान्त- 

राभावातसे्रज्ञाश्रया तस्य च तद्रत्वमेव संसारिखम् । नचाविद्यावच्वमविद्याक्ृतमनवस्थाप्रसङ।त् । ननूत्खातदन्तोरगवदनिदया किं 

करिष्यतीतिचेन्नाहं द.ख्यदं सुखीति तक्छृतख दुःखिलद प्रयक्षसिद्धलादिति चेन्न । कषेत्रज्ञ आपाद्मानख दोषजातख हेयलो- 
पपत्त्या क्षेत्रधर्मत्वेन क्षे्रज्ञधर्मलाभावात् । नच कषेत्रदरार क्षे्रन्नस्तत्छतदोषवत्तया दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गे ज्ञेयलाभावग्रसे- 
गेन तेन ज्ञातुः संसगौतुपपत्तेः। नु धर्मधर्ित्वेन संसर्गेऽपि ज्ञेयत्वे का क्षतिरितिचेत्। अविद्यावत्वदुःखिलदेरात्मधर्मत्वे खधर्मख 
च खेज्ञेयत्वे खखापि खज्ञेयलापत्त्या कर्मकठैविरोध इति ग्रहाण । किच विमतं नात्माश्ितं तज्ज्ञेयात् रूपादिवदिदयनुमानात् । 
दुःखिलादेः ्ल्षेणोपकभ्यमानल्वन जञेयतरेनात्मधर्मत्वं न संभवति तद्धर्मत्वे वरा ज्ञेयम् । किंच सहाभूतानीदयादिना ्रेय- 
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१ भरीभण्छांकरभान्यम् ॥ 

चेवमवियादुःखित्मचेम श्चातुः षेत्रहस्य किंचिड़ष्यति । नन्वयमेव दोषो यदोषवन्क्श्रविशशात्- 

स्वम् । न विज्ञानखरूपस्यैवाविक्रियस्य विज्ञाठृल्वोपचारात् । यथोष्णतामात्रेणाच्च्ततषिक्रि्रोपचारः 

स्तद्धत् । यथान्नं भगवता क्रियाकारकफरत्मत्वाभाव आत्मनि खत पव दक्षितोऽबिद्याध्यासेपित- 

रेव क्रियाकारका्यात्मन्युपचयते तथा तन्न त्न “य प्नं वेत्ति हन्तारं कृतेः श्ियमाणानि गुणैः 

कर्माणि सवेदः", "नादत्ते कस्यचित्पापम्" इत्यादिपकरणेषु दाशतस्तथव च व्याख्यानमसानिः। 

उन्तरेषु च प्रकरणेषु दशेयिष्यामः । इन्त तह्यीत्मनि क्रियाकारकफटात्मतायाः खतोऽभावेऽविद्यया 

चाध्यारोपितस्ते कमीष्यविद्धत्कर्वव्यान्येव न बिदुषामिति परप्तम् । सद्यपेषं पराम् । एतदेव च भम 

हि देदथता शक्यम्" इत्य दकषयिष्याम. । सवैराखाथोपसंहाररकरणे च (समासेनैव कोस्तेय निष्ठा 

ज्ञानस्य यापरा इत्यत्र विशेषतो द्रंयिष्यामः । अटयिह बह्ुपपश्चनेत्युपसंहियते ॥ २॥ इद् शरीरः 

^^
 ~^ ~~~ ^~ ̂ ^ ^^ ̂  ̂ ^... 

२ आनन्द्गिरिव्यार्या । 

चैवं ददेखध्याहायैम् । ज्ञातुरास्मनो न किंवचिहुष्यतीयेतदष्यमाणः शङ्कते---नन्विति । किं सिपृत्वे सानक्रिया- 

करत्वं ज्ञानस्वरूपत्वं वा, नाचयस्तद नम्युपगसात्तत््युक्तदोषषाभावात् › द्वितीये ज्ञातृस्वस्योपचारिकत्वान्न तत्करतो दोषो 

ऽस्तोव्याह- नेत्यादिना । असल्यामपि क्रियायां क्रियोपचारं दृष्टान्तेन स्फुटयति--यथेतिः । भस्मनि वस्तुतो 

विश्ियाभावे भगवदनुमतिं ददौयति--य शाति । मीताल्चाखं सक्तम्यथः । स्वत एवात्मनि किपाद्यास्मस्वासकौ 

अगवता श्चाच्चे यथोक्तसयेव व्याख्यातमस्माभिरिति संबन्धः । कथं तहिं चियादिरास्मनि भाति तध्राह-- 

अविचेति । यथा वस्तुतो नास्त्यादमनि क्रियादिरूपचारात्त॒ माति तथा तत्र तत्रातीवभ्रकरणेषु अगवता इतो यज्ञ 

इत्याह--तथेति । न केवरूमवीतेष्वेव श्रकरणेषु वासवक्रियायभावादास्मन्याभ्यासिकी तद्धीरक्ता कितु वक्ष्य 

साणप्रकरणेष्वपि तथेव भगवदसभिग्रायदर्शनं भविष्यतीलयाईइ--उतरेषु चेति । अआस्मनि चास्तवक्रिया्भावेऽ- 

ध्याखाच्च तरिषिद्धौ कर्सकाण्डस्याविद्रदधिकारिष्वप्राक्षौ विद्रान्यजेत ज्ञात्वा कर्मारभेतेदयादिशशाखविरोधः स्यादिति 

शङ्ते- हन्तेति । शाखल्य॒व्यतिरेकविक्ञानाभिभ्रायस्वादशनायाचनीतास्मधीविषुरसयैव कमैकाण्डाधिकारिते्यङ्गी- 
करेति-सत्यसिति । कथमज्ञसेव कमौधिकारित्वमुपपन्नमित्याशड्याहइ--- एतदेव चेति । क्षानिनो ज्ञाननिषएटायाः 

भेवाधिकारो निशठान्तरे व्व्षखयवेत्युपसंहारप्रकरणे विशेषतो भविष्यतीत्याह--सव॑ति । तदैवानुकामति-समासे- 

नेति । जीवनबद्यणोरेक्याभ्युपगसे न किंचिदवचयमित्युपसंहरति--अलभिति ॥२॥ एवं शछोकदयं व्याख्याय 
५ माष्योत्कर्षदीपिका) 

माघ्रख सषेत्रान्तभावकथनात् एतथो वेत्तीद्युक्तया स्षतरज्ञख ज्ञातृलनिणैयाज्जेयं सरव क्षेत्रं ज्तेव क्षेत्रज्ञ इलयवधार्थते । तम्मा- 
स्ममाणयुक्तयाख्यावष्म्भान्तराभावात् केवलाविावष्टम्भात् अविधादुःखिलदे क्षेत्ज्ञधरमैत्वं तस्य च अयक्षोपलभ्यलमिति विर्द्र- 

मुच्यते 1 नु यया अविद्यया विरुद्धमपि निर्वो शक्यते तस्याः सातदयाभावात् चितोऽन्यस् वास्तचवस्तुनोऽवि्यमानल्वान् 

आविद्यक्ृल्य च विद्यमानत्ेऽपि तस तत्कायेतया तदाभयलासं भवात् अविद्या केति चेत् । किमाश्रयमा्र ृच्छनि तष्ि्ेपं बा । 

आथे तखारदयत्वेन पारतच्यात् किंचिच्निषटैव इयते । तथाच यमाश्रयते तस्येव सेतो नाश्चयमार्र ष्टव्यं तस्योपलभ्यमानलात् । 
आश्रयविरोषस्योपलभ्यमानलादेव । न द्वितीयः । नहि गोमलत्युपलभ्यमाने गावः कसति प्रश्नो युज्यते । ननु गवां तद्वतश्च प्र्यक्ष- 
ललात्तव्व॑बन्धोऽपि भरयक्ष इति तत्पश्रो यथा निरर्थक्रः तथाऽविय।तद्वतोश्च प्रयक्षल्लाभावात्प्श्नानर्थक्याभावात् । द्न्तदा्मन्ति- 

कयो्रैवम्यमिति चेदभरयक्चेणाविद्यावताऽवियासंबन्धे ज्ञाते तव करं खात् । नन्वविद्याया अनर्थहेतुलात् परिदवैव्या खाद्वितिचनं 
यास्ति सा स तां परिहरिष्यति । नयु मभमेवाविदया तत्परिहारे मयैव ्रयतितव्यमितिचेत् तद्येविया तदन्तं चात्मानं जानासीद्यनः; 

अश्चानर्थक्यम् 1 नतु जानन्नपि तद्दिषयभ्रयक्षाभावात्पच्छामीतिचेत् अहम विद्यावानविद्याकायेवक्तवात् व्यतिरेकेण सुग्तात्मवदिल्य- 

नुमानेन वेज्ानासि तर्हि संबन्धयदहणं कथं । ज्ञातेवात्मा खस्यावियासेबन्धं जानाति किवान्यो ज्ञाता । नादयः । स्वस्याविदा 
अति ज्ञातृलक्राखेऽविदयाश्रयत्वेन गृहीतात् तज्ज्ञातृत्वेनेवोपयुक्तस्यात्मनः कर्मकतैविरोधात्तखाः खात्मनि संबन्धग्रहासंमवात्। न 
द्वितीयः । अनवस्थाप्रसद्गात् । तथा चाबिदयादिकं ज्ञेयं ज्ञेयमेव ज्ञाता च ज्ञातेवातोऽवि्यादु.खिलायनं ज्ञतुः कषेचरनसय किचि 
हष्यति । नज दोषवल्षेतरहञातृलमेवात्मनो दोष इतिचेत् किं जञाततवं ज्ञानक्रियाकतृत्वं उत ज्ञानखरूपलम् । नाथ । तदनभ्युप- 
गमेन तत्भयुक्तदोषाभावात ! द्वितीये यथोष्णततामात्रेण बहेसतापे तापथितृखोपचारस्तथा विज्ञानखरूपसाऽिकरियामनो विना 

६ धीधरीन्याख्या । † 

तये । आयासायापरं कमै विच्रान्याशित्पने पुण्” इति ॥ २ ॥ अत्र॒ यद्यपि चतुर्विशतिमेदेभिन्ना प्रकृतिः ेत्रमिदयभिभित तथापि 

७ अभिनचयुप्ाचायदयाख्या । 

पर्याप्तं किमन्येन । इदटदश्चाहं निखमेव भूयासमिति भागसंशारणी शरतिराश्वासनास्मिका पररहग्वकासनेषु रागदण्दूवाण्या जागने ॥ २ ५ 

[+ ^, सि 1 



नीरकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योक्कषेदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगुप्तव्यास्यायुता । ५३९ 

नत्क्षेन्नं यच याह यद्भिकारि यतश्च यत् । 
स चयो यत्प्रभावश्च तत्समासेनमेश्चणु॥३॥ 

१ आओीमष्छांफरभाव्यम्। 

मिद्यादिष्ोकोपरिषएटस्य ध्चेजाध्यायार्थस्य संग्रहण्छोको ऽयमुषन्यस्यते-- तत्के यच्चत्यादि व्याचि- 
ख्यासितस्य हास्य संग्रदोपन्यासो न्याय्य इति यलनिर्दिष्टमिदं शरीरमिति तत् तच्छब्देन पराम 
दाति । यश्चदं निर्दि क्त्र तद् यादग् यादशं खकीयेधे्मैः । चशब्दः समुच्चयार्थः । यद्विकारि यो 
विकारोऽस्य तद्यद्धिकारि यतो यस्माच्च यत्कार्यमुत्प्यत इति वाक्यदोषः । स च यः क्षे्क्ञो निर्िषः 
स यत्प्रभाचो ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य स यत्प्रभावश्च तत् क्षेचरक्चेचक्योयोथात्स्यं यथा 
विशेषितं समासेन संश्चपेण मे मम वाक्यतः णु श्चर्वाघधास्येदयर्थः ॥ २ ॥ तत्क्षेजक्षेचक्षयोयौ थात्म्यं 

[व क, क, १, 970, का + 1, 0 4, क, 8 च ̂ 9 ति 5 1 090 00 का कोक" ०8 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 
[कन अभ्य 

छलोकान्तरमयतास्यति--इद मिति । ऊत समरहोक्तिरुपयुज्यते--तत्राह - व्याचि ख्यासिं तस्येति । प्रतिपत्तिसो- 

क्या संमरहोक्तिर्थवतीलयभः । वक्ष्यमाणेऽयै श्रोतुर्मनःसमाधाना्थ सूत्रितवाक्यार्थोपायंविवरणग्रतिज्तामभि्रेवाह-- 

यन्निर्दिप्रमिति। इदं श्षरीरमिति थश्निदिष्टं तच्छरीरं तच्छब्देन पराृकाति प्रहृतार्थेतवात्तलेति योजना । तत्त 

छातव्यमिलयध्या्टारः । यश्वेति येन रूपेण रूपथदिति तदेव क्षेत्र विदोऽयते । तस्य कज्रस स्कीया धमौ जन्माव्- 

यक्ेर्वििष्टस्य सेयत्वे हेयत्वं फरूति । चशब्दपश्चकसयेतरेतरससु्चयराथत्वमाह--चशब्द इति । निकारितेनापिं 

हेयत्वं सूचयति--यद्धिकारीति । यत्करा्य॑तस्सर्ब॑ यस्मादुस्प्ते तत्कारणत्वाज्जातव्यमित्याह--यत इति । 

चेत्रमिव श्षत्रक्तं ज्ञातव्यं ददीयति--स चेति । स ज्ञातव्य इति संग्रन्धः। चक्चुरादयुपाधिङृतदश्यादिशक्तिवशात्तस्य 

शषातव्यस्नं सूचयति--यत्प्रभावं इति । तेनोक्तेन प्रमावेण तख ज्तातव्यतेति शेषः । कथ यथाविरोषितं क्षेत्र शत्रन्तो 

2 नीरुकण्डव्याख्या ( चवुर्धरी )। 

॥ २ ॥ क्षिगक्षिचहपदे विवरीतुमारभते-- तदिति । यच क्षेत्र निर्दिष्टं तत् यादक् यादशं खकीयैधर्मरस्ति । यद्वि- 

क्वारि ये च तख विकाराः यतश्च यत् यसाद्िकारायजायत इति प्राः । तप्पूर्भाक्त कषेत्रं यच्च यत्खशूपं याद् 

यल्कारकं यद्विकारि ये च तख विकाराः यतश्च क्े्ावयवाचजायत्ते तत् श्रणु । तथा सच क्षेत्रजः यो यत्लरूपंः 

थ मधुसुदनीष्याख्या । 

[मस्तु मन्थविस्तरमयात्पागेव बहुधोक्तलाच नोपन्यस्ताः ॥ २ ॥ संक्षेपेणोक्तमर्थं विवरीतुमारभते ~ तदिदं दारीरमिति श्रागुकतौ 

जवरभकयं केतं यच श्वहपेण जउदद्यपरिच्छिन्नादिखमावं याटक् चेच्छादिधर्मकं यद्विकारि यरिन्द्ियादिषि एरियु्तं यतश्च 

नकारात् यत्र्थूसुखययत इति हषः 1 अथवा यतः प्रहतिपुर्रसंथोगाद्भवति । यदिति यैः स्थावरजङ्गमादिमेदर्भिन्नमियर्थः । 

अ्ानिभमेन चक्रारप्रयोगात्स्ैसमुश्रयो द्ष्ट्यः । स च कषेत्रलो यः खरूपतः खभ्रकराराचतम्यानन्दसखभावः । यत्ममावथच ये 

वरलावा उपायिकरताः शक्तयो यस्य तत् कषत्रकषेत्रनयाथातम्यं सर्ववेशेपणविरिष्टं समासेन संक्षपेण मे मम वचनाच्च । ् ुखा- 

५ माप्योत्फ्यदीपिका । 

एापचाराददोप दलयरं विस्तरेण । २. ॥ दद शरीरमिद्यादिनोपदिष्टख क्ष्ाभ्याया्ैख संयश्छोकं ग्रतिपत्तिताकयीथसुपन्ययति-- 

तदिति । दृं शसीरमिति यनि त्तदा परागर्वि । यचेदं निर्दै्ं क्षेत्र खरूपतो जडं स्थावरजंगमादिमेद्भिन्नं द्दय- 

खादिखभावं चत् । याचक च खकीगरधमेः यादं यलमक्षारकं च यद्विकारि ये विकारा अस्य तत् । यतो यस्मा यत्कायेयुत्प्यत 

द्रति दौषः । तश्च अकृतिपुखपरसयोगाद्धवति । सादति मः स्थावस्ज॑गमादिभेदैभिन्नमिति लाचार्भ॑यच्चयस्मिशरुक्तसख यत्पदार्थखान्त- 

पीवायतदस्नेयथ्यमनिम्रद्य न व्याल्यातम् । अच्र चकाराः सवं समुच्यार्थाः । सच क्ष्ज्ञो यः निर्दिष्टः खहपतः सचिदानन्द्- 

स्वभावः यलभावः प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यद्य स तय्यथोक्तविशेषणविषिष्टक्षे्रह्याथात्म्यं मासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यात्, 

६ ओधरीभ्याख्या 1 

दहरूपेण परिणतायामव तखामहमपरेनावियेकः स्फुट इति तदिवेकाथमिदं रीर ्षेत्रमिलयायुक्ते, तदेतर्रप तथिष्यन्परतिजानीते-- तर्ष. 

त्रमिति । युक्तं मया तक्षतं यस्लरूपतो जटं ददयादिसवमाव याटृग्यादं चेच्छादिथमैकं यद्धिकारि यैरिन्द्ियादिविकारेयुक्तं यतश्च 

रह्ृतिपुरुषसयोगाद्भवति । यदिति यैः श्यावरजङ्गमादिमेदाभन्नमित्धः । स च हेतरकषो यः खरूपतः, यसमनश्च सन्निन्देश्रययो- 

.____ _.------------------ 

५ पदागण्छष्नः > मधुमन, भीधर् 



५५४ ० जआनन्दगिरिन्यास्यासंवछित-शरीमेच्छंकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः; १३ 

( ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक् । 

ब्ह्मसुजपदैज्ैव हेतुमद्धिर्विनिथितैः ॥ ४ ॥ 
१ श्रीमण्छलकरभाष्यम् । 

विवक्षितं स्तौति भोदबुद्धिप्ररोचनार्थम्--ऋषिभिरिति ! ऋषिभिवैसिष्ठादिभिषेहुधा बहरकार गीतं 
कथितं । छन्दोभिदछन्दासि ऋशगादीनि तेर्मन्रच्छन्दोमिर्विविधेनौनाप्रकारः पूथग्विवेकतो गीतम् । 

दि ब्रह्मसूध्रपदेशचेव बरह्मणः सुच कानि वाक्यानि ब्रह्मसजाणि तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते जहयति तानि 

पदान्युच्यन्ते । तैरेव च शचेक्षे्र्॑ञयोयीथास्म्यं गीतमिलयद्धवतैते । “आ्मेल्येबोपासीतः इव्यादिभिर्ि 
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२ आनन्द्गिरिन्याख्यां । 

चा शक्यौ क्षातुमिव्यदाङ्ं भगवद्वक्यादिद्याद--तदि ति ॥ ३ ॥ शछोकान्तरस्य तार्यमाह-“त दित्यादिना । 

विवक्षितं जिक्लासितमिलय्थैः । स्त॒तिफर्माह-श्रो्धिति । न केवलमाोक्तेरेच कषेत्रादियाथात्म्यं संभावितं कितु 

बेदवाक्यादपील्याह--छन्दोभिश्चेति । ऋगादीनां चतुणामपि वेदानां नानाप्रकारत्वं शाखासेद्दि्टम् । न केवर 

छतिस्षतिसिदक्ते याथास्म्यं किंतु योक्तिकं चेत्याह--किचेति । कानि तानि सुत्राणीयाशङ्खयाह--आस्म्ेये- 

मति । आदिपदेन (ब्रह्मविदामोति परम्, "अथ योऽन्यां देवताम् इत्यादीनि बिदयाचिद्यासूत्राण्युक्तानि । स्मेति क्षत्र 

सोपादानं तच्च कनरोपरश्चणसम्। “अथातो व्रह्यजिन्ञासा' इत्यादीन्यपि सुत्राण्यत्रं गुहीतान्यन्यथा छन्दोभि- 

३ नीरकण्ठन्याख्या ( चतुधेरी ) । 

यस्मिश्च तदपि मत्तः शृणु ॥ ३ ॥ वक्षयमाणेऽ्यै प्रमाणमाट-ऋषिभिरिति । ऋषिभिर्वसिष्ठावैनेहुधा गीतं 

योगवासिष्ठादौ प्रतिपादितम् । छन्दोभिवेदैम॑त्रेवी प्रथक् प्रतिश्ाखमनेकभ्रकारं गीतम् । ब्रहमसूत्रपदैः ब्रह्मणः सूच॑कानि 

पदानि समुच्चित्य वाक्यभावमापन्नानि तर््रहयसूचकेत्री्यणवाक्यैः | तस्रमसीत्यायेरित्यर्थः । हेतुभद्धिः अंतन्नेन सोभ्यं 
शुङ्गेन पोमूरमम्विच्छ अद्धिः सोम्य श्चङ्गेन तेजोमूकमन्विच्छ तेजसा सौम्यं शृङ्गेन सन्मूरमन्विच्छ सन्भूलाः 
सोम्येमाः प्रजाः+ इत्यादिना कार्यलिङ्गान्यनुमानानि व्रह्माधिगमाय प्रद्धीयन्तो हेतवलतदद्धिः । विनिर्धितेरसकृदभ्या- 

€ सधुसूदनीव्याख्या । 

वधारयेदर्थः ॥ ३ ॥ कैर्विंसरेणोक्तखायं संक्षेप इदयपेक्षायां भोतृबुद्धि परोचनार्थं ` स्तुवंनाह--~ऋषिभिरवैसिठादिभिर्यीगज्चान्ेषु 
धारणाध्यानविषयलेन बहुधा गीतं निरूपितम् । एतेन योगशाल्नप्रतिपायलषुक्तम् । निविधैर्निखनेमित्तिककाम्यकमोदिविषयैः 
छन्दोभिच्छगादिमच्र बरह्मणेश्च प्रथग्विवेकतो गीतम् । एतेन कर्मकाण्डप्रतिपायवसुक्तम् । ब्रह्मसुघ्रपदैश्वैव ब्रह्म सुत्यते सुच्यते 
किचिद्यवधामेन प्रतिपाद्यत एभिरिति बह्यसूत्राणि । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । यैन जातानि जीवस्ति । यस्प्रयम्धयै- 
भिसंबिश॑न्ति" इत्यादीनि तटरधलक्षणपराण्युपमिषद्वाक्यानि । तथा पर्त ब्रह्म साक्षत््रतिपायंत एभिरिति प्रदानि खंरूपलक्षण 
परागि “सदं ज्ञानमनन्तं जह्य इत्यादीनि तेबेह्यसृत्रैः पदश्च हेतुमद्धिः । "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् इत्युपक्रम्य 
द्धक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयं तस्मादसतः सज्येत इति नास्िकमतमुपन्यघ्य "कुतस्तु खड सोम्पैवं स्यादिति 
होवाच कथमसतः सजायेतः इ्यादियुक्तीः प्रतिपादय द्धिर्विनिशितेः उपक्रमोपसेहारेकवाक्यतयां संदेदद्यन्यार्थप्रतिपादकैः 

५ मष्योत्क्द्यीपिका । 

+र श्रूलाऽवधासयेखर्थः ॥३॥ शरोतृप्रयेचनाय कषेत्रक्षेत्रह्घयाथात्म्यं सोति-कषिभिरिति। ऋषिभिवैसिष्ठदिभिवौसिष्ठादी बहुधा 
बहूु्रकारं गीतं कथितम् । न केवर्माप्तो्तमेव क्षेतादियाथास्म्ये प्रमाणमपि छन्दां सीत्याह ! छन्दोभिक्रीगादिभिर्विविधै" शाखि. 
वेन नानाप्रकारैः पथग्विवेकतो गीतम् । उन्तार्थ श्ुतिस्षती प्रमाणमभिधाय युक्तिमाह-ब्रह्मय ति । ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्म 
सूत्राणि तेः प्ते ज्ञायते ब्रह्मति तानि पदान्युच्यन्ते तेरेवं क्षतरक्षेरज्ञयाथात्म्यं गीतं इयसुवर्वते। आत्मेयवोपासीतेयेवमादिभिरदि 
बह्यसू्रपदैः आत्मा ज्ञायते हेठमद्धिरयुक्कियुक्तेः विनिशितैः न संशयरूपैः निश्ितप्रययोत्पादकफैः इति भाष्ये । आदिपदात् 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्यन्यभिसं विदन्ति, सधं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तत्वमसि, ब्रह्मविदाप्नोति परं, 
न स वेद यथा पञ्चुः* इत्यादीनि सूत्नपदानि गृह्यन्ते ! तथाच ब्रह्मसूत्राणि च तानि पदानीति भाष्योक्तरधुभूतकर्मधारयं विहाय ब्रह्म- 

& ओधरीभ्याख्या । 

गेन यैः प्रभवैः संपन्नः तत्सवं संक्षेपतो मत्तः छणु ॥ ३ ॥ कैविसरेणोक्तखायं संक्षेप शतयपेक्षायामाद~ क्षिभिरिति । किमि. 
्वेसिष्ठादिभि्योगज्ञाजेषु ध्यान धारणादिबिषयत्वेन वैराजादिरूपेण बहुधा गीतं निरूपितम् , विविधैविनितरैश्च निलयभैमित्निककाम्बविषधरछ्. 
न्दोभिवेदैनानायजनीयदेवतादिरूपेण गीतं, बरह्मणः सतते: पदेश्च । जहम सूर्यते सुज्यत एभिरिति ब्रह्स्नाणि ध्यतो बा इमानि भूतानि 
जायन्ते" इत्यादीनि तटस्थरुक्षणपराण्युपनिषद्राक्यानि; तथाच नहा पद्यते गम्यते साक्षाञ््ञायत एभिरिति प्रदानि खरूपलक्षणप ति 



नीरुकण्दी-मधुसूदनी-मभ्योत्कषदीपिका-ध्रीधरी-जमिनवगुप्तव्याष्यायुती । ५९१ 

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दरहोकं च पश्च चेन्द्रिगोचराः ॥ ५॥ 

१ श्रीमनच्छाकरमान्यम्। 

वरह्यसूत्रपदेरास्मा श्ञायत्ते । हेत॒मद्धिथक्तियुकतैर्विनिश्चितेनै संशायरूपेर्निश्ितव्रल्ययोस्पादकेसिलर्थः 
॥ 8 ॥ स्तुत्याभिमुखीभूतायाञ्जुनायाह भगवान्-महाभूतानीति । महान्ति च तानि सवैविका- 

रव्यापकत्वाद्धूतानि च क्षमाणि । स्थुखानि च्विन्दरियगोचरशब्देनाभिधायिष्वन्ते । अहंकारो 
महाभूलकारणमद्प्रतययङश्चषणः 1 अहंकारकारणं बुद्धिरभ्यवसलायलक्षणा । तत्कारणमव्यक्तमेव च 
न व्यक्ूमव्यक्मव्यक्तमव्याङ्तमीश्वरशक्तिर्मम भाया दुर्तययेव्युक्तम्। पवशब्दः परुलयवधारणा्थः। 
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२ आनन्द्भिरिन्याख्या । 

रिथादिना रीनसक्त्यादिति स्वा विशिनष्टि-हेतुमद्धिरिति ॥ ४ ॥ कषेत्रादिथाथास्यस्तुल्या भ्ररोभिंतायं किं 

तदिति जिज्ञासव यथोदशं क्षत्रं निरदिश्ति-स्तुदयति । महत्वे देतमाह--सवंति । भूतशब्देन स्थृरानानपि 

विशेषा भावाद्रहे श हानिरियाराङ्याह--स्थुकानीति । भहंकारोऽहंभययलश्षण इति संबन्धः । भूतानां प्रातीति- 

कत्वेनाभिमानमान्नात्मत्वं मस्वाहंकारं बिधिनष्टि--महाभूतेति । महतः परमि्यादौ सिद्धं महच्छब्दा्थमहंकार- 
हेमुमाह--अहकारेति । शश्वरशक्तिरिवयुक्ते चैतन्यमपि शङ्केत तद्थेमाह--ममेति । अवधारणरूपमरथमेव 

३ नीरुकण्ठध्याख्या ( चतुर्धंरी ) । 

शेन सकरशङ्कापङ्क्षारनेन निशितारथैः क्षजक्षेबञयोः खरूपमेतैः सवेयद्ीतं तच्छुण्विति पूर्ण संबन्धः ॥ ४ ॥ 

तश्च यच्च यादृक् च यद्विकारि चेलेतद्याचट--महाभूतानीति । चकारो सिन्नकरमो बुद्धिेति बुद्धिपदादुपरि द्र्टव्यः । 

यले शरीरास्ययुक्तं तदव्यक्तमेव । शरीरं रथमेव तः इति श्वुतो अव्यक्तपदेन पश्चतन्मात्रा उच्यन्ते । अहंकारो 

तलमकारमाह --महामूतान्यहेकारो दुद्धिेति सप्रकारेरद्करितम् । महा भूतशब्देन पञ्चतन्मात्रा उच्यन्ते । अकारो 

बुद्धिरिति महत्तस्शुच्यते। खमे हि एतान्येव करणानि मासन्ते तत्परकारक एव भूतगण इति तावत्मकारकमेव 

ष्रमिल्युक्तम् । यद्धिकारीत्यखोत्तरमाह--इन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणि दरकं चेलयकादश । पच्च जञनेन्द्रियाणि 

्रो्रतवकूचश्ुरसनव्राणानि पञ्च करमन्दरियागि वाक्याणिपादपायूपस्थाखयानि मनश्चत्येकादशं । इन्द्रियाणां गोचरा 
% मधुसदमीष्याख्या । 

बहुधा गीतं च 1 एतेन ज्ञनकाण्डप्रतिपायलसुक्तम् । एवमेतैरतिविस्तरेणोत्त क्षेचक्षेचरज्ञयाथासम्यं संक्षेपेण तुभ्यं कथयिष्यामि 

तनच्द्रण्वियर्थः ! अथवा ब्रह्मसूत्राणि च तानि पदानि चेति कर्मधारयः ! तत्र विदासून्नाणि “अत्मेदेवोपासीतः श्यादीनि, 

अवियासूत्राणि नन स येद् यथा पञ्चः इयादीनि संगीतमिति ॥ ४ ॥ एवं प्ररोचितायाज्ञनाय क्षेत्रखरूपं तावदाह द्वाभ्याम्- 

महान्ति भूतानि भूम्यादीनि प्च अहंकारसखत्कारणभूतोऽभिमानलक्षणः, युद्धिरहंकारकारणं महत्तत्त्व मध्यवसायलक्ष्ण, अन्यक्त 

तत्कारणं सनत््वरजस्तमोगुणात्मकं प्रधानं स्वकारणे न कस्यापि कायैम् । एवकारः अकृ्यवधारणार्थः । एतानदेवा्टधा 
५ भाष्योत्कपेदीपिका । 

सूघाणि च पदानि चति समासो न प्रदशनीय" फलाभावात् । हेतुमद्धियकषिुक्ैः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत् , कथमसतः सजायेतः 

हूति । तथा "को द्यव्रान्यात्क. प्राण्यात् यदेष अकाश आनन्दो न सख्यात् , एष द्येवानन्दयतिः, “अन्नेन सोम्य शु्धेनापोमूलमन्विच्छ 

अद्भिः मोम्य शेन तेजोमूलमन्िच्छ तेजसा सोम्य छद्धेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः* इद्यादिमिः । यद्वा अथातो 

ब्रह्मजिज्ञाताः दद्यादीन्यपि सूत्राण्यत्र गृहीतानि । अन्यथा छन्दोभिस्िादिना पौनरक्त्यादिति मला विग्धिनष्टि । हेतुमद्धिरिति । यत्. 

अ यादिभिर्यातं तन्सामासेन *यण्वद्यन्वयः । ४ ॥ एवं चेत्रादियाथात्म्यस्वुयाभिञुखीकृतायानाय कि तदिति जिज्ञासवे यथो- 

देशं कषत्रे निर्किति-मद्यभूतानीति 1 सर्वविकारव्यापकलान्महान्ति च तानि भूतानि सृष्ष्माणि अ्प्रययरूपो्हकारः महा- 
६ भीधरीन्याख्या । 

पद्यं पानमनम्त मद्य दलानि पश्च बरदुधा सतम् । किच हेतुमद्भिः “सदेव सोग्येदमय आसीत "कथमसतः ससजयेत्ः इति था 

नमो देवान्यास्कः आण्याद् , यदैष आकाश मानन्दो न स्यात्, एष दयेवानन्दयति' इलयादिथुक्तिमद्धिः । अन्यादपानचेष्टं कः कुयात् ; 

पराण्वाल्राणामा व्यापार का वा बुयौद् इति पदयोरथैः । विनिभ्ितेरूपक्रमोपसंदरकवाक्यत्तया अरसंदिश्थार्थप्रतिपादकेरितयथैः । तदे- 

बनतविस्तरणारत द् सब्र सक्षेपतस्त॒ग्य कथयिष्यामि तनच्छरम्विद्यर्धः । यद्वा "अथातो बद्यजिकशाघा' इत्यादीनि बक्सत्राणि गृह्यन्ते, 

पो भजक केनिप अक 

[ह ^ + िेकिकेोाकमियिाकिनननन [
1 

मुदुन, श्रः, र भारयणर 



५५४२ जनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-श्रीमच्छोकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवदरीता । [ अध्यायः १३ 

( इच्छा द्वेषः खुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारखदाद्तम् ॥ ६। | 
१ अमर्छकरभाष्यम् । 

पफतावयवयेवाष्टधा भिन्ना प्रतिः । चशब्दो मेदलमुच्चयार्थः । इन्द्रियाणि दरा शोत्रादीनि पञ्च 

बुद्धथत्पादकस्वाहुडीन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि पश्च कर्मनिवैनंकत्वात्करमेन्दियाणि तानि चश । एकं 

च दि तन्मन एकादशं संकट्पाद्यात्मक्रम् । पञ्च चेन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः । तान्येतानि 

सं ख्यातश्चतुर्विरातिनस्वान्याचक्चते ॥ ५॥ अथे रानीमात्मशुणा इति यानाचक्षते वेशषिकास्तऽपि 
चधा पव नतु श्चेचज्ञस्येत्याह भगवान्--इच्छा देष इति । इच्छा यजरातीयं खखदेतुमथमुपल- 

२ आनन्द गिरिन्यार्या । 

स्फुटयति-फतावव्येवेति । पञ्चतन्मात्राण्यहंकारो महद्व्याङृतमिलयष्टणा भिन्नत्वम् । मूलप्रकृत्या सह तन्मान्रा- 

दिभेदानां सञुच्यश्चकारा्थः । दरोन्द्रियाण्येव विभज्य च्युखादयति--धरोत्रेत्यादिना । वदेव प्रश्द्रारा स्फुटयति- 

किं तदिति । शब्दादिविषयशब्देन स्थृखानि भूतानि गृह्यन्ते । उक्तेषु तन्मान्रादिषु तच्नान्तरीयसंमतिमाह-- 

तानीति । “मूरप्रकतिरविकृतिर्महदाद्याः भङृतिविदरतयः सक्त । षोडशकश्च विकारः इति पठन्ति ॥ ५ ॥ भव्यत्ता- 

हंकारादीनां त्रेयुण्याभिमानादिधसेश्वं प्रसिद्धमिति शब्दादीनामेव अहणे कर्मेन्द्रियाणां विपयायुक्तेवेरूप्यपरलङ्ग- 

््चेत्रनिरूपणस च प्रह्कतस्वारस्वरूगनिर्देरोनेव तरेत यच्च यादकेति व्याल्यातमिदूनीमिच्छादीनामत्मनिकारत्व- 

निद्त्तये शषेत्रविकारत्वनिरूपणेन यद्विकारीयेतच्निरूपयन्मतान्तरनिदत्तिपरस्वेन शछोकमवतारयति-अथेति । सर्व- 

३ नीरूकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

विषयाः स्थूरं वियदादयः पश्च अयं षोडशो विकार एव । एतान्येव सांस्येश्रवुिरातितच्वानि गण्यन्ते | एता 
सत्वसाकं विशेषः । तैः खतन्रा सत्या च प्रकृतिरुच्यते असामिमीयाख्या मिथ्या ईश्वराधीना चोच्यत इति । 
तथाच श्रुतिः "मायां तु प्रतिं विदान्भायिनं तु महेश्वरम्” इति । तसात्सांस्यपक्रियात्र भगवताशितेति न चमितव्यम् 
॥ ५ ॥ यतश्च विकारा्यजायत इत्युक्त तदाह-इच्छेति । इच्छा सुखे तत्साधने वा स्परहारूपा चित्तवरत्तिरिदं मे 

% मधुसद नीन्याख्या । 

म्रकृतिः । चैराष्दो मेदसमुश्वथार्थः । तदेवं सांख्यमतेन व्याख्यातम् । ओपनिषदानां तु अव्यक्तमव्यकतमनिर्वचनीर्य 
मायाख्या पारमेश्वरी शक्तिः । ममं माया दुरद्येव्युक्तम् । बुद्धिः सगदौ तद्विषयमीक्षणे अहंकार इक्चषणानन्तरमह बहु 
स्यामिति संकल्पः । तत आकाशादिकमेण पञ्चभूतोत्पत्तिरिति ! न ह्यव्यक्तमहदद्काराः सां ख्यसिद्धा ओपनिषदैस्पगम्यन्ते । 
अश्ब्दलदिहेतुभिरिति स्थितं । “मागां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु मदेश्वरम्ः । ^ते ध्यानयोगानुगता अपदयन्देवात्मशचर्कि 

सगुणेनिगूढाम्' इति श्युतिभ्रतिपादितमव्यक्तम् । तदैक्षतेतीक्षणरूपा बुद्धिः । "हू सां प्रजायेय" इति वहुभवनसंकलत्परूपोऽ- 
हकारः (तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरभिः । अभेरापः । अद्य. परथिवी ' इति पचभूतायि 
श्रौतानि । भयमेव पक्षः साधीयान् । इन्दियाणि दकं च श्रोत्रलकचश्ुरसनघ्राणाख्यानि पन्च बुद्धीन्दियाणि, वाक्पाणिपाद. 

पायूपस्थाख्यानि पश्च कर्मन्द्रियाणीति । तानि एकं च मनः संकत्पविकत्पात्मके, पञ्च चेन्दियगो चराः शब्दस्यशचरूपर- 
गन्धास्ते बुद्ीन्द्ियाणां ज्ञाप्यतेन विषयाः कर्मेन्द्रियाणां ठु कायलेन । तान्येतानि सांख्याश्वतुर्वियतितक्वान्याचक्षते ॥ ५ ॥ 
इच्छा युखे तत्साधने चेदं मे भूयादिति स्प्रहात्मा चित्तवृत्तिः काम इति राग इति चोच्यते । देषो दु.खे तत्साधने चदं म 

५ भाष्योत्करषद्धीपिकाः। 

भूतक्ारण बुद्धिरध्यवसायलक्षणार्हृकारकारणं न व्यक्तमव्यक्तं अव्या्तमीश्वररक्ति्माया (मायां तु षति वियात् , भम माया दुर- 
ययाः इत्युक्ता । एवशठ्रोऽवधारणार्थः । एतावलयेवाष्टधा भिन्ना भ्कृतिरियर्थः । चकारः मूरष्रकृलया सद तन्माघ्रादिमेदानां 
समुच्यार्थैः । इन्द्रियाणि दश श्रो्रलक्ूचक्षुरसन ध्राणाखूयानि जे नोत्पादकलाज्ज्नेन्दियाणि पञ्च, वक्पाणिपादपायूपस्थाद्यानि 
कर्मनिवैरत एलात्कर्मन्द्रियाणि पञ्च एक एकादरा संकल्पविकल्पात्मकं मनः पञ्चेन्ियाणां गोचराः विषयाः शब्दस्पररूपरसगन्धा- 

खययुणविशिष्छानि स्थूरभूतानीयर्थः । तान्येतानि “मृलम्रकृतिरविकृतिर्महदा्याः अकृतिविज्ृतथः सप्त । षोडशकस्तु विकारः" 

इति वादिनः सांख्याश्चतुरविरातितत्तवानि व्याचक्षते ॥ + ॥ एवं क्षेत्र खरूपनिरदैरेनैव तष यच्च यादवयेति व्याख्ययेच्छादीना- 
मात्मविकारलनिदत्तये क्षेत्नविकारनिरूपणेन यद्धिकारीयतन्निरूपयनात्मगुगा इति थानाचक्षते वेशेषिकासेऽपि कषेत्रधमा एव नु 

६ भीधरीव्याख्या । 

भूतः शुद्धिर्विक्चनाट्मक महन्त्लं, अन्य्त भूनभरकतिः; शन्दियाणि बाह्यानि दश्च ^ो्त्वश््ाणटग्जहठावाग्दोमेदाड्धिपायवः १ इति, 

एक च मनः; इन्द्रियगोचराश्च पश्चेतन्माचरूपा एव खब्दादय आकाञ्चादिनिरेषगुगतया व्यक्ताः सन्त इन्द्रियविषयाः पश्च, तदेवं 

चतुर्विश्चतितचान्युक्तानि ॥ ५ ॥ इच्छेति । इच्छादयः प्रसिद्धाः, संघातः रीर, चेतना ज्ञानात्मिका मनोडत्तिः, शूतिभयेम्, एत- 



नीरकष्ठी-मधुसूदनीनभाष्योकर्षदी पिका-ीधरी-भमिनवयुत्तव्यस्विदुता । ५४२ 

१ यीमच्छांकरभाष्यम् । *स ० 
स्धवान्पूच पुनस्तज्ातीयभुपटभमानस्तमादातुमिच्छति सखुखदटेतुरिति खे मिच्छान्तःकरणघमों केय- 
स्वात्स्े्म्। तथा द्वेषो यजातीयमर्थं दुःखदैतुस्वेनादुभरूनवानः पुनस्तञ्जातीवमुपनममानत्तं देष 
सखोऽये देषो ज्ञेयत्वास्षेत्रमेव ! तथा खखमयुकरूटं प्रस्च्चं सर्वात्मकं क यत्वात्कषत्रमेव । दुःखं परति- 
च्खात्मकं ज्ञेयत्वात्तदपि क्षेत्रम् । संघातो देहेन्द्रियाणां संहतिः । सस्यामभिव्यकतान्तः करणदुक्तिस्तत 
इय रोदपिण्डेऽश्चिरात्मचेतन्याभालरसविद्धा चेतना सा च श्चेत्रं यत्वात् । धुतियेयावसःद्ः 

^ १११. शि, ९, ० ० 811 

२ आनन्दगिरिव्यास्या । । 

नलोक्तिविरोधाद्धेयं वैरोषिकं मतमिति मत्वोक्त--भगवानिति । उपरब्धजातीयस्योपरभ्यमानश्यादनेच्छायां देहु 

माद--सुशेति । इतिशब्दो हस्वः । सुखहेतुत्वात्तसिधिच्छेत्य्थः । इच्छां सखुखतदधेतुबिषयस्वेन व्याल्यायत्म- 
धरमे्वं तसया ध्युदस्ति-सेयमिति । तथापि कथं क्षेत्रान्तभूतत्वं तच्राह--ज्ञयस्त्रादिति। इच्छावद्वेषोऽपि धर्मो 
उद्धेरिल्याह-तथेति । फोऽसो दवेषो यख बुद्धिघमेल्वं तत्राह--यञ्नाती यसि ति । तस्यापीच्छावस्षतरान्तभोवः 
माह--सोऽयमिति । इच्छद्वेषवहुद्धिधर्मः सुखमपील्याह - तथ्चेति । तस्यापि स्वरूपोस्या कषेत्रान्तःपातित्व- 
माह-अयुकूरसिति । इःखसखापि सखरूपोत्तया शेत्रमध्यवरतित्वमाह-- दुःखं मिति । देहेन्द्रियात्मवादैः श्युद्- 
सितु श्त्रान्तभूवसेव संघातं बिभजते--देषेति । विक्ञानवादं भ्रव्याड--तस्या गिति । तसे रोहपिण्डे वद्धरभि- 
ष्यक्तिवदुक्तसंहतो इचिदृत्तिरमिव्यज्यते । तत्र चाधिरमिव्यक्तो रोढपिण्डमेत्ा्िङ्धद्या आहयति । तथारपरचेतन्यं 
इद्धि ृतावभिव्यक्तं तामेवास्मतया बोधयत्यतस्तदराभामाजुविद्धा सैव चेतनेस्युच्यत्े । सा च सुख्यचेतनं प्रति शेयस्वाद्- 

तद्रपश्वार्ेत्रमेषेयथेः। धतिखरूपोक्तया कषेत्रत्वं॑ तखा ददीयति--श्ुति\रिद्यादिना । नन्वन्येऽपि संकस्पाद्रयो 
इ नीलकण्ठव्याख्या ( वसुध्येरी >) । 

भूयादिति सा काम इति राग इति चोच्यते । द्वेषो दुःखे तत्साधने चेद मे माभूदिति सपृहानिरोधिनी चेतोच्तिः। 
सुखदुःखे प्रसिद्धे । संघातः आलेन्द्रियमनोधुक्तं मोक्तेलयादुर्मनीषिणः' इति श्रुतेरिन्द्रियमनश्चिदात्मनामेकछोली माव- 
रूपो भोक्ता । चेतना या पूर्वोक्ता बुद्धिः सेव शद्धा सत्वमयस्वाद्विमलकादृदीवचित्प्रतिनिम्थग्राहिणी तक्तायःपिण्डे 
वहित्वमिच खयमचेतनापि चेतनात्व प्राप्न यया व्याः स्थूहपिण्डोऽपि चेतन एव प्रतीयते सेयं चेतना मनःसरिता 
सेव इच्छादिरूपा परिणमते । तथाच श्ुतिः-- "कामः संकल्पो विचिकित्सा चद्धाऽश्नद्धा धृतिरधृतिर्हीर्मीरियतत्सरषं 
मन एवः इति कामादीनां मनो्तित्वमाह-- एतकक्षेभमन्यक्ताख्यं विकारं विकारेण महद्रादिना तदधिकरण चेच्छा- 
दिना सदहितमुदाहृतशुक्तम् । नन्विच्छादयोऽदहप्रत्ययविषयखात्मनो धमी इति काणादा वदन्ति । सत्यमेवं वदन्ति 
ते परंतु सोऽसाक शुस्य आत्मेव न मवति; तख शुद्धायां चित्यमेदेनाभ्यसत्वादिति प्रगेवोक्तम् । अतः केवान्त- 

छ मधुसूदनीव्याख्या । 

भूयादिति स्पृदयाविरोधिनी चित्ततः कोथ इतीम्यैति चोच्यते । उखं नि सपधीच्छाविषयीभूला र्मा्ताधारणकारणिका चित्त- 
चकत्तिः परमात्मसुखव्यजिका । दुःखं निरपधथिद्रेषविषयीभूता चित्तबृत्तिरधमो साघारणकारणिच्ा । सप्रातः पथ्रमटाभून परिणामः 
से न्दियं शरीरं । चेतना खरूपन्ञानव्यलञिक्रा ्रमाणासाधारणकारणिका चित्तच्ल्तिरक्लनाख्या । ध्रतिरवमनानां ददेन्दरियाणामवष्ट- 
स्भहेतुः प्रयलः । उपलक्षणमेतदिच्छादिग्रहणं सवोन्तःकरणधमोणाम् । तथाच तिः--“कामः सकलत्पौ विचिग्रित्सा श्रडाऽश्रद्धा 
धृतिर तिहीधींभीरियेतत्सवं मन एव" इति शृद्धट इतिवेदुपादानामेदेन कायोणां कामारीनां मनोधर्मलमाह--एतन्परिददय- 
मानं सवं महाभूतादिधृखन्तं जडं षतरहनेन साक्षिणवभाखमानलत्तदनात्मकं श्चेच्रे भास्यमचेतनं सम।सेनोदाह~सुक्तम् । नु 
दारीरेन्द्रियसंघात एव चेतन क्षेत्रज्ञ इति लोकायतिक्रा. । चेतना क्षणिकं ज्ञानमेवात्मेति सुगताः । दृच्छद्धिपध्रय > सुखदुःख 
कञानान्यात्मनो लिङ्गमिति नैयायिकाः । तत्कथं कषेत्रमेवेतत्सवैमिति तत्राह--घछविकार.मति। विश्ठारो जन्मादिनःशान्तः 
परिणामो नैरुक्तः परितसत्सहितं सविकारमिदं महाभूतादिधृखन्तमतो न विका रसाक्षि स्वोत्पत्तिविनाशगोः सन द्रषुमदाक्य. 

५ भास्योत्कषेदीपिकःा । 

न्कसेखाशयेनाह--इच्छेति । इच्छा पू्ौपठन्धघुलहेवुसजातीये हेतो उपलभमाने इदं मे खादिति स्पा । तथानुमूतदुःख- 
देदुसजातीये हेतालुपकममाने इदं मे मा भूदिति चित्तृत्तिद्ैष" । तथा म्रमन्नल्रात्मकमनुकुर सुमत प्विकृन्धत्मक दुःखं देहेन्द्रियाणां 
संहतिः संघातः । तस्िन्नभिव्यक्तान्त-करणदत्तिरात्मचेतन्याभासानुविद्धः चेतना ययवनदम्राप्तानि दहैन्दि पिभ्रियन्तेमा ध्रतिः। 
इच्छादिभ्रहणं संकत्पविकेल्पायन्तःकरणधमीपलक्षणार्थम् । तथाच श्चुतिः-"कामः संकल्पो विच्चिकिनमा श्रद्धाऽश्रद्धा धरतिरपृतिद्हीी 

६ ओीधरीव्याख्या । 

इच्छादयो दृशषयतवात्नातमधमौ भपितु मनोधमौ एव सततः कषेतरान्ःपात्तिन णव । उपरक्षुणं चेतस्मकन्पादीनाम् । तथाच श्ुति;-भकामः 



५४४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभणष्ययुता-शीमद्वगवह्ीता । [ अध्यायः ६२ 

अमानित्वमदम्मित्वमर्हिसा क्षान्तिराजेषम् । 
आचार्योपासनं शौच स्यैयंमात्सविनिग्रहः ॥ ७॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । । 

प्राघ्ानि देहेन्द्रियाणि भ्रियन्ते खा च ज्ञेयत्वात्ेरम् । सवीन्तःकरणधमोपरश्चषणार्थमिच्छादित्रहण 

यत उक्तं तदुपसंहरति--एतत्से्नं समासेन सिकारं सह॒ विकारेण महदा दिनो दान मुक्तम् । यस्य 

कषेजमेदजातस्य संहतिरिदं शरीरं कषेत्रमिःयुरतं ततकष्े व्याख्यातं महाभूतादिमेदभिन्ने त्यन्तम् 
॥ द ॥ चेशो वक्ष्यमाणविशेषणो यस्य सप्रभावस्य श्च जक्षस्य परिश्ञानादखतत्वं भवति तं शेव यत्त. 

सपरवक््यामीव्यादिना सविशेषणं खयमेव वक्ष्यति भगवान् 1 अधुना तु तज्क्ञानसाधनगणममानि- 

त्वादिलक्चणं यसिन्कषति तज्जेयविक्षाने योग्योऽधिकृतो मवति यत्परः संन्यासी क्षाननिष्ठ उख्यते, 
तममानित्वादिगणें ज्ञानसाधनत्वाज्ज्ञानशब्दवाच्यं विदधाति भगवान्--अमानित्वमिति } समा 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

मनोधमौः सन्ति ते किमिलत्र कषेत्रत्वेन नोच्यन्ते तत्राह--सर्वेति । तस्योपरक्षणा्थेत्वे हेतुमाह - यत रति । 
इच्छादिवदसिज्नवसरे संकस्पादीनामपि द्ितत्व सिद्धवल्कृय श्रकरणबिभागार्थं यतो भगवदुक्तं क्ोत्रसुपसंहरत्यना 
युक्तमिच्छादिमइसयय सवौनुक्तबुद्धिधर्मोपरश्चणाश्ैत्वमिव्यथः । विरक्तसख ज्ञानाधिकाराय वेराग्या्थं सत्रं व्यार्य्त 

मित्यजुबदति--यस्ये ति । क्षेन्नमे दजातसख व्यष्िदेहविभागस्य सर्वश्येत्यथः । संहतिः समष्िशरीगम् ॥ ६ ॥ ननृके 
कषेत्रे क्षेत्रज्ञो वक्तव्यसतं हिरवा किमिलन्यदुच्यते तन्राह-क्े्रह्ष इति । अनादिमदिव्यादिना वक्ष्यमाणविदाषणे 

्षेत्रक्तं खयमेव भगवास्विवक्षितविरोषणसदहितं जेयं यत्तदित्यादिना वक्ष्यतीति संबन्धः । किमिति क्षेत्रज्यो वक्यन॑ 
तत्राह--यस्येति । ज्ञेयं यत्तदिलयतः ्राक्तनग्रन्थस्य तत्पयमाह-- अधुनेति । अमानित्वादिलक्षणं विद्रधातीध्युनरत्र 
संबन्धः । ज्तानसराघनसमुदायबो धनं ऊत्रोपयुज्यते तत्राह~--यस्मिक्निति । योग्यमधिङतसेव विद्रणोति--ग्र्पमः 
इति । एतञ्तानमिति वचनारकथमिदं ज्ञानलाधन मिलयाशङ्खयाह--त मिति । तद्विधानस्य वक्ृद्वारा दायं मूष 
यत्ि- भगवानिति । भमारित्वादिनिष्टखान्तर्धियो त्तषनमिति नियमाथमाह-अमानित्वभिति । मनन्ति. 

३ नीरकष्डव्याख्या ( चतुधेरी ) । 

गेतखाहम्थंख दर्यख तादृशा एव दरया इच्छादयो धमाः सन्तु न नः किंचिच्छिन्नम् । मत्मनोऽमङ्गस्वमदकागभ्या- 
रतत्वं चायुभवसिद्धं श्रुती अण्यनुवदतः (असङ्गो ययं पुरुषः” इति, "अ गतेन हि प्रत्यूढाः इति ॥६॥ इदार्नी प्रान. 
साधनानि विधत्ते-अमानित्वमिति । अमानित्वादयोऽपि चेतोवृत्तिविरोषा टदयत्वाच तस्कषेनविकारा एव मन्तः 
सद्वयुणकायैत्वात् ज्ञानख साधनभूता अष्युपचाराजञ्ज्ञानपदवाच्या भवन्ति ] : एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्" दष्युपसहा- 

४ भदुरदनीग्याख्या । 

लात् । अन्येषामपि खधमाणां खदशंनमन्तरेण दर्नालुपपत्तेः खेनेव स्वदर्शने च कर्ठकमैविरोधात् निर्विकार एव सर्वकार 
साक्षी । तदुक्त "नतं स्याद्विक्रियां दु खी साक्षिता काविकारिणः। धीविक्रियासहस्राणां सक्ष्यतोऽटमविकियः ॥" इति । सेन दिशा 
रिलमेव क्षे्चिहं नतु परिगणनमिदय्थः ॥ ६ ॥ एवं कषेत्रं प्रतिपा तत्साक्षिण क्षेचंकषेत्रादिधेकेन विस्तरात्पतिषादयिन् +ना. 
नयोगयलायामानिलादिसाधनान्याह जञेयं यत्तदियतः प्राक्तने. पश्चभिः--वियमनैरविद्यमानैव गुणैरालनः श्ाषतं मानिनम् । 

पि ५ माष्योत्कषदीपिका । 

भौरियितत्सवे मन एव" इति। तथा चेच्छदीनां ज्ेयलाज्जेयान्तःकरणधर्मलप्रतिपादनेन श्रु सवैजञेन भगवता च ्ररोपिकमनन्थ 
देयं बोधितम् कषेत्रनिरूपणसुपसंदरति । एतत्क्षेत्रं सविकारं विकारेण महदादिना तद्धिकारेण चेच्छादिना सहिनं समाभन मप्र 
णो दाहृतसुक्ते । यद्य क्षेत्रभेदजातस्य संहतिरिदं शरीरं कषेत्रमित्युकं तलत्रं मदाभूनादिमेदमिन्न शृलन्तं विरत्तम्य ना 4 1 
वैराग्याथ व्याख्यातमिखर्थैः ॥६॥ सरमां कष जेयं यत्तदि्ादिना निरूपयितुं यस्मन्त्मलमस्तलमाधनकत्रजानन र्यो 
कृतो भवति तं त्ज्ञनसाधनगणं आयुरवे शृतमितिवज्न्नानममानिलादिलश्चणं बिदधाति--अमानिन्वमि्यादिनाः । 

६ भीधरीव्याख्या । । 
संकदपो विचिकित्सा अद्धाऽभद्धा धृतिरधृतिहीषीमीरियेत्सर्वं मन पवः इति । अनेन च यादिति प्रतिष्ठता प्ेत्रधर्मां 2:17. | 
पतसहेत्रं सविकारमिन्दरियादिविकारसहितं संक्षेपेण तुभ्यं मयोक्तमिति ेत्रोपसंदहारः ॥ ६ ॥ ददानीसुक्तगक्षणासयेवाधिननया 4 
दं देच विस्वरेण वणैनिष्य॑स्ञ्हानत्ताधनान्याह--जमानिस्वमिति प्चभिः । अमानित्वं खयुणश्मधागाहिनयम् , (धभव दन्न. 

कयत भाक भनक, 

१ अयुरायु साधनं, 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदी पिका-श्रीधरी-अमिनवगुपव्यार्गायुता । ५४५ 

इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एव च । 
जन्मण्टत्युजराग्याधिदुःखदोषाजुददीनम् ॥ ¢ ॥ 

१ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

नित्धं मानिनो भावो मानित्वमास्मनः श्छाघनं तदभावोऽमानित्वम् । खदम्मित्वं खधर्मपकरीकरणं 
दूम्भित्वं तद्भावोऽद्स्मित्वम् । अर्हिसाऽर्दिंखन पराणिनामपीडनम् । सान्ति; परापराधपात्ताववि- 
किया । आज्ञवसजुभावोऽवक्रत्वम् । आचा्योपाखनं मोक्षसाधनोपदेष्टराचायस्य शुश्रूषादिभरयोगेण 
सेवनम् । हो चं कायमखानां स्जलाभ्यां पक्षानमन्तश्च मनसः प्रतिपक्चभावनया सयगादिमला. 
नामपनयनं चोचम् । स्थेयं सथिरभावो मोक्चमा्ै पव कताध्यवसायसवम् । आव्मविनिश्रह आत्मनो. 
ऽपकारकस्यात्मश्चब्दवाच्यस्य कायैकरणसंघातस्य विनिग्रहः खभावेन सवैतः परवुत्तस्य सन्मम 
पव निरोध आत्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ किंच--दन्द्रियेति । इन्द्रियाथेषु ₹राब्दादिषु डछादृष्टेषु भोगेषु 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

हितोऽवलेपः । ल ॒वष्वास्मन्युस्कषौरोपहेतः सोऽखेति मानी न मान्यमानी तस्य भावोऽमानिस्वमिति व्याकरोति-- 
अमानित्वमित्यादिना। प्रतिय गिसुखेनादम्मित्वं बिद्रणोति--अदम्ित्वसिति । बाञ्यनोदेहैरपीडनं पाणिनामर्हि- 
सनम्, वदेवा्हिंसेलाह-अर्हिसेति । परापराधस्य वित्तविकरारकारणस्य प्राक्षावेवाविकृतवित्तव्वेनपकारसहिष्णुस्वं 
क्षान्तिरित्याह--श्चास्तिरिति । अवक्रस्वमकोटिद्यं यथाष्टदयव्यवहारः सदे करूपप्रदत्तिनिमित्तत्वं चेखर्थैः । “उपनीय शु 

यः रिष्यम्ः इस्यादिनोक्तमा्ार्य॒व्यवच्छिनत्ति-- मोक्षति । शअश्रूषादीत्यादिपरदं नमस्कारादिविषयम् । बाद्यमा- 
भ्यन्तरं च द्वि्रकारं शौचं मेण विभजते--लौच सित्यादिना । मनसो रागादिमकानामिति संबन्धः । तापनयो- 
पायसुपदिश्षति--प्रतिपश्चेति । रागादिग्रतिष्रखस्य भावनाविषयेषु दोषषृष्टया चृत्तिस्तयेति यावत् । स्थिरभावमेव 
विश्षदयति--मोक्षेति । सस्मनो निलसिद्धस्यानाघेयातिशयस्य कुतो विमिम्रहस्तत्राह--आत्मन इति ॥ ७ ॥ 
न केवरममानिसवादीन्धेव क्तानस्यान्तरङ्गसाधनानि किंतु वेराम्यादीन्यपि तथाविधानि सन्तील्याह-रकिचेति । 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( च्वतु्धरी ) । 

रात् । तच्र वि्यमानेरवियमानैव युणैरात्मनः छाधित्यै मानित्वम् । ऊामपूजाख्यात्यथै खधर्भख प्रकटीकरणं 
दुम्भिसम् । कायवाग्जनोभिः प्राणिनां पीडनं हिंसा । तेषां वजनममानित्वमद्म्मित्वमर्हिंसा च । परेणापकरतेऽपि 

चित्तख निर्बिकारतं क्षान्तिः । आ्जवमकौरिच्यम् । आचार्योपासनं स्पष्टम् । शोच मृनकाम्यां बाह्यं भावश्यद्धि- 

रान्तरम् । खथ मोक्षसाधने प्रवृत्तसख विश्रसद्धवेऽपि तद्गणनम् । आत्मविनिग्रहो देदेन्दरियादिप्रचारसंकोचः 
% मदुसुद्नीष्याख्या । 

लाभपूजाद्याय्श खधरमश्रकटीकरणं दम्भिलम् । कायवाख्मनोमिः प्राणिनां पीडनं हिसा । तेषां वजनममानिलमदम्भिलमर्हि- 

सेल् । परापराधे चित्तविकारहेतौ आततेऽपि निविकारचित्ततया तद्पराधसहनं क्षान्तिः । आजेवमकोरिस्यं यथाहदयं 
व्यवहरणम् परप्रतारणारादि्मिति यावत् । भाचार्यो मोक्षसाधनस्योपदेष्याऽतर विवक्षितो नतु मनूक्त उपनीयाध्यापकः । तस्य 

युशरुपानमस्कारादिग्रयोगेण सेवनमाचार्योपासनम् । शौचं बाह्यकायमस्नां श्नतभ्यां श्रालनमाभ्यन्तरे च मनोमलानां 

रागादीना विपयदोपदर्वनरूपश्रतिपश्चभावनयाऽपनयनम् । रथेर्यं॑सोक्षसाधने अृत्तसयनेकविधनिघ्प्राप्राबपि तदपरिद्यागेन 

सुनुनदनाधिकयम् । आत्मनिनिग्रहः भात्मनो देदेन्दियसं घातस्य खमावप्राप्तं मोक्षप्रतिकूठे अक्ति निरष्य मोक्षसाधन एव 
ध मान्योस्कर्थदीपिका । 

विधमानावियमानगुगैरात्मनः शधन मानिलं तद्र्जितच्वममानिचं, पूजा भायथं सखेघमलुष्ठान्करटीकरणं द्म्भिलं तस्यामाबो- 

ऽदम्भिलं, कायार्दिभिः प्राणिनामपीडनं अहिंसा, परापराधप्रात्तौ चित्तखाविकृतता क्षान्तिः, आजवं ऋलुभावोऽवकरल, आचायंश्य 

मोक्षवाधनोपदेष्ठुः कायादिना छयश्ूषादिश्रयोगेण सेवनमाचायोपासनं- शोचं कायमकानां लाभ्यां प्रक्षालन, अन्तश्च रागादिमल्मनां 

मोक्षप्रतिपक्षमावनयापनयः सौचम् । तथाच स्तिः “शौचं हि द्विविधं ग्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । सनलभ्या भय बाह्यं भाच- 

शुद्धिसथान्तर" इति । मोक्षमार्भे ्रवृततस्यानेकान्तरायप्राप्तावपि तज्नि्यथं अय पुरःसरं तत्रैव कृतव्यव स्थैयेम्, आत्मो- 

पकारकलादात्मनो देहेन्ियादिसंघातसख खभावेन सवैतः प्रत्त स्मैसाम्मोक्षभ्रतिकूलमागौत्रविरुष्य सन्मर्गे स्थापनमात्मवि- 

निग्रहः । अमानिलादीनामेतज्क्ानमिति प्रोकतमिदलनेन संबन्धः ॥ ७ ॥ करंचैदिकामुष्मिकेन्दियर्थेष राब्दादिनिषयेषु रागामावो 
६ चीधरीग्याख्या । क | 

राहिल्यम् , अर्हिसा प्रपीखावजैनम् › क्षान्तिः सहिष्णुत्वम् › भाजैनमवक्रता, आचार्योपसनं सहरुसेवा, रोच बाद्यमस्यन्तर च, तव 

गाद जलादिना, माभ्यन्तरं च रामादिमलक्षाङ्नम् । तथाच स्तिः-'्शौचं ठु दविविषं भोक्त जादममास्वन्तर् तथा । चज्गाभ्वा 

तं माद्म भावशुदधिस्तथान्तर' शतरि । सर्य सन्मां परृत्तसय तदेकनिषठता, भास्मनिनिमदः दरीरसंबमः, पतउङानमिति भोक्मिति 
मम गीन ६९ 



५५७६ आनन्दगिरिव्यास्यासंवरित-शीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्गवदधीता । [ अध्यायः १३ 

२ भीनच्छांकरभाष्यम् ) डदोषाजद 

विरायमावो वैराग्यम्--अनर्दकारोऽदंकाराभाव पव च.८/। जन्मसुःयुजराव्याधिदुःखदोषायुदशन 

जन्म च सत्यु जा च व्याधयश्च दुःखानि च तेषु जन्मादि दुःखलान्तेषु भरल्येक दोषानुददोनम् ` 

जन्मनि गर्भवासयोनिद्धारा ्िःसरणं दोषस्तस्यादुददौनमारोचनम्, तथा सत्यो दोषायुददोन, तथा 

जरायां पक्चारक्तितेजोरिसेधदोषाजुदरीनं परिभूवता चेति । तथा व्याधिषु रिरोरोगादिषु दोषालु. 
दक्षन, तथा दुःखेष्वभ्यास्माधिभूताधिदैवनिसित्तेषु अथवा दुःखान्येव दोषो दुःखदोषस्तस्य जन्मा 
दिषु पूवैवदयुददीनम् । दुःखं जन्म दुःखं सत्यु दुःखं जरा इःखं व्याधयः । दुःखनिसित्तसवाजन्माः 
म १ = = = __ _-------------- 

[१ +), 

२ आनन्दभिरिन्यार्या । 

द्ाद्ेच्वनेकाथषु रागे तत्मतिबद्धः ज्ञानं नोस्पयेतेति मस्वा व्याकरोति--इन्द्रियेति । आविर्भूतो गर्वोऽहंकार- 
मतद भावोऽपि ज्ञानहेवुरिवलयाह--अनदंकार इति । इन्द्ियाथैषु वैराग्ययुक्तसुपपादयति-जन्मेति । भेके 
दोषानुद्शेनमि्यक्त तन्न जन्मनि दोषालुदरीनं विशदयति--जन्मनी ति । यथा जन्मनि दोषानुसंधानं तथा लौ 
दोषस्य सर्वममैनिङ्ृन्वनादेरारोचनं कायमिल्ाह-- तथेति । जन्मनि श्यौ च दोषानुर्ंधानवजरादिष्वपि दोषायु- 
संधानं कवेव्यमियाह- तथेति 1 व्याधिषु दोषस्यासद्यतारूपस्यायुसं धानं, दुःखेषु त्रिषिधेष्वपि दोषानु संधानं 
प्रसिद्धम् । व्याख्यानान्तरमाह--अथचे ति । यथा जन्मादिषु दुःखन्तेषु दोषद्शैनसुक्तं तथा तेष्वेव दुःखाख्यदोषस्यः 
दनं स्फुययति--दुःखमिलयादिना । कथं जन्मादीनां बाहयेन्वरियआह्याणां दुःखत्वं तत्राह--दुःखेति । जन्मादिषु 

३ नीरकण्डच्याख्या ( खदुर्धरी ) । 

॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु देषु आनुश्रविकेषु वा शब्दादिषु वैराम्ये रागाभावः। अनहंकारो दपैराहिलयम् । अयोग- 
% जघुसूदनीन्याख्या । 

व्यवस्थापनम् ॥ ७ ॥ किंच इन्दियार्थेषिति । इन्द्रियार्थेषु खब्दादिषु टषेष्वाुश्रविकेषु बा भोगेषु रागविरोधिन्यस्प्रहातिका 
चित्तवृत्तिवैराग्यम् । आत्मश्छाघनामावेऽपि मनसि आदुभूतोऽदं सवेत्कृष्ट इति गर्वोऽदंकारस्तद भावोऽनहंकारः । अयोगव्य- 
वच्छेदाथं एवकारः । समु्रयार्थश्चकारः ! तेनामानिल्लादीनां विंश्तिसंख्याकानां समुचितो योग एव ज्ञानमिति प्रोक्तं न लेक- 
स्याप्यभाव इयर्थः ! जन्मनो गभंवासयोनिद्रारा निस्परणरूपख खयोः सर्वमर्मन्छेदनरूपस् जरायाः प्र्ञालकितेजोनिरोध- 

५ साभ्योस्कषदीपिका । 

वैराग्यम् । अहं स्ौत्तम इति मनसि प्रभूतो गवौऽदंकारस्तदभावोऽनदंकारः। ग्वैस्योक्तानुकनासकलादनदंकरस्यावर्यसंपायल- 
दयोतनार्थं अयोगन्यवच्छेदाथं एवकारः । समुश्चयार्थश्चकारः । तेनामानिल्लादीनां विंशतिसंख्याकरानां समुचितो योग एव ज्ञान. 
भिति भ्रोक्तं नलेकस्याप्यभाव इत्यर्थं इति केचित् । आचायैस्तु ुगमलादव्ययार्थः सर्वत्र न परदरयेते । जन्मश््युनराव्याधिदडुःख- 
दोषानुदशेनं जन्मादिषु दुःखान्तेषु प्रयेकं दोषालुदरोनम् । यद्वा दु-खान्येव दोषो दुःखदोषस्तस्य जन्मादिषु दर्शनमालोचनं जन्मा- 
दयो दुःखनिमित्तल्ादधःखं दु.खानि पुनः खरूपेणेव दु .खमियवं जन्मादिष्च॒दुःखदोषाजुदशेनषेन्दियादिविषयाणां भोगेषु 
नैराग्यसुपजायवे । तत्तशात्मदद्नाय ्रयगात्मनि करणानां भ्त्तिर्भवतीलेवं ज्ञानहेतुलाजन्मादिषु इःखदोषानुद शंनं ज्ञानमुच्यते । 
तथाचोक्त विष्णुपुराणे--“आघ्यात्मिक्रादि मत्रे ज्ञाला तापत्रयं ध. । उत्यन्नज्ञानवैराग्यः प्रप्रोयालयन्तिकं ख्यम् । आध्यात्मिक वै 
द्विविधः ज्ञारीरो मानसस्तथा । शारीरो बहुभिर्भदैरभियते श्रूयता च सः । शिरोरोगम्रतिदयायज्वरश्चूलभगन्दरैः । ु ल्मादोःशवास- 
श्वयथुच्छयादिभिरनेकधा । तथाक्षिरोगातीसारङ्ष्ठाङ्गामयसन्ञिकरैः । मिथते देदजस्तापो मानसं शोतुमहसि । कामक्रोधमयद्रेष- 
लोभमोहविषादजः। ओकासूयावमनेष्यामत्स्यादिभवस्तथा ! मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवति नैकधा । इयेवमादिकैभेरेसतापो 
ह्याध्यात्मिकः स्तः । शृगपक्षिमनुष्यदैः पिशाचोरगराक्षसैः । सरीखपायेशव वरणं जन्यते चाधिमोतिकः । शीतोष्णवातवषोम्बु- 
विद्युदादिसयुद्धवः । तापो द्विजवरश्रेष्ठ कभ्यते चाधिदैविक. । गभेजन्मजरान्ञानश्रत्युनारकञं तथा । इःखं सहस्रशो मेदेभियते 
मुनिसत्तम । सुकुमारतनुगेभे जन्तुबेहुमखाते । उल्वसंवेितो भञ्नषटमीवास्थिसंहति. । अलयम्लकटुतीक्षणोष्णल्वणेमातृमोजनैः। 
अवितापिभिरव्ययं वेमानातिवेदनः, ्रसारणाङ््ननदिनां ङ्गानां भयुरात्मनः। शङ्न्मूत्रमहापद्शायी सर्वत्र पीडितः। निरुच्छरासः 
सचैतन्यः स्मरलञन्मदातान्यथ । आस्ते गर्भैऽतिदुःखेन निजकमेनिबन्धनः । जायमानः पुरीषारुचयत्रचक्रानिलाननः । प्राजा- 
पद्येन वातेन पीञ्यमानास्थिबन्धनः । अधोमुखो वै क्रियते भवलैः सूतिमारुतः । क्दोरनिष्कन्तिमापोति जठरान्मातुरातुरः । 
मृच्छोमवाप्य महतीं संस्धरष्टो बाह्यवायुना । विज्ञानभरंशमाप्रोतति जातश्च मुनिसत्तम । कण्टकैरिव वननाङ्गः ककचैरिव दारितः । 
पूतिबणान्निःपतितो धरायां कृमिको यथा ! जराजअरदेहश्च विथिलावयवः पुमान् । विगलच्छीणेद्चनो वटीज्ञायुिराद्तः । 

ई भीधरीव्याख्या । १ 

वभय ॥ ७ ॥ इषव जनः लोचनय । इः दषस 
१ मद्ुसूदुनः. 
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असक्तिरनभिष्वङ्गः पुच्रदारथ्रदादिषु । 
निलयं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 

१ धीमण्छांकरभाष्यस् । 

द्यो इुःखं न पुनः स्वरूपेणेव दुःखमिति । एवं जन्मादिषु दुःखदोषादृशौनादेदेन्द्रियविषयभोगेषु 
वैराग्यसुपजायते । ततः प्रत्यगात्मनि पवृत्तिः करणानामात्मदश नाय । एवं क्चानदेतुत्वाउजानमुच्यते 
जन्मादि डुखदोषाजदशनम् ॥ ८ ॥ किंच-असक्तिरिति । असक्तिः सक्तिः सङ्गनिसित्तेषु विषयेषु 
प्रीतिमाच्र तद्भावो ऽसक्तिः। अनभिष्वङ्ोऽभिष्वज्ञाभावः, असिष्वज्ञो नाम सक्तिविशोष पवानन्यात्ममा- 
वनालक्षणः। यथान्यस्मिन्सुखिनि दुःखिनि वाहमेव खुखी दुःखी च जीवति सृते बाहमेब जीचायि 
मरिष्यामि चेति । केत्याह पुजद्ारग्रहादिषु । पुत्रेषु दारेप्वादिग्रहणादन्येष्वप्यत्यन्तेष्ेषु दासवगौदिषु । 
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२ आसन्द्गिरिष्यासख्या । 

दोषाजुदेष्नङृतं फरमाद--एवसिति । चेराग्ये संलात्मदृ्टयर्थं करणानां तदाभियुख्येनं प्रदृत्तिरिति वेराग्य- 
पारमाह-तत इति । जन्मादिदुःखदोषानुददयनं न्तानहेतएु किमित्युपसंख्यातमिलयाशङ्खय वेराग्यद्वारा धीहैतुस्वा- 
दिव्ाह-एवयिति ॥ ८ ॥ क्लानस्यान्तरङ्कमेव देत्वन्तरमाह--कचेति । नन्नसक्तिरेवाभिष्वङ्गाभावस्तथाच 
 धुनरक्तिरितयारङ्याभिष्वङ्गोक्िदरारा निरखति-अभिष्वङ्को नातेति । अन्यस्मिक्नेव पुत्रादावन्यत्वधिया तद्धते 
सुखादावात्मनि तद्ावनाख्यं शक्तिविरोषमेवोदादरति--यथेति । उक्तविरोषणयोराकाट्ुद्वारा बिषयमाह-क्तेत्या- 

३ नीरखुकण्ठव्याख्या < षलुर्धरी ) । 

व्यवच्छेदार्थं एवकारः । ससुच्रयार्थश्चकोरः । जन्मादिषु जायमानं दुःखं परख व्यथादोषाश्च दैन्यादयत्तेषामनुदश- 
नम् ॥ ८ ॥ असक्तिरिति । सक्तिः पुत्रादौ ममतामात्रम् । अभिष्वङ्गसेन सहः तादात्म्याभिमानोऽयमेवाहमिति 

% मधुसुदनीव्यार्या । 

परपरिभवादिरूपायाः व्याधीनां सवरातिसारादिरूपाणां, दु.खानासिष्टवियोगानिष्टसंयोगजानामध्यार्माधिमूताधिदेवनिमित्तानां 
दोषस्य वातपित्तश्टेष्ममल्मूच्नादिपरिपूणेलन कायजुगुष्सितलख चानुददयनं पुन"पुनरालोचनं जन्मादिदुःखान्तेषु दोषयाचुदशनं, 
जन्मादिष्याभ्यन्तेषु दुःखरूपदोषस्यानुदशनमिति वा । इदं च विपयवैरास्यहेतुसेनात्मदश्चनस्योपकरोति ॥ ८ ॥ किच-- 
सक्तिर्ममेदमियेतावन्मात्रेण प्रीतिः । अभि्द्गस्लदहमेवायमिव्यनन्यल्मावनया ग्रीयतिक्लयः अन्यस्मिन् सुखिनि दुःखिनि 
वाऽटमेव सुखीदुःखीचेति तद्राहियमसक्तिरनभिष्वङ्ग इति चोक्तम् । कुच सक्यभिष्वङ्ग वनीयावत आद--पुत्रदारग्रदादिषु 
पुत्रेषु दारेषु गेषु आदिम्रदणादन्येष्वपिं श्रलयादिषु सर्वेषु ज्ञेटविषयेष्विदयर्थः । निदं च सर्वदा समचित्तत्वं दर्पनिषादश्ुन्य- 

५ भाभ्योत्कपंदीपिका । 

दूरप्रनष्टनयनो व्योमान्तयततारकः । नासाविवरनियौतलोमपुश्वलद्रषुः । परकरीक्रतस्वास्थिने तधृष्टासिथसंहतिः । उत्सन्नजठराभि- 
लादल्पादारो विचेष्टितः । शृच्छरचंकमणोत्थानशयनासनवेषितः । मन्दीभवच्छरोत्रनेत्रः खवच्मसाविखननः । आपन्नस. समस्तैश्च 
करण्मरणोन्मुखः । तरक्षणेऽप्यनुभूतानामसरतीखिख्वस्तुनाम्। सङृदु्चरिते वाक्ये समुद्धतमदाशधमः। श्वासकासमदायाससयुद्धत- 
अजगरः । अन्येनोत्थाप्यतेऽन्येन तथा संवेद्यते जरी । श्रयात्मपुत्रदाराणामवमानास्पदीङृतः । प्रक्षीणायिकरुकौचश्च विहाराहार- 
संस्र: । दाख. परिजनस्यापि नि्ंणाशेषबान्धवः । अयुभूतमिवान्यसिलन्भन्यात्मविचेशितम् । संसरन्योवमे दीघ निश्वसलयति- 
तापितः 1 एवमादीनि दुःखानि जरायामसुभूय वै । भरणे यानि दुःखानि भरप्रोति णु तान्यपि । शथयरीवद्धिदस्तोऽय व्याप्तो 
वेपश्ुना श्रशम् 1 सुहुग्खन्या परवशो युहुक्ञोनल्वान्वितः । दिरण्यधान्यतनयभायांश्यगरहादिपु ! एते कर्थं भविष्यन्ति ममेति 
ममताङुलः । म्मभिद्धि्मदारोगैः ककचैरिव दारुणः ! शररिवान्तकास्योगरैदिछयमानास्थिबन्धनः । विदर्वमानताराक्षि्ेस्तं पादं 
मुहः क्षिपन् । सं्धप्यमाणताल्वौष्टकण्ये घुरघुरायते । निरुद्धकण्ठो दोषौ घेर्दानश्वासपीडितः । तापेन महता व्याप्तस्तूषा चारतैस्तथा 
द्धा । दश्चादुच्कास्तिमप्रोति याम्यकिंकरपीडितः । ततश्च यातनदेष शेन प्रतिपयते ! एतान्यन्यानि चो्ाणि दुभ्खानि मरणे 
गरणाम् ॥ ३५ ॥° इत्यादि भाष्यस्योपलक्षणार्थलेन जन्मादिषु दुःखदोपयोरलुदयेनं अन्मण्रत्युजरव्याधिदुःखदोषाणामनुददनमिति 
वा 1 दोषश्च वातपित्तछेष्ममल्मूत्रादिपरिपूर्णलेन कायज॒रुप्सितल्यरूपः दंन्यादिरूपश्चलखयपि बोध्यम् ॥ ८ ॥ किंचासक्तिः सङ्गनिमित्तेषु 
विषयेषु ओीतिमात्रस्याभाव- ! अनभिष्वङ्गः अन्यसिन्पुत्रादौ खखिनि दुःखिनि वा जीववि ते वाहमेव सुखी दुःखी च जीवामि 
मरिष्यामीति चेति । पुत्रादिषु तादातम्यभावनारक्षणदयाभिष्वङ्गसयाभावः । भदिपदादन्यदप्ययन्तेष्टं दासपश्वाविकं गृह्यते । इषा 

६ श्रीधरीभ्याख्या 1 

दीनमिति वा । स्पष्टमन्यत् ॥ ८ ॥ किच~--भसक्तिरिति ॥ असक्तिः पुत्रादिपदःरथेषु ग्रीतिल्यागः; अनभिष्वङ्गः पुत्रादीनां घुखे 
पामानो कि 

१ धरः, > मजुसूड्वः नीककण्ठः, 

शभक -अणवक्न्कषृ्िने 



५७८  आनन्दगिरिज्यास्यासंवलित-्ीमच्छाकरभाष्ययुता-भीमद्धगवङ्गीता । [ अध्यायः १२९ 

¦ मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेदासेवित्वमरति्जनसं सदि ॥ १०॥) 

१ भीमन्छांकरभाष्यम् । 

तच्चोभयं ज्ञानार्थत्वाञ्ज्ञानमुखयते । नित्यं च समचिन्तत्वं तुस्यचिन्तता, क, इष्टानिष्टोपपत्तिषु 
इछानामनिष्टानां चोपपन्तयः संधाप्तयस्ताखिष्ठानिष्टोपपत्तिषु नित्यमेव तुदयचित्तता, इष्टोपपत्तिषु न 
हृष्यति न कुप्यति चानिष्टोपयत्तिषु । तच्चेतच्ित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम् ॥ ९ ॥ किच~ मयि चेति। 
मयि चेश्वरेऽनन्ययोगेनाप्रुथक्समाधिना नान्यो भगवतो वासुदेवात्परोऽस्त्यतः स एव नो गति- 
रिव्येव निथिताऽव्यभिच्तारिणी वुद्धिरनन्ययोगस्तेन भजनं भक्तिने व्यभिचरणशशीखाऽव्यभिचारिणी । 
सा च ज्ञानम् । बिविक्तदेशसेवित्वं विविक्तः सभावतः संस्कारेण वाऽश्युख्यादिभिः स्पेव्याघादि- 
भिश्च रदितोऽरण्यनदीपुकिनदेवश्दा दिमिर्विविक्तो देरास्तं सेवितं शीलमस्येति विविक्तदेशसेवी 
तद्भावो बिविक्तदेशसेवित्वम् । विविक्तेषु हि देशेषु चित्ते प्रसीदति यतस्तत आटमादिभावना 
विविक्त उपजायतेऽतो विविक्तदेश्चसे वित्वे ज्ञानमुच्यते । अरतिररमणं क जनसंसदि जनानां प्रार- 

ग आनन्दभिरिन्यार्या । 

दिना । उक्तविशेषणयोक्षीनशब्दस्योपपत्तिमाष्ट--तच्चेति । सदा दषैविषादद्युन्यमनस्त्वमपि ज्ञानदैतरियाद- 
नित्यं चेति । वदेव विभजते--इष्टेति । तस्य क्ानहेतुत्वं निगमयति--तश्चेतदिति ॥ ९ ॥ साधनान्तरमाह-- 
किन्विति । अनन्ययोगसमेव संक्षिषं व्यनक्ति-नेयादिना । उक्तधीदारा जावाया भक्तेर्भगवति स्थैर्य दक्षयति-- 
नेति । तत्रापि क्ञानशब्दसदधतुष्वादित्याह--सा चेति । देशस्य ॒निविक्तस्व द्विविधमुदाहरति--विविक्त इति । 
तदेव स्पष्टयति--अरण्येति । उक्तदेशसेचित्वं कथं जाने हेवसन्राह-- बि विक्तेष्विति । आत्मादील्यादिशषण्देन 

ड नीखकण्डव्याख्या ( बतुधंरी ) । 

च । पुजदेः सुखेऽहमेव युखी तख इःखेऽहमेव दुःखीति सङ्गाभिष्वज्ञौ तद्वर्जनमित्य्थः । समचिततत्वं॑हर्षविषाद- 
राहित्यम् । कुत्र इशानिष्टोपपत्तिषु इष्टमरा्ो हषीमावोऽनिषप्रसो विषादामावः ॥ ९ ॥ मयीतिश्छोकः स्पषट्थः 

थ मसुसूदनीन्याख्या । 

मनस्त् । इषटानिषोपपत्तिष्ु उपपत्तिः आप्तिः । इष्टोपपत्तिषुं हषांभावोऽनिष्टोपपत्तिष्व विषादामाव इयर्थः \ चः समुचये 
॥ ९ ॥ किच-मयि च भगवति वादेव परमेश्वरे भक्तिः सर्वोत्करष्टलज्ञानपूरविका प्रीतिः । अनन्ययोगेन नान्यो भगवतो 
वासुदेवात्परोऽस्यतः स एवं नो गतिरियेवं निश्वयेनाव्यभिचारिणी केनापि अविकूटेन हेतुना निवारथिदुमशक्या । सापि 
ज्ञानहेतुः भ्रीतिने यावन्मयि बाखदेवे न सुच्यते देहयोगेन तावदि्युकतेः । विविक्तः खभावतः संस्कारतो वा शद्धोऽ्यचिभिः 
सर्पव्याघ्रादिभिश्व रहितः सुरघुनीपुलिनादिशित्तप्रसादकरो देश स्तत्सेवनन्लीटलं विविक्तदेशसेविलम् । तथाच श्रुतिः समे 
छचो सकेरवहिवाखफानिवरजैते चब्दजल्हायादिमिः । मनोचुकृे न तु चश्चुपीडनेः गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् इति । 
जनानामात्मज्ञाननिमुखानां बिषयसोगलम्पटतोपदेशकानां संसदि समवाये त््वज्ञानमरतिकूलयामरतिररमणम् । साधूनां वु 

५ भष्योर्कषदीपिका । 
नामनिष्टानां चोपपत्तिषु परा्िष् निलयं सर्वदा समचित्तवं इशोपपत्तिषठुं हभैखानिष्टोपपत्तिषु कोपख च वर्जनं तचैतन्नयमपि 
जञानान्तरञ्जसाधनलाज्ज्ञनमिदयर्थः ॥ ९ ॥ किंच मयि च परमेश्वरेऽनन्ययोगेन नान्यो भगवतो वादुदेवात्परोऽस्यतः स एव नो 
गतिरिखवं निधिताऽव्यभिचारिणी बुद्धिरनन्ययोगोऽघ्रथकसमाधिसतेन भजनं भक्तिः केनापि कारणेन न यभिचरणस्लीदाऽव्यभि- 
चारिणी । सा च ज्ञानान्तरङ्गसाधनल्राज्ज्ञानम् । "तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं थेन मासुपयान्ति 
वेः । "नाखदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । जनयदयाश्चु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैुकम्” इत्युक्तेः । विविक्तं खभावतः संस्का- 
रेण बा अश्च्यादिमिः सपेव्याघ्रादिमिश्च वितं वननदीतटदेवाल्यादिदेरं सेवितुं शीरमयेति विवि्देशचेवी तख भावो 
निविक्तदेशसेबिखम् । यतो विविक्तात्मभावनावित्तपरसादेव॒मूतेषु बिविक्देशेषु सिभ्यलयतो विविक्देशसेविलं ज्ञानसाधनलाज्जा- 
नम् । तथाच ्चुतिः “समे चौ सकेरवहिवाडकामिवजिते च्दनराशयादिभिः । मनोनुकूके नतु चश्ुपीडने शुानिवाताश्र 

| ६ भीषरीव्याख्या । 
दुःखे वाऽदमेव सखी दुःखी चेतयध्याप्ातिरेकाभावः, श्टानिष्टयोरुपपत्तिषु र्तिषु निलयं सवदा समचित्तखम् ॥ ९ ॥ किंच--मयि चेति । मथि परमेश्वरे अनन्ययोगेन सवौरमृटवा अन्यभिचारिणी यशनाम्तमद्िः, विविक्तः श्ुडिलित्तमसादकरः तं देशं सेवितुं शीरं 

८ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
४२३१४४॥४५१५६॥ एवं शत्र व्याख्यातं शषेषरञ्श्च । इदानी सानडुच्यते-अमानित्वभिव्यादिना॥ ७॥ < ॥ ९ ॥ अनन्यथोगनेति परमा. त्मनो महे्राद्न्यद्परं न फिंचिद्स्तीखनम्बरूपो यो निश्चयः स एव योगस्तेन निश्चयेन मथि भक्तिः । अतएव सा न कद्ाजिद्यमिग्वरति । 



नीटकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्कषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ५४९ 

अध्यात्मज्ञाननिव्यत्वं तत््वज्ञानाथेद.रोनम् । 
एतज्ज्ञानमिति परोक्तमनज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 

१ श्रीमस्छांकरमाष्यम् । 

तानां संस्काश्दुन्यानामविनीतानां (करटोन्मुखितचित्तानां ) संसत्समवायो जनसंसन्न संस्कार 
वतां विनीतानां संसत्तश्या ज्ञानोपकार्कत्वादतः प्रारृतजनस्तं सयरतिज्ञोनार्थेत्वाज्ज्ानम् ॥ १० ॥ 
किंच-भश्यात्मेति । अध्यात्मक्षानमिदयत्वमात्मादि विषयं ज्ञानमध्यास्मन्ञानं तस्िन्नियभावो नित्य 
त्वममानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावनापरिपाकनिसिनत्तं तक्ानं तस्याथों मोक्षः संसारोपरम- 
स्तस्याखोचर्म तचवज्ञानार्थदश्चनम् । तत्वक्ञानफखारोचने हि तत्साधनासुष्ठनि प्रबुचिः स्यादिति । 

॥ 0 0 ० + 0 + 

२ आनन्द गिरिन्याख्या ! 

परमात्मा वाक्यार्थश्चोच्यते । नस्वरतितिपयत्वेनाविरोषतो जनसंसन्मान्नं किमिति न गद्यते तत्राह~-तस्या इति । 
सतः सङ्गस्य भेपजमिव्युपारुम्भादियथः ॥ १० ॥ साधनान्तरमाह--किंचेति । आत्मादील्यादिशष्दोऽनार्माथै- 

सद्विपयं क्तानं विवेकम्त्नि्यस्वं तत्रैव निष्ठकत्त्वं, बविवेकनिष्ठो हि वाक्याथज्ञानसमर्थो भवति । तेषां भावनापरिपाको 

नाम यक्षेन साधितानां प्रकर्षपरयन्तस्वं तन्नियित्तं तच्वत्तानमेक्यसाश्चाव्कारः । तत्फराकोचनं किम्थमियाशङ्खयाह-- 

तक्छेति । प्रवृत्तिः स्यादिल्यवस्तस्वत्तानार्थदश नमर्थवदिति रोषः । ज्ानखान्तरङ्गहेतुसुक्छयुपसंहरति--एत दिति । 
३ नीरूकण्टव्याख्या ८ चतुर्धरी )। 

॥ १० ॥ अध्यात्मक्षाखजे ज्ञने निष्ठावहमध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् | तक्वज्ञनसार्थः प्रयोजनमवि्ानिवृ्तिरानम्द।- 

वाधिश्च तयेोर्ददीनम् । एतदमानित्वादितत्व्ञानार्थदशनान्तं विशकं जानं ज्ञानसाधनमिति प्रोक्तं वेदेषु । अजानं 
% मधुसृदनीन्याख्या 1 

संसदि तज्ञानालुकूलायां रतिरुचितैव । तथाचोक्तम् “सङ्गः सवौत्मना हेयः स चेतत्यक्तु न शक्यते । स सद्धिः सह कर्तव्यः 

सतः सङ्गो टि सेषजम्? इति ॥ १० ॥ किच--अभ्यात्मं आत्मानमधिहृख मवृत्तमात्मानात्मविवेकन्ञानमध्यात्मन्ञानं तस्िन्नि- 

लल तत्रैव निष्ावत्तवम् । विवेकनिष्ठो हि वाक्यार्थ्॑तानसमर्थौ भवति । तत्त्वज्ञानस्य बह्मासमीति साक्षात्कारस्य वेदान्तवाक्य- 

करणक्रख अमानिलादिस्यमाधनपरिपाकफलद्यार्थ" प्रयोजनं अविदयातत्कायात्मकनिखिलदुःखनिषत्तिरूपः परमानन्दात्मावापि- 

रूपश्च मोक्षस्तस्य दर्थनमारोचनम् । तत्त्वक्ञानफललोचने हि तत्साधने प्रदत्तिः स्याव् । एतद्मानिलादितत्त्वज्ञानार्थदशोनान्तं 

विसरिसंटयाकं ज्ञानमिति परोक्त ज्ञानार्थलात् । अतोऽन्यासराद्विपरीतं सानिलवादि यत्तदज्ञानमिति रक्ते ज्ञानविरोधिलात् । 

५ भाष्योस्कपदीपिका । 

यने प्रयोजयेत्” इति । जनानां प्राकृतानां विषयरम्पटानां अविनीतानां करहोन्मिषितचित्तानां संसत्मवायसतत्रारतिरश्रीविनैतु 

संस्कारवतां विनीतानां तत्त्वविदां संसदि । तखाः ज्ञानोपकारकलात्.। तथाचोक्तं सङ्गः सवोत्मना हेयः स चेत्तयक्तु न शक्यते । स 

सद्धिः सद् कवैव्यः सन्तः सदस्य मेषजम्! इति ॥ १० ॥ किंचात्मानमधिङृख प्रहृत्तमात्मानात्मनिवेक्ञानमभ्यात्मज्ञानं तसििय- 

भावो नित्यं सततं तव निष्ठवत्त्वमण्यात्मज्ञाननिखलम्। अमानिलादि्ाघनानां यलेन साधितानां अकर्षपयैन्तलनिमित्तं तत्वज्ञा- 

नमू । तदिति सर्यैनाम \ सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तदिति तस्य ब्रह्मणो भावो याथात्म्यं तख ज्ञानं तत्वज्ञानं “सद्य ज्ञानमनन्तं 

ब्रह्म, एकमेवाद्वितीयं, नेद नानासि किंचन, वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्” इति श्रुत्युक्तस्य ब्रह्मजगतो याथात्म्यस्य ज्ञानं 
तत्त्वज्ञान- 

मिति वा तस्यार्थः प्रयोजनं सर्वानथनिचरृत्तिपरमानन्दप्रासिखड्पो मोक्षस्तस्य ददनम् ! “न स पुनरावर्तते" इति श्चुया “यद्ला न 

निवसन्ते तद्धाम परम ममः दति स्रया च तस्यैव निलखलबोधनात् । "तथेह कमैचितो लोक. कौयत एवमेवायुत्र पुण्यचितो 

लेकः शीयते" दखयादिश्चुया प्रद्क्षादिना च धमौर्थक्रामानामनिद्यल्यावगसाच् मोक्षएव सर्वो्छृष्टलात्परमपुरषार्थः स च तत्त्व 

ञानस्य फट नान्यस्य । "तरति शोकमात्मवित्” “तमेव विदिलातिमव्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" इत्यादिश्चुतेरियवं तत्व- 

शानाथीलो-वने दहि तत्साधनाचुष्ठने अत्तिसवति । एतदमानिलादिततत्वज्ञाना्थदद नान्तं विश्चविसंख्याकं ज्ञानसाधनला- 

उश्ठानमिवि भ्रोक्त श्रुविस्णतीविदटासपुयणादिषु मरकेणोक्तं कथितम् । अतोऽस्ायथोक्तादन्यथा ॥ विपरीतं शिंसामानिवदम्मि- 

लमश्चमानामवं तथा । आचायसेवनादौ चास्धयैमात्माविनिगरहः । इन्द्िय्यष्ववेराग्यमहंकारसतथैव च । जन्ममूत्युजरान्याधि- 

दुःखदोषारदशेनम्. ! तथासक्तिरमिप्वमः पुत्रदारण्हादिणु । नियं चासमचित्तमिष्यनिष्टोपपत्तिषु । ममि नानन्ययोरोन भक्ति- 
६ भीधरीन्याख्या । 

यस्य तस्य भावस्तत्त्वम् › प्राकरतानां जनाना ससदि सभायामरती रत्यभावः ॥ १० ॥ किंच---भध्यात्मेति । अआ्मानमधिङ् 

` वतमानमध्यातमशानं तसिन्नित्यलवं निलभावः । व्वंपदाथुडिनिष्टल्मिल्ैः । तत्लशानखा्थः मरयोजनं मोक्षः तख ददनम् । मो- 
७ असिनवराकप्ाचा्येव्याख्या । 

ग्यमिनारहेतुस्वानिगतानां कामनानाम भावात् सासायपि वा चित्तवृस्यम्तरस्पाणां तदेकमयस्वाव् । एवं सर्व्रा्संषेयम् । एतद्िपरी- 
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जेय थत्तत्प्वकशष्यामि यञ्ज्ञात्वाख्तमश्चुते । 
अनादिमत्परं जहम न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ 

१ श्रीमच्छांक्छरभाष्यम् । 

पतवमानित्वादितस्वज्ञानार्थदरोनान्तसुकतं क्षानमिति पोक्तं ज्ञानार्थत्वात् । अन्ञानं यद्तोऽस्ाद्यथो- 
्ताद्न्यथा विपयेयेण मानित्वं दम्मित्वं हिसाऽक्चार्तिरनाजवसित्याद्यक्षानं विद्यं परि- 
रणाय संसारथचुत्तिकारणत्वादिति ॥ ११॥ यथोक्तेन क्षानेन ज्ञातव्यं किसित्याक्राङ्कायामाद-- ज्ञेयं 
यन्तदित्यादि । ननु यमा नियमाश्ामानित्वादयो न तैरयं ज्ञायते । न हयामानित्वादि कस्यचिद्धस्त॒नः 
परिच्छेदकं दृष्टम् । सर्वत्रैव च यद्विषयं ज्ञानं तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं ददयते । न हान्यविषयेण 
क्ञानेनान्यदुपकभ्यते । यथा घटःविषयेण ज्ञानेनाच्चिः । नैष दोषो ज्ञाननिमित्त्वाञक्ञानमुखयत इति 
वोचाम । ल्ानसदकारिकारणत्वाञ् केयमिति । वेयं कतव्य यततसपवक्यामि भकष यथाव । ज्ञानसहकारिकारणत्वाश्च-- ज्ञेयमिति । ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत्तत्प्रवक्ष्यामि पकषेण यथाव. 

॥ 

२ अनन्द्गिखिव्यास्या १ 

किमिति तस्य वि्ञेयत्वमिलादाङ्कयाह--परिरणायेलि । तत्र हेतुः--संसारेति । वख श्द्ृचतिरूपत्तिसदेतुर्वा- 
न्मानित्वादि घ्याज्यं ज्ञाते च ्याज्यश्वे तेन तशय ज्ञेयतेयथैः । इतिशब्दः साधनाधिकारसमास्य्थः ॥ ११॥ 
उन्तरन्थमवतारयति--यथोक्तेति । अमानित्वादीनां ज्ञानत्वमाक्षिपति--नस्विति । वस्वुपरिच्छेदकस्वाज्लानसव- 
माशङ्याह-- नहीति । परिच्छेदकस्वाजज्ञानत्वं ्ञानत्वास्परिच्छेदकस्वमिलन्योन्याश्रयादित्यभिमेलयाह--सर्वभरेति । 
स्वार्थस्यैव लानं परिच्छेदकमिलेतब्यतिरेकदवारा विशदयति--नहीति । व्यतिरेकदष्टन्तमाह--यथेति । अमानि- 
स्वादीनां ्ानत्वमाष्ि ्ं भतिक्षिपति-नेष दोष इति । तत्र हेतुत्वेनोक्तं स्मारयति--्ञानेति । तेषु कानदा्दे 
हेत्वन्तरमाह--क्ञानेति । अमानित्वादीनां ज्ञानत्वयुकत्वा ज्ञातध्यमवतारथति- ज्ञेयमिति । प्रद्रा ेयभवचनस्य 

३ नीलकण्ठन्याख्या ( चुर्धरी 9 । 
शानविरोधि इतोऽन्यथा यत्तत् मानित्वादिकमित्यर्थः। तसात्तत्परित्यारोनामानित्वादिकभेवोपादेयमिति भाषः ॥ ११॥ 
एवं क्षे व्याख्याय स च यो यत्यमाशरेयक्तं क्े्ज्खरूपं तख मायिकं प्रभावं व्याचे- क्षयमिति । एतरलीन- 
साधनेयज्ज्ञेयं तत्प्रवक्ष्यामि । यज्ज्ञेयं ज्ञात्वा अमृतं मोक्षमश्चते प्रामोति । तख खरूपं तावदाह-अनादिम- 
दिति । आदिमत् अव्यक्तम् तस्ादव्यक्तसुयन्नम्? इति तदुतयत्तिसरणात् । तदन्यद नादिमत् । अनादी्यतावल्युक्ते 

५ सकुसृदनीन्याख्या 1 

तस्मादज्ञानपरिल्यागेन ज्ञानमेवोपादेयमिति भावः ॥ ११ ॥ एभिः साधनेज्ञनरब्दितैः कि जञेयमियपेक्नायामाह--यत् ज्ञेयं 
सुसुश्चुणा तत्प्रवक्ष्यामि मकरेण स्पष्टतया वक्ष्यामि । श्रोतुरभिसुखीकरणाय फेन स्तुवन्नाह--यद् वक्ष्यमाण तेयं ज्ञालाऽमरतमम्र- 
तलमश्चुते । संसारान्सुच्यत इयर्थः । किं तत् । अनादिमत् आदिमन्न भवतीलनादिमत् । परं निरतिशयं बह्म सर्वेतोऽनवच्छिज्नं 
प्रमात्मवस्तु । अत्नानादीलेतावतेव बहुव्रीहिणार्थलमेऽप्यतिश्ायमे नियोगे वां मतुपः प्रयोगः । अनादीति च मत्परमिति च पदं केचिदिच्छन्ति \ मव्. सगुणाद्रह्मणः परं निविंशेषं रूपं नद्यर्थः । अहं वासुदेवाख्या परा शक्ति्लेति लपव्याख्यानम् । 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 
रघ्यमिचारिणी ! विकीणैदेशसेविलमरतिज॑नसंसदि । नाध्यात्मज्ञाननिललं ज्ञानाथोद दीनं तथा । इयेतज्जेयमज्ञानं हेयं संसा- 
रकारणम् ।` तथा चैतत्परिदयागेन संसारोपरमायामानिलादिकसुपेयमिति भावः ॥ ११ ॥ यथोक्तन्ञानसाधनेन ज्ञानश्षब्दितेन 
हेयं किमिल्याकाह्वायामाह -्ेयमे ति । उकतज्ञानसाधनपरिपाकठन्धसाक्षात्कारत्तिनिषयं ज्ञेयं । नचैवमन्तः करणृत्तिविषय- 
लेन ब्रह्मणो दृदयं तस्य दत्तिविषयत्वेन लेयलेऽपि फटविषयलामावेन ददयत्वाभावात् । तथाच श्रुतिः स वेत्तिचे्यंन चत्. 
स्यसि वेत्ता, निज्ञातारमरे केन विजानीयाद् इ्याद्या । जञेयं यत्तसकर्भेण यथावत् वक्ष्यामि ! फलप्द्निन श्रोतारं रोचयन्न- 
भिञुखीकरोति । यज्ज ज्ञालराऽखतमपुनराढत्तिलक्षणं मोक्षमश्चते । मुक्तो भववीदय्थः । किं तदिदत आह । अनादिमत् आदि 
रस्यास्त्रीदयादिमत् नादिमदनादिमत् परं निरतिशयं जह्य ज्ञेयमिल्थः । पु अनादिमदिति च्छेदे बहुनीहिणोक्तेऽ्थै मतुप 

६ भीधरीष्या्या । 
क्षस्य सरवोक्छृष्टतारोचनमित्य्थैः । पतदमानित्वमदम्भितवमिल्यादिरविंशतिसख्यात्मकं यदुक्तमेतञ्जञानमिति प्रोक्त, श्रानसाभनत्वात् । अतोऽन्यथासाद्विपरीत मानित्वादि यदेतदज्ञानमिति परोक्तं बतिष्टदिभिः, शानविरोधित्वात् । अतः सर्वथा लाज्यमिल्ैः ॥ ११ ॥ एभिः साधनेभज्छेयं तदाद--ज्ञेयमितिषदभिः । यज्छेयं तसमवक्ष्यामि । ओतुरादरसिद्धये श्नानफलं ददरौयति । यद्वकष्यमारणं 

७ अभिनवगुपावार्थग्याश्या । 
सम्ञानं चथा भानित्वादीनि ॥ १० ॥ ११॥ एतेन शामन यण्लेयं तदुभ्यते--तेयं यत्तदितादविमा । अनादिमदियामिभिोमणे्ह्स्व, 

४५ 



नीरूकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषेदीपिका-्रीधरी-जमिनवगुप्तव्यास्यायुता । ५५ १ 

१ भीमच्छांकरमभाभ्यम् । 

दश्ष्यासि । किं फे तदिति प्ररोचनेन श्रोतुरभिमुखीकरणायाह । यज्ज्ञेयं ज्ञात्वामतममतत्वमश्चुते न 
पुनभियत इत्यर्थः । अनादिमदादिरस्यास्तीत्यादिमन्नादिमदनादिमत् । किं. तत्परं निरतिशयं ब्रह्म 
ज्ञेयमिति प्रकूतम् । अनन केचिदनादिमत्परमिति पदं छिन्दन्ति बहुबीहिणोक्तेऽथे मतुप आनर्ध॑क्य- 
मनिष्रं स्यादिति। अर्थविशेषं च दशैयन्ति अदं वाद्ुदेवाख्या परा शक्तियस्य तन्मस्परमिति । 
सल्यमेवमपुनख्क्त स्यादर्थशचेत्संभवति, न त्वर्थः संभवति ब्रह्मणः स्ैविशेषप्रतिषेधेनेव विजिक्ञाप- 
यिषितत्वान्न खचचन्नासदुख्यत इति । वि रि्दाक्तिमत्वभ्ददयेनं विरोषपरतिषेधश्वेति विप्रतिषिद्धम् । 
तस्सान्मतुपो बह्ीहिणा समानार्थत्वेऽपि प्रयोगः छोकपूरणार्थः । अस्रृतत्वफरं केयं मयोच्यत 
इति प्ररोचनेनाभिमुखीकृव्याद न सन्तञ्ज्ेयसुच्यत इति नाप्यसत्तदुच्यते । ननु महता परिकरः 
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२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

फङसुक्सवा भ्ररोचन इत्वा तेन श्रोतुराभिुख्यमापादयितं भररोचनफरोकतिपरमनन्तरवाक्यमिवयाड--किमित्य - 

दिना । तदेव विशिनष्टि--अनादिमदिति । आदिमखराहिलयमव्याक्रतस्याप्यस्लतो षिरोषं दशयति-कि 

तदिति ! मोक्तुरपि भोग्यात्परस्वमिल्तो विशिन्टि-त्रह्य ति । अनादीयेकं पदं मस्परमिति चापरमिति पदच्छेदान्न 

पुनरुक्तिरिति मतान्तरसुस्थापयति-- अत्रेति । एकपदश्वसंभवे किमिति पदद्वयमिला्लङ्याह--बहुवीहिणेति । 

आदिरख नासीति यो यहूुनीहिणोक्तोऽथैसखलसिन्नादिमच्वनिषेधे नासि म॑तुपोऽभवस्वमिति मतुबानथैक्यमनिषटं 

ल्यादति मच्वा पदं छिन्दन्तीति पूर्वेण संबन्धः । आदिरस्य नासीलनादीष्युक्लवा मत्यरमिवयुच्यमाने कोऽथः 

सादित्याशङ्खयाह--अर्थेति । उक्तव्याख्यानस्यायुक्तस्वान्नायं पुनरक्तिसमाधिरियाह--सत्यमिति । अथौसं भर्व 

समथयते-- ब्रह्मण इति । तथापि विशिष्टशक्तिमस्वं किं न स्यादिस्याशङ्कयाह--विचि्ेति । तथापि मपो 

बहुबीष्िणा ठुल्यस्याथेस्य कथं नान्थक्यं तत्राहतस्मादिति । अनादिमत्परं ब्रहमलन्न पक्षान्तरं मतिक्षिप्य सपक्षः 

समर्थितः, संप्रति ब्रह्मणो ब्रह्मस्वादेव का्यकारणास्मकस्प्राक्षबुक्ताजुबादद्वारा न सदिव्या्यवतारयति-अभ्रतत्वेति । 

मष्का्यमभिव्यसतनामरूपस्वात् ,मसस्कारणे तद्धिपययादिति विमागः । ज्ञैयप्रवचनमनिवौच्यविषयत्वासक्रमभरतिष््र्मि- 

ल्याक्षिपति--नन्विति । निर्विशेषस्य वस्तुनो क्ञेयत्वात्तद्विपयं भरवचनं भक्रमालुद्लमिष्युत्तरमाह-नेत्यादिना । 
२ नीरुकण्टन्यार्या ( चसुधरी >) । 

प्रबाहनित्यत्रमन्यक्तादीनामप्यस्तीति तेषामप्यनादितायां प्राप्या तसतिपेधार्थमनादिमदिल्युक्तम् । यद्रा आदिमच्र 
निर्वि 

ततः परं चादिमत्परे कार्थकारणे ताभ्यामन्यदनादिभत्यरमिति । अतएब परं निविंशेषं नत्वपरं सविशेषम् । अहम 

४ मधुसुकनीश्याख्या । 

निरे ब्रह्मणः प्रतिपायचेन तत्र शक्तिमत्वस्यावक्तन्यलात् । निर्वंशेषलमेबाह न सत्तन्नासदुच्यते इति । विधिमुखेन ्रमा- 

गद्य धिपयः सच्छन्देनोच्यते निपेधमुषेन भरमाणस्य विषयस्ल्तच्छब्देन । इदं ठु तदुभयविलक्षणं निर्विरोषलत् खप्रकाश- 

श्रतन्यस्पलाश्च । “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनक्ता सह इत्यादिश्रुतेः । यस्मात्तत्. ब्रह्म न सत् भावलाश्नय॒ः नासत् अभ. 

बलाश्रय अतौ नोच्यते केनापि शब्देन युष्ट्यया दर्यां । शाब्द प्रवृत्तिहेतूनां तत्रास भवात् । तद्धा गौरश्च इति बा 

जातितः, पचति पठतीति वा श्ियातः, छ्कः इष्ण इति वा गुणतः, धनी गोमानिति वा संबन्धतोऽथे अलयाययति शब्दः । 

अव्र छ्ि्रायुणस्बन्यभ्यो विलक्षणः सर्वोपि धर्मो जातिरूप उपाधिकूपो वा जातिपदेन संगृदीतो यदच्छशब्दोऽपि डित्थड- 

५ माष्योत्कपंदीपिका । 

आनधेकयप्रमद्वादृक्ताथानामभ्रयोगादितिन्यायात् मत्परपिति च्छेदः । अहं वायुदेवाख्या परा शक्तिर्यस्य तन्मतरमिखथ इतिं तन्न । 

न स्तन्नामहुच्यन दति सर्वविरशेषभ्रतिषेधेन विजिज्ञापयितलेन विशिष्टशक्िमत्वभ्रदशोनख 
बिपरतिषिद्धतवेनोक्तथाखभवाव् ! तसा. 

न्मतुपो बहु्रीहिममाना्थैन्वेऽप्यतिशायने निलययोगे वा %छेकपूरणा्थः अयोगः । नैनु मम विष्णोः परं निर्विशेषं सूमं॑मत्तः 

सगुणात् ब्रह्मण" परमिति वा द्रा आदिम ततः परं चादिमत्परे कायेकारणे ताभ्यामन्यदनादिमत्परमिखवं मतुपः सार्थ. 

कलसंभवे किमिदयाचा पैरेवमुक्तमिति चेत् परमिति विशेषणादेव सगुणात्परसय निर्विशेषस्य रामेन मत्पद
वैयभ्ये मत्तः परतरं नान्य- 

दिद्यादिना विरोधं परषदस्य पूयैनिपातापत्ति कायेकारणान्यलस्य न सदिव्यादिविशेषणेऽन्तभीवं चाभिप्रियेति ग्रहाण । एतेनानादि- 

मल्रमियेकं पदम् । अनादिं या तद्वतो मायुवच्छिन्नादनायज्ञानवतो जीवात्पर् निमौयमज्ञानङृतजीवलोपाविरटितं चेखेव- 

मादि यन्डिविः्कस्पनमसदादिभि. क्रियमाणमपि ह॑ परमिति विशेषणेनेवोक्ार्थस्य लमेनानादिमत्पदसख वैयथ्यात् । 

६ भीधरीष्याख्या । 

शात्वाऽगरनं मों प्राप्रोति ! कि तत् अनादिमत् आदिमन्न मवतीलयनादिमन् । पर निरतिशयं जह्य । अनादौले तावेव वहूत्रीहिणी 

% धर म न्लकेष्ट . 
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व इति । न, अतुरूपमेवोक्तम् । न्वेनं कण्टरवेणो दुष्य शेयं भवक्ष्यामीव्यनखरूपमुक्तं न सचन्नासदचयत इति । न, अनुरूपः । 

कथे स्वसु ह्युपनिषत्छु केयं ब्रह्म नेति नेलवस्थुरमनणु इत्यादि विशेषपतिषेधेनैव दियत नेष 

तदिति वाचोऽगोचरत्वात्। नञ्च न वदस्ति यद्स्त्वस्तिशब्देन नोयते । अथास्तिशब्देन नोखयने नास्ति 

तञ्जेयम् 1 विप्रतिषिद्धं च शेयं तदस्तिशब्देन नोच्यत ति च । न तावन्नास्ति नास्तियुद्धय विषय 

स्वात् । नयु सव वुद्धयोऽस्तिनास्तिबुङ्यदुगता एव । तजरैवं सति ज्ञेयमष्यस्तिबुद्धयञ्चुगतप्रत्यययिधयं 

वा स्यान्नास्तिबुद्खयनुगतप्रस्ययविषय वा स्यात् । नातीन्द्ियत्वेनोभयबुद्लनुगनप्रत्ययाविपयत्वात् रात् 

यद्कीन्द्रियगम्यं वस्तु घटादिकं तदस्तिबुद्यदुगतप्र्ययविषयं वा स्यान्नास्िबुद्यनुगत प्रत्यय 

वा स्यात् । श्दं तु ज्ञेवमतीन्द्रियत्वेन राब्दैकपरमाणगम्यस्वान्न धटादिवडुभयवु्यनुगतथत्यय विपयभि- 

लतो न सन्तन्नाखदि्युच्यते । यन्तक्तं विरुद्धमुच्यते शेवं तन्न सत्तन्नासदुच्यत इति। न विरम् “न्य 

देव तद्विदितादथो अविदितादधि इति श्रुतेः 1 श्ुतिरपि विखुद्धाथंति चेद्यथा यज्ञाय शाखामारस्य 
~ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

अनिवाच्यत्वे न सत्तज्नासदिल्युच्यमाने कथमिदमयुरूपमिति प्च्छति--कथमिति । ब्षास्मग्रकाशसख सिद्धस्वा- 
तदर्थं विधिसुखेनोपदेशायोगादध्यस्ततद्ध्निदृत्तये निषेधद्वारो पदेशषस् वेदान्तेषु प्रसिद्धेरारोपितविरोषनिषेधरूपमिदं 
मरवचनञ्युचितमिति परिहरति--सर्वाखिति । ज्ञेयख ह्मणो निधिसुखोपदेशायोगे हेवमाह--वाच इति । ग्न 
णोऽस्िदाब्दावाच्यध्वे नरविषाणवन्नास्तित्वमिलयनिष्टमाराङ्कते- नन्विति । एवमुस्सर्गेऽपि ब्रह्मणि क्िमायानमित्या. 
शङ्याह--अथेति । ज्ेयस्यासिशब्दावाच्यत्वे व्याघातश्वेलाह-- विप्रतिषिद्धं चेति । अलिशब्दावाच्यस्वागुयस्तु 
बरह्येत्राप्रयोजकत्वमाह-- न तावदिति । नास्ि्ुद्धिविषयत्वमेवावस्तुत्वे निमित्तमतसदभावाद्रह्यणो नायस्मुमे- 
द्येतदेव व्यक्ीकरतुं चोदयति--नल्विति । सर्वासां धियामस्तिधीत्वेन नास्िधीत्वेन वानुगतसत्वेऽन्यतरभीगो खरत्वा- 
भावे ह्मणोऽनि्वाच्यस्वं दुवौरमिति कलितमाह- तन्नेति । बह्मणो धटादिवेरुक्षण्यादुभयवुद्धयविषयल्वेऽपि नानिव- 
च्यतेव्याह-नेस्यादिना । घटादेरिन्डियग्राद्यस्योभयदुद्धिविषयस्वेऽपि बद्यमणस्तद्माद्चस नोभयधीविययस्वं थापि 
नानिर्वाच्यस्वं सचिदेकतानस्य शब्दप्रमाणादविषयत्वेन इष्टत्वादिष्युक्तमेव प्रपञ्चयति- यद्धीति ! परोक्तं कियेध. 
मञुवदति-यत्विति । श्चल्यवष्टम्मेन निरावष्टे-न विरुद्धमिति । सापि विर्ढाभस्वानुमानं ब्रोधकस्या- 
विरोधापेक्षत्वादिति शङते--श्चुतिरिति । तसा विरुदधायेत्वेनारामाण्ये दष्टान्तमाद--यथेति । भाददीगर्ब्ं 

ड नीरकण्टव्याख्या ( चतुरी ) । 

नरिविधपरिच्छेदय्यम् । न सत् प्रधानपरमाण्वादिवत्सदिति नोच्यते । नाप्यसत् शून्यवदसदपि नोच्यते । 
तथाच श्रतिः नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्, इति । असच्छम्दितस शून्य 

® सशुसुदनीन्याख्या । 

पित्थादि्यं कंचनधमे खात्मानं वा प्रति निमित्तीकृत्य अवतत इति सोपि जातिशब्दः । एवमाका्चशब्दोपि तार्िकाणा शन्द- 
श्रयखादिर्पं यं कंचिद्धर्म पुरस्छृलय भवतैते । खमते तु एथिव्यादिवदाकाशव्यक्तीनां जन्यानामनेकलादाकशल्मपि आक्षिः 
रेवेवि सोपि जातिच्चन्दः । आकारातिरिक्ता च दिङ् नास्येव काटश्च नैश्वरादतिरिच्यते । अतिरेके वा दिक्षारद्यब्दावप्युपा- 
धिविशेषभ्रहृत्तिनिमित्तकानिति जातिशब्दावेव । तस्मात्म्ृत्तिनिमित्तचादुरविभ्याचुर्विध एवं शब्दः । तत्र न स्तन्न सदिपि 
जातिनिषेधः क्रियाययुणसंबन्धानामपि निषेधोपलक्षणार्थः । एकमेवादधि तीयमिति जातिनिषेषस्तसया अनेकव्यरिदतेरेकसिक् 

५ भआष्योत्कर्षदीपिका । 

अनादिमत्परं ब्रह्म ज्ञेयमण्तलफलं मयोच्यत इति प्ररोचनेनाभिसुखीकृत्याह सत्. कार्यममिव्यक्तनामरूपलात् श्रसव् 
कारणे तद्विपयंयात् । तथा च तज्ज्ञेयं सन्नोच्यते नाप्यसदुच्यते । ननु ज्ञेय वक्ष्यामीति महता कण्टरवेणोद्ध्य न घततङ्गाम. 
दुच्यत इदयनयुरूपसुक्तमितिचेन्न । खयंज्योतीरूपस्य परब्रह्मणः विधिमुखेनोप॑देशायोगादष्यसातद्धमनिकृत्ये निषेधदरारो.- 
पदेशस् शुतिषु अषिद्धेरारोपित विदेषनिषेधरूपस्य भवचनस मतिन्ञासुरूपल्वात् । | तथाच श्रुतयः "अथात अदेशो नेतिनेति 
अस्थुकमनणु, अपूवैमनपरम्ः दयादयः । एवंच सचेय ब्रह्मणो वाचो गोचरलात| ् रुयादौ निषेधभुखेनैवोपदेशच निदं तदिति 
विधिसुखेनेति भावः । नु बह्मणोऽस्तिशब्दावाच्यत्वे म सिखप्रसङ्ग इति वे । दश््छाबद्रहमणो 
नास्तिधीविषयल्राभावाव् । नयु सवोसां उुद्धीनामसिनासिलाचुगतलेन जरह्मणोऽन नागिवाचयं रमर । 

३ भीघरीन्याख्या ॥ 

अनादिमस्वे सिद्धेऽपि युनसैदुपः भयोगदछन्दसः । यद्वा अनादीति म्परमिति च पदश्वयम् । मम विष्णो पर नवि रपं गदद्ैः 
७ अभिनवगु्ताश्वार्यव्यार्या । “ 1 

स्पादेषालुमाहफं सर्मभरयाद्ान्तराभिदितविक्ञानाष्रथग्भावकसुच्यते । एतानि च विदेरेषणानि पूवष प्राल्यातानीति तरिं गिक तुभ. 



नीलकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-भीधरी-अमिनवगुप्तव्यास्यायुता । ५५३ 

२ ओमस्छकर माष्यम् । 

को हि तद्द् यद्यसुर्पमिह्लोकेऽस्ति चा न वेतीव्येवभिति चेत्। न, विदिताबिदिताभ्यामन्यत्वश्वतेरवदय- 
विशचेयार्थप्रतिपादनपरत्वात् । यद्यमुष्मिन्नित्यादि त॒ विधिश्येषोऽ्थ॑वाद्ः । उपपत्तेश्च सदादिराब्दैभेहा 
नोच्यत इति । सो हि. शाब्दोऽरथप्रकारानाय प्रयुक्तः श्रूयमाणश्च ोठभिजीतिकरिथागाणसंबन्ध- 
द्वारेण संकेतग्रहणं सव्यपेक्षोऽर्थ प्रत्याययति । नान्यथा.ऽदण्स्वात्। तद्यथा गौरभ्व इति वा जातितः, 
पचति पठतीति वा क्रियातः, शुङ्कः कृष्ण इति वा गुणतः, घनी गोमानिति वा संबन्धतः, नतु ब्रह्य 
जातिमदतो न सदादिराब्दवाच्यं नापि गुणवदयेन गुणरब्देनोच्येतं निशणत्वान्नापि क्रियादाब्दवा््यं 
निष्क्रियत्वात् “निष्कल निष्क्रिय दान्तम्' इति धुते; । नच संबन्ध्येकत्वादद्ययत्वादविषयत्वादातम- 
स्वाञ्च न केनचिच्छब्डेनोच्यत इति युक्तं भ्यनो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्चतिभ्यश्च ॥ १२॥ सच्छब्द. 

> आनन्दगिरिष्याख्या । 

करोतीति पररौकिकफखयज्ञाजुष्टाना्थं शशारानिमौणं भस्तुल् को हि तद्वेदेलयाच्ा परलोकसत्वे संदिहानः यथा 
बिरुढाथा तिरभमाणसेवे चिदिताविदितान्यत्वश्चत्तिरपीलथेः । नेयं शवुतिर्विरुडव्वेनामानतया हातव्या बह्यण्यद्धितीये 
प्रयक्ताग्रतिपाद्नेन मानस्वादिव्युत्तरमाह--न विदितेति । यत्त॒ विर्ढा्थत्वे को दीच्युदाहतं तदसद््थवादस् 
निधिरेष स््ार्थेऽतात्पयादिदयाह--यदीति । यत्र जालयादिमत्वं तत्र वाच्यत्वं यथा गवादौ न ब्रह्मणि जालयादि- 
मस्वमतम्तस्यावाच्यस्वाश्चिषेधनेव योध्यस्वमिलयाह--उ.पपन्तेश्येति । नोच्यत इति निषेधेनैव तस्योपदेश इति 
रोषः । जाल्यादिमतोऽ्थस्येव वाच्यर्वे सत्रैव संगतिभ्रहादिति प्रपन्चयति--सर्वा हीति । अश्रुतस्य जालादिद्वारेणा- 
स्षातसङ्गनेवा शब्दस्य न बोधकस्वम्टेरिलाह-- नान्यथेति । जालदेः सच्छब्दविषयतवसुदाहदरति--तश्यथेद्या- 
दिना 1 ब्रह्मणस्स्वगोग्र्वमवर्णैस्वमि्यादिश्वुतेजौल्यादिमस्वाभावान्न द्ाब्दवाच्यतेवलयाह-- नत्विति । केवरो नि्यण- 
श्चेति शुतेगणद्धारा बह्यणो न चच्यतेयाह- नापीति । निष्क्रियत्वे मानमाह निष्कमिति । ब्रह्मणोऽद्धितीयत्व- 
स्याशोगेपनिषस्सु तिष्दस्वादिरिष्टख सं्रन्धस्य तस्िज्नसिद्धेन तद्रारापि तस्य वाच्यतेल्याह-नचेति । बरह्मण्यमिधान्रलया 
शब्दप्रवृत्तौ हेखन्तराण्याह--अद्वयत्वादिति ! बह्मणोऽवाच्यत्वे श्रुतमपि संवादयति--यत इति ॥ ५२॥ 
सर्वविरोपरदहितस्यावा्नसगोचरस्याद्षटेशेश्च निपरीतख परापे अह्यणः श्युन्यत्वे भलयक्स्वेनेन्द्रियथद्रस्यादिहितुत्वेन 

2 नीखकेण्ठय्याख्या ( चतुर्धयी )। 

सच्छन्द्ितसख प्रधानख रजःशव्दितानां परमाणूनां परग्योमशन्दितख असद्भिमतयाव्यक्तयापि ष्टः प्राक् निषेधं 
ख सधुसुदनीव्याख्या । 

संथवात् नियुणं निष्कियं शान्तमिति गुणक्षियासंबन्धानां कमेण निषेधः । “असद्धो ह्ययं पुरुषः इति च । अथात भदिशो 
नेति नेति" इति च सर्वनिषेधः । तस्मात् बह्म न केनविच्छन्देनोच्यत इत्युष्तं युक्त । तर्हिं कथं अ्वक्ष्यामीद्युक्तं कथं वा 
'दाश्नयोनिलात् इति सधं, यथाकरथचिष्ठकश्षणया चाष्देन भरतिपादनादिति गृहाण । भ्रतिपादनप्रकारश्वाश्वयेवत्पदयति कश्िदेन- 

५ भाष्योक्कषेदीपिका । 

दन्दियग्रा्यघरदेममगवुद्धिविवयाद्विलश्चणस्यातीन्द्ियस ब्रह्मणस्तदविषयलेति दब्देकम्रमाणगम्यलेन ज्ेयलानपायात् । किंच 
गौरश्च इति वा जातितः, पचति पटतीति वा क्रियातः, शुक. कृष्ण इति वा गुणतो, धनी गोमानिति व सेबन्धतः सर्वो गवादिरब्दोऽथे 

परल्याययति । नसु ब्रह्म जालादिमदतो न सदादिकब्दवाच्यं । तथाच श्रुतयः “अगोघ्रमवर्ण, निष्कियं शान्तं, केवलो निगणश्च, एकमे- 
चाद्वितीयम्” इयाद्या । तथाचाविषयद्वादात्मलात्केनापि शब्देन सुख्यया श्रस्या ब्रह्म नोच्यत इति युक्तम् । “यतो वाचो निवर्तन्ते 

प्राप्य मनसा रा" ददयादरि्ुतिभ्य श्च ! त॑ लोपनिष्रदं पुरषं पृच्छमि" इद्यत्र तु निषेधमुखोपदेशेनोपनिषत्परिपायमियथं इय- 
विरोधः । यत्तु पूरणारथोसपृ इद्यस्माद्धातो" परब्दव्युतपत्तेः परं पूणे त्रिविधपरिच्छेददन्यं ननु देशकाठवस्तूनामद्वैतमतेऽसतत्वा- 
तछतस्तत्छरतच्छेद श्प्याश्यावियाविखसलं तेषां वक्तं ब्रह्म विरिनशि--अनादिमदि ति } अनादि अज्ञानं तदत्तत्संबन्धी- 
दर्थ. । तेन देशादीनां संभव इति भावः । नन्वयं शान्तिकर्मणि वेतालेदयः यद॑ज्ञानमेवानादिद्धितीयमङ्गीक्रियत इयायक्कया- 

ज्ञानं विषिनटि--न सदिति ! तदज्ञानं न सदुच्यते वाध्यतया सच्वेनानिङ्पणात् । तथा नासदुच्यते अपरोक्षतया अतीवेरस्- 

स्यानिर्बचनात् } भुजगेनें रलुर्नाज्ञनेन ब्रह्म सद्धितीयमिति भाव. \ यद्रासिमन्न्याख्याने द्वितीयनकासेयथ्यद्रहयैव विश्चेषणीयं 

तद्रह्य न सन्नासदिति नोच्यवेऽनि्ैचनीयं न भवति । स्तवेन निरूप्णादतोऽर्थादनायज्ञानमेवानिरवेचनीयमिलर्थ इति तचिन्लयम् । 

तेय श्रवन प्रति्षायाक्वाननिरूपणस्यानं चिद्यात् । अन्ञानवतो जीवस्य ज्ञातखेन हञेयलराभावात् ब्रह्म विशेषणीयमिति पक्षे तत्स- 

दुच्यते इयतावदैव निवीदेऽवदिष्टसय वैय््यापत्तेः “नासदासीन्नो सदासीत् इत्यादिश्ुखा बिरोधापततेेति दिक् ॥ १२॥ नु सर्वै- 
६ भीधरीन्याश्य्या । 

तदेवा । न स् न चासदुच्यते । विधिुेन प्रमाणस्य विषयः सच्छग्देनोच्यते । निषेधस्य निषगररलप्तच्छग्देनोच्यते । श्वत 
(29. गी © ५9० 



ण अनन्दगिरिव्याख्यासंबरितनश्रीमष््छांकरमाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १३ 

सवैतःपाणिषादं तत्सवतोऽस्षिरिरोखुग्वम् । 
सर्वतःश्चुतिमह्धोके सवेमाव्रलय तिति ॥ १३। 

२ श्रीमर्छाकरसाप्यम् । 

प्रययाविषयत्वादसस्वाशङ्कायां ज्ञेयस्य सवैप्राणिकरणोपाधिद्धारेण नदस्तिन्वं प्रतिषादयंस्तदाकहादुम. 
निचृच्य्थमाह-स्वैत इति) सर्वतःपाणिपादं सवैतः पाणयः पादाश्चासख्यति सवैनःपाणिपाद् नज्जक्यम् । 
सर्वैप्राणिकरणोपाधिभिः श्चत्र्नास्तित्वं विभाव्यते । क्चे्रज्ञश्च क्ष्ोपाधिन उच्यते क्षत्रं च पाणिपाद 
दिभिस्नेकधा भिन्नम् । क्षेचोपाधिमेद्छृतं विशेपजानं सिश्यच कचक्षस्यति तद्पनयनेन ज्ञयत्मुक्तं न 
सत्तन्नासदुच्यत इति । उपाधिटृतं सिथ्यारूपमप्यस्तित्वाधिगम्राय क्षिय धर्मवत्परिकस्प्योस्यते स्यतः 
धाणिपादमिलयादि । तथाहि संप्रदायचिद्यां वचनम् 'अध्यासोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्च प्रपञ्चयतेः इति। 
सर्वैर सर्बदेदावयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयो ज्षयश्शक्तिसद्धावनिमित्तखकायौ इति केयसद्धावे 

२ आनन्दरभिरिष्याख्या ¦ 

कदटिपतद्रेतसत्तास्फर्तप्रदत्वेनेश्वरत्वेन च सं दशयन्नादो दष्टादीनं अदृत्तिमतं रथादिवद्चेतनानां परक्षापूषेक- 
प्रदृत्तिमचवाचचेतनाधिष्ठितच्वमयुमिमानस्तखलयरेननं बद्येयाट --सच्छछस्मेति । चद्रभ्तिष्वमिति कदच्छब्दो सेयघह्याथः । 
तद्ाशङ्धेति तच्छब्देनाससवसमुच्यते । ननु सर्वदेहेषु पाणिपादमस्येत्ति कथं प्राणीनां च पाद्रानां च देष्टस्यव्वेनान्म- 

धर्मत्वं तच्राह-सर्वति । करणग्रद्त्ती रथादिपरत्तिनतरक्ष पूर्वक ृततिमच्वाद्धेतनाधिष्ठावृपूर्चिकेलयथेः । उनक्प्रवृस्या 
चेतनास्िस्वसिद्धावपि कथं कषेत्रज्ञाम्तिस्वमिल्याशदत् चेतनस्यव सषेश्रोपाधिना शेघ्रकतष्वाच्चेतनाल्ित्वे तद्भ्तित्वमे- 
चेलयाह-क्षेचक्ञ्येति । तसय श्षेत्रोपाधिष्वेऽपि कथं पणिपादाक्षिशचिरोञुषादिमस्वमित्याश्यङ्वाह-- स्त्रं चैति। 

अतश्चोपाधितस्तस्मिन्विरोषोक्तिरिति शेषः । कथं तर्हिं न सन्तज्नासदिति निर्विशेषत्वोक्तिरित्याशश्याह--श्चन्रति। 
प्राणिपादादिमसरमोपाधिकं मिध्या चेऽ्ेयप्रचचनाधिकारे कथं सदुक्तिरित्याशद्ाह--उपाधीति । भिध्यारूपमपि 
केयवस्तुक्तानोपयोगीदयग्र बृद्धसंमतिमाह--त याहीति । पाणिपादूादीनामन्यगतानासात्मधर्म्वेनारोप्य व्यपदेशे को 
हेतुरिति चेत्तत्राह---सर्व॑त्रति । शेय ब्रह्मणः शक्तिः संनिधिमात्रेण प्रव्तनमामर्ध्यं तस्सस्वं निमित्तीहृत्य स्वकार्य. 

९ नीखकण्टव्याख्या ( षसुर्धरी ) । 

ददयति ॥ १२ ॥ एवं स च य॒ इ्यतकक्षेवज्ञखसूपमपाससमस्तविरोषसुपपाद्य यदप्भाव इति प्रतिक्ातं तख प्रभत्रं 
वेश्वरूप्यरक्षणसुपपादयति--सर्वत इति । सर्वतः सर्वासु दिश्चु अन्तर्शदिश्च पाणयः पादाश्चाख् सन्तीति सर्वतः. 
पाणिपादम् । एवं स्वतः अक्षीणि रिरांसि सुखानि च यख तस्सर्तोऽक्षिरिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमत् श्रवणवत् । 
कोके स्वै अआबरृत्य न्याप्य तिष्ठति । यथा खमदक् तेजसो वासनामयेनेव पाणिपादादिना स्वापे प्रपश्चमनुभवति | 
तख च जाग्रत्कारे उपाधिभूतं पिण्डगतमेव पाणिपादादिकं तदेव स्थृखग्रपन्नायुमवसंस्काराधानद्धारा वासनामयख 

% अथुसदनीन्यास्या । 

पियत्र व्यास्यातः । विस्तरस्तु भाप्ये द्रव्य: ॥ १“ ॥ एवं तिस्प्राधिक्स्य ब्रह्मणः सच्छच्दप्रययाविषयल्लादयच्वाहयदुाया नासदि- 
दयनेनापास्तायामपि विस्तरेण तदाशद्वानिद्ठस्यर्थं स्ैग्राणिकरणोपाधिद्धारेण चेतनश्चेत्रज्ञन्पनया तदस्य प्रतिपादयतां 
सर्वतः । सर्वेषु देहेपु पाणयः पादाश्चाचंतनाः खखन्यापारेषु प्रवतैनीया यख्य चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य तसर्वनःपाणिपाद्ं न्ने त्रद्म 
सवौचेतनभद्रत्तीनां चेतनाधिएानपूर्व॑कलात्तसमिन्क्षेनन्ञे चेतने ब्रह्मणि ज्ञेये सर्वाचेतनवगपरवृ्तिहेनौ न नास्तिनाश्चक्क्य्थैः 1 णप 
सर्य॑तोऽक्चीणि शिरांसि सुखानि च यस्य प्रवर्त॑नीय्ानि सन्ति तत्सर्वतोऽक्षिरिरोयुखं । एवं स्यत. श्रुतय. श्रवण्दियाणि यम्य 

५ भाष्योत्कपदीपिका । 

विदषरहितस्य वागाद्यगोचरखय सच्छब्दाविपयल्लादसत्त्वाश दायां च सदिखयनेन संक्षेपतः समाहिताय्रामपि प्रस्यक्लनेन्दरिय पद्या. 
दिषेवुत्वेन कस्पितद्वैेतसत्तास्पर्विप्रदलेन च ज्ञेयसयास्िं प्रतिपादय्नादो यथाऽचतनाना रथादीनां चतनाधीना प्रमृलिम्तधा 
सर्वैश्राणिकरणानाभवेतनानां तच प्रयक्रचेतन्यं बरह्मवेति विलरेण तदाशङ्कानित्रत्य्थमाद । सर्वत. स्वन पाणयो दम. 
पादाश्च यख तत् ज्ञेयं तथा यदपि पाण्यादीनां देदरथन्वेनात्मधर्मेलं तथापि करणध्दूनिशतनाधिषरनपूविक् अनपप ॥ दप्ति. 

तरात् रथादिषरव्रत्तिवदिति सचैप्राणिक्रणोपाधिभिः क्षेत्रज्ञस्त्वं विभाव्यत । ननृक्तरीद्या चर्मासिनतिद्धावपि चथ क्षत्र्ञाश्ि- 
६ धीधरीम्याख्या । 

तदुभयबिलक्ष्ण, अवरिपयत्वादिल्य्थः ॥ १२॥ नन्यरेवं अयाः सदमदिलक्षगन्य मनि न्य्व सविद कपः सम, ममू उदयाः 

छतिभिविरूष्येतेद्याशद्रय पराऽख शक्तितिपिधव श्रयते खानायिती सानवि म स्यादशृाप्रलिनारदनिन्यदलयो सकरम 
तस दध्रोयज्ाद~- सर्वत इति पज्चभि; । सर्वतः सर्वत प्रणयः प्दराश्च यश्य तत्) सर्वतादश्रानि द्विया सवानि च युद्धि मन, 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योस्कषदी पिका-धीधरी-अमिनवगुपव्यास्यायुता । ५५५ 

सर्वेन्द्ियगुणाभासं सू्ेन्द्रियविवर्जितम् | 
असक्तं सवश्रचैव निणेणं युणभोक्त च ॥ १४ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

छखिङ्कानि ज्ञेयस्येत्युप्चारत उच्यन्ते तथा व्याख्येयमन्यत्सवैतःपाणिपादं तञ्कज्ञयम्। सर्वतोऽद्षि- 
शिरोमुखे सयैत्राक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत्स्वैतोऽक्षिशिरोमुखम् । सि 
श्रवणेन्द्रियं नदस्य तच्छुतिमरह्लोकै प्राणिनिकाये सवेमाव्रत्य संव्याप्य तिष्ठति स्थितिं लभते ॥ १२३ ॥ 
उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणाज्जञेयस्य तद्वत्ताशङ्खा भाभूदिव्येवमर्थः च्छोकारम्भः--सवे- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

वन्तो भवन्ति पाण्यादय इति स्वेति योजना । सर्वतोऽक्षील्यादाजुक्तमतिदिशति--तथेति । तञ्जेयं यथा सर्वतः. 

पाणिपादमिति व्याख्यातं तथेस्युक्तरेव स्फुटयति-स्वैत इति । स्वैतोऽक्षीलयादेरक्षराथमाह-सवैतोऽश्चीति । 

अक्षिश्रचणवरवस चरिष्टज्ानेन्दियवर्वस्य पाणिपादसुखवस्वं चावरिष्टकर्भन्द्ियवत्वस मनोड्ुद्धयादिमस्वस चोप- 

लक्षणम् । णकस्य सर्वत्र पाण्यादिमस्वं साध्यति-सवैमिति ॥ ५३ ॥ जरोपाहते साक्षादेव ज्धेयस्य पाण्यादि- 

मलनमाशदयाह--उपएघीति । इन्दियनिरोपणी भूतसर्वंशब्दाञ्जेयोपाधिस्वन्यायानिरोषच्नात्र बुद्धयादेरपि अहण- 
2 नीरकण्डव्याख्या ( चतुर्ध॑री >) । 

प्रपश्चख कारणम् } वासनामयश्च स्थूलग्रप्चसख कारणमिति बीजाङ्कुरन्याय नानयोरन्योन्यसिन्नन्योन्य सद्धाबोऽन्योन्य- 
कारणत्वं चास्तीति । एवं सकलप्रागिधीवासनोपरक्ताज्ञानोपाधिकं चेतन्यै सकलम्राणिधीवासनामयं समष्िसूकमप्रपच्च- 

मवभासयति । अख चोपाधिभूतं ब्रह्माण्डगतसकरुग्राणिपाणिपादादिकमेव । एवं च पूवैवत्स्थूरसृक्ष्मयोरपि समि- 

परपचयोरम्योन्ये बीजाङ्करल्यायेन कार्यकारणमावमन्योन्यखान्योन्यखिन्सद्भावे चामिपरल्ोक्तं भगवता भाष्यकारेण 

सकरुप्राणिकरणोपाधिद्रारेण जेयत्रह्मणोऽस्ितवं प्रतिपायत इति । कार्यद्वारा करणासित्वसिद्धो च कारणाभावोऽप्य- 

पोते 'अनावि.मत्परं व्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते, इति । ननु श्रक्षाङनाद्धि पङ्कख दूरादसयशेन वरम्" इति न्यायेन 

व्र्थसर्हिं कारणोपन्यासत इति चेन्न । तं विना छद्धाधिगमायोगात् । शाखाचन्द्रन्ययेन हि सगुणं निगुण वस्तुनो 

लापकम् । यथोक्त भाष्ये उपाधिकरृतमिथ्यारूपमप्यस्तित्वायिगमाय जेयधर्मवत्परिकरप्योच्यते सर्वतःपाणिपाद- 

मित्यादि । तथाहि संप्रदायविदां वचनम् “अध्यारोपापवादास्यां निष्प्रपशचं प्रपच्यते इति ॥ १२ ॥ नु यूपाहवनीः 

७ मधुसुदनीन्याख्या । 

्व्नीयल्चन सर्ति तत् श्वेत. शतिमक सर्वै्राणिनिकाये ! एकमेव निं बिथ च सर्वेमचेतनवगं आद्रख खसत्तया 

सफ चाध्यासि करेन संबन्धेन व्याप्य तिष्ठति निर्विंकारमेव स्थिति रभते नतु खाभ्यस्तसय जडग्रपश्चस दोषेण गुणेन बाणु- 

मात्रेणापि संबध्यत इद्यर्थः । यथाच सर्वेषु देदेप्येकमेव चेतनं निलयं विभु च न प्रतिदेहं भिन्नं तथा प्रपचितं श्राक् ॥ १३) 

'अध्यारोपापवादाभ्यां निष्यपसं प्रपठयते' इति न्यायमदुखखय सव्रपश्चाध्यारोपेणानादिमत्परं ब्रह्यति व्याख्यातम् । 
५ भआष्योत्क्थदीपिका । 

लमितिचेत् चेतन एव ्चे्नोपाधित- क्षेत्रज्ञ इल्युच्यते श्यतस्तदसिलं के्रज्ञासिलमेव । नसु षेत्रोपाधितशचतन्यस्य श्चेत्रज्ञवेऽपिः 

पाण्यादिमच्वं कथमितिचेत् । स्ेत्रख पाण्यादिभिरनेकधामिन्नलेन तदुपाधिः क्षेत्रज्ञस्यापि पाण्यादिमत्तायाः खुवरचलात्.। न सत्त- 

छनागहुच्यत इति निर्विशपलन ज्ञेयलोक्तिस्तु क्षेत्रोपायिक्ृतख विरोषजात्तख पिथ्यालात् । क्षेघ्रज्ञख तदपनयेन सुवचा । नव 

पाप्यादिमच्वस्यवोपाधिक्रतख मिथ्यालात् ज्ेयप्रवचनाधिकारे तदुक्तिरपाथ॑ति चेन्न । ज्ेयासिललबोधनाय ज्ेयधर्मवत्परिकल्प्य 

तथामूतपाण्यादयुक्तः सा्थैकलात् 1 तदुक्तं संग्रदायविद्धि. अभ्यारोपापवादाभ्यां निप्परपन्च प्रपश्यते' इति । सर्वतोक्षीणि शिरांसि 

सुखानि च यस्य लत. सर्वतः शरुतिः श्रवणेन्द्रयमस्ययस्य तत् पाणिपादसुखवत्वमवरिष्टकमेन्दरियवत्त्वखश्षिश्चुतिमत्त्व चावरिष्टज्ञने- 

न्दिथवत्वस्य मनोयुख्यादिमत्वस्य चोपलक्षणम् 1 सर्वत्र स्वदेहावयवचचेन गम्यमानाः पाणिपादाद्यो ज्ञेयस् परमात्मनः सज्निधि- 

मनिण प्रव्वनसमथय मत्तं निमित्तीकरदय श्वकायेवन्तो भवन्तीलयतो ्ञेयस्धावलिङ्गानि ज्ञेयसेत्युपचारत उच्यते । लोके सवै- 

भराणिमञुदाये सर्वं चराचरं सत्तादिनाध्यासिकसबन्धेनाद्रय संव्याप्य तिष्ठति निर्विशेषामेव स्थितिं कभते नतु चरति ! अध्यारो- 

पितसविशेषम्रपश्चेन स विरोषलं नव कमन इयर्थः ॥ १३ ॥ उपायिभूतपाण्यादीन्दरियाध्यारोपणं बिना ज्ञेयस्य साक्षादेव तद्रत्ता- 

त्रमनिरासायाट---सर्येति । सर्वाणि च तानीन्दिमाणि शरोत्रवागादीनि वुद्धन्द्रियकरमन्दियाणि हेयोपाधिलस्य त॒स्यलात् अन्तः 
& श्रीधरीन्याख्या । 

सर्वतःथतिमच्छवणेन्धरययुक्तं सोके सर्वमाडल्य व्याप्य तिष्ठति । सर्वभाणिप्रृत्तिमिः पाण्यादिभिरपाथिभिः सरवव्यवदारास्पदत्व 

तिष्ठनीलयथैः ॥ २३ ॥ किच--सर्देन्द्रियेति } सर्वेषां चश्चरादीनामिन्दरियाणां य॒णेषु रूपाच्ाकाराञ्च इत्तिषु तन्तदाकारेण भासत 



५५५५६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवदीता। [ अध्यायः १३ 
भि 

$ १ भरीमच्छांकर भाष्यम् । 

न्द्िथेति 1 ̀  स्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वाणि च तानीन्द्रियाणि शओ्रोज्ादीनि वुद्धीन्दरियकर्मन्द्रियाख्या- 
न्यन्तःकरणे च बुद्धिमनसी क्ेयोपाधित्वस्य तुद्यत्वात्सर्व॑न्द्रियश्रहणेन व) अपिं चास्तःकरणो^- 
पाधिद्धारेणेव श्रोत्रादीनामप्युपाधित्वमिव्यतोऽन्तःकरणवहिष्करणोपाधिमूर्तिः सर्वेन्द्रियगुणिरभ्यव- 
सायसंकस्पश्रवणवचनादिभिरवमासत इति स्वंन्द्रियगुणाभासं सर्वैन्द्रियव्यापारेव्योपृतसिव तञ्ज्े- 
यमित्यथैः। “ध्यायतीव केखाय तीव' _इति श्तेः । कस्मात्पुनः कारणान्न व्यापतमेवेति द्यत इत्यत 
सह । सवन्द्रियबिवर्जितं स्षैकरणरहितमिव्यर्थ; । अतो न करणव्यापारेव्यापरतं तञ्ज्ेयम् । यस्त्वयं 
मन्नः-'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पदयदयचश्चुः ख श्णोत्यकणैः' इत्यादिः स सर्वन्द्रियोपाधिशणाय- 
गुण्यभजनशक्तिमत्तञ्जेयसिदयर्वभ्रदरैना्थो नतं साक्षादेव जवनादिक्रियावप्रददोनार्थः। 'अन्धो 
मणिमविन्दत्! इत्यादिमचरार्थवत्तस्य मन्बस्यार्थः । यस्मात्लर्वैकरणवजितं ज्ञेयं तसादसक्तं सर्वैसंच्छे- 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

मियाह---अन्तःकरणे चेति । भरोत्रादीनां ज्तेयोपाधित्वसख मनोबुद्धिद्वारत्वादपि तयोरिह अहणमिलाह--अपि- 
शेति । तयोरपीहोपादाने फङितिमादह--दइसयत इति । अक्षरा्थसुक्स्वा वाक्या्थमाह-सर्वेति । उपाधिडारा 
कलिपितव्यापारवत्वे मानमाह--ध्यायतीति । कसिितसेवास्य व्यापारवस्वं न वास्तवमिदलयन्न भगवतोऽपि संमतिमाः 
काट्कगहारा ददायति-कस्मादिव्यादिना । सर्वकरणराहिये फखमाह-अत इति । साश्चादेव ज्ञेयस्य वेगवद्ि-. 

इरणादिक्रियावत्ताया मान्नवर्णिकस्वात्ृतोऽस्य करणव्यपारैरव्याप्तत्वमि याश्यायुवाद्पूर्षकं मनघ्रश्य प्रङ्ृतायुगुण- 
त्वमाह--यरित्वति । करणयुणाजुगुण्यभजनमन्तरेण साक्षादेव जवनादिश्छियावस्वमरद््नपरसवे मश्रस्य सुख्याथैतवं 
स्यादितयाशङ्खय तदसंभवाद्षवमिव्याह--अन्थ इति । अर्थवादस्य श्चुतेऽ्थै ताश्पयौ भावान्न अङृतभ्रतिकुरूतेदयथैः । 
स्वकरणराहित्यं तद्यापारराहिलस्योपरुक्चणमिलङ्गीश्चयोक्तमेव हेतुं॑कत्वा वस्तुतः सर्वसङ्गवर्जतत्वमाह--यस्मा- 

ड नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

यादिवदरोकिकमपि व्रह्म कार्यकारणप्रपञ्चविरिष्टे चित्रमेव सर्वतःपाणिपादं तदित्यादिना शाखेण कार्थरोषतया 
समथ्यते । नच वाच्य उपासनापरं शास्रं न ब्रह्मणो वैचि्यै प्रतिपादयितुमीष्टे इति । देवताधिकरणन्यायेन देवता- 
विग्रहादिवत्द्रैचिन्यखाप्यवान्तरतात्पर्थविषयतयासिद्धेः | नच देवताविग्रहदेव्यीवहारिकमेव सत्वं न पारमार्थिकं 
जह्यज्ञानेन तख बाधादिति वाच्यम् । सत्तादवैविष्ययाप्रसिद्धेः । तसात्सर्वतःपाणिपादत्वादिकं बरह्मणो वासवमेवेति नाप- 
वाव्महतीत्याशङ्खयाह--सर्वेन्दरियेति । सर्वाणि अन्तराणि बाह्यानि च इन्द्रियाणि मनोबुद्धवहंकारवित्ताख्यामि 
श्रोजादीनि चेति महकमात्रसंग्रहीतम् । गुणाश्च विषयाः तेन अराह्ममात्रे गृह्यते । समस्तम्रा्यमाहुकवदामासते नतु 
आह्यग्राहकखरूपं विचित्रम् । यथा जलसू्यौऽघसइव कम्पत इवामासते नतु वस्तुतोऽधसः कम्पते वा तद्वत् आस्मनो 
आहम्राहकाकारत्नं मिथ्येत्यर्थः । कुत एतत् । यतः सर्वेन्द्ियविवर्जितं इन्द्रियेति गुणानामप्युपलक्षणम् । नहि ब्रह्मणि ̀  
किंचित् मह्य रूपादि ग्राहकं वा मनथादि वर्त॑ते । “अशन्दमस्पदीमरूपमव्ययेः “अप्राणो ह्यमनाः श्रः, '्यत्तदद्वेश्यम- 
आह्यमचक्चुः्रोत्रे तदपाणिपादम्” इत्यादिशाखात्। तसान्न प्रपच्चवि शिष्टं विचि रह्म । कथं तदहि सर्म जति शाखमि- 
त्याशङ्खयाह--भसक्तं स्ेशरश्ेवेति । अत्र सर्वशरदिति स्वाधारत्वोत्तया सर्वसातपृथग्मूतमि्यक्तम् । सर्वख 
ब्रह्मणा सहाधाराधेयमागोऽपि किं घटरूपयोरिव समवायसंबन्धेन, कुण्डबदर्योरिव संयोगसंबन्धेन बेत्याश्चङ्् 
संबन्धे विनेव सर्वभृत्वं॑श्रमणा इत्याह--असक्तमिति । ननु व्याहतमेतत् असक्तमिति सर्वभृदिति चेति । 

४ अधुसुदनीभ्याख्या । 
अधुना तदपवादेन न सत्तनासदुच्यत इवि व्याख्यातुमारभते निरुपाधिखलूपज्ञानय--सर्वैल्दरियेति । परमार्थतः 
स्ेन्द्रियविवर्जितं तन्मायया सर्वैन्द्ियगुणाभासं सर्वेषां बहिःकरणानां शरोत्रादीनामन्तःकरणयोश्च बुद्धिमनसोगैणर- 
ध्यवसायसंकल्पश्रवेणवचनादिभिसतत्तद्विषयरूपतयाऽवभासत इव सर्वेन्दरियव्यापारैव्याप्रतमिव तज्ज्ञेयं ब्रह्य श्वयायतीव 

५ मष्योत्कषदीपिका । 
करणोपाधिद्वारेणेव शरोत्रादीनामप्युपाधिलाच सवेंन्दरियम्रहणेनान्तःकरणे बुद्धिमनसी अपि ययते। तथाचान्तःकरणवबहिःकरणोपा- 
धिभूतेः सेन्द्रियाणां गुणैरध्यवसायसंकत्पश्रवणवदनादिभिरवभासते तत् जेयं सवेन्द्ियव्यापरेव्यडृत्तमिव भवतीयर्थः। श्याय- 
तीव ठ्लयतीव इति श्वुतेः बुद्धौ ध्यायन्दयां ध्यायतीव चलन्द्यां च तसां चलतीव विन्तनचलनाभ्यामन्तः करणबहिःकरणव्यापार् 

& भीधरीग्याख्या । | 
हति तथा। सवीणीच्धियाणि गुणांश तत्तदिषयानामास्तयदीति वा ¦ सैन्द्र धिवन्ितं च; तथाच श्ुतिः-भपाणिपादो जबनोऽअ. 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्यो्कषदी पिका-श्री धरी-अमिनवगुप्तव्यास्यायुता । ५५७ 

वि यद्यप्ययं १, श्री मच्छांकरभाष्यम् । 

षवजिंतम् । चं तथापि सर्वरशचरव। सदास्पदं हि सर्वै सर्व सद्ुद्ययगमात् । नहि मग. 
तृष्णिकादयोऽपि निरास्पदा भवन्ति १ त; सर्वैभ्त्सवं बिभर्तीति । स्यादिदं चान्यञ्लेयस्य ससा. 
धिगमद्धारं निशणं सत्त्वरजस्तमांसि. शणास्तेवै जितं तज्ज्ञेयं तथापि गुणमोक्तु च गुणानां सचरज- 
स्तमसां शब्दादिद्वारेण खुखदुःखमोदाकारपरिणतानां भोक्त चोपरब्ध् तज्जेयमि्य्थः ॥ १४ ॥ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

दिति । वस्तुतः सर्बसङ्गाभावेऽपि सर्वाधिष्टानत्वमाह--यद्य पीति । स्वसत्तामात्रेणाधिष्ठानवया सर्वं॑पुष्णातीये- 
तदुपपादयति--सदिति । विमतं सति कदिपतं प्रयेकं सदु विदधधीबोध्यत्वस्लेकं चन्दरमेदाचुिद्धघीबोध्य- 
चन्द्रमेदवदिय्थेः । सर्व॑ सदास्पदभिलययुक्तं॑सगवृष्णिकादीनां तदभावादिव्याशद्याह- नहीति । तेषामपि 
करिपत्तत्वे निरधिष्ठानलवयोगा्निरूष्यमणे तदधिष्ठानं सदेवेति सर्वस सति कलिपितच्वमविरुढमियथः । सर्वा- 
धिष्ठानस्वेन ज्ञेयख ब्रह्मणोऽस्तित्वमुक्तमुपसंहरति--अत इति । इतश्च केयं ब्रह्मसीलयाह--स्यादिदं चेति । 

हि ३ नी टकण्डम्याख्या ( चतुधैरी >) । 

नेष दोपः नघुपरमभूमिमैरी विकोद्केन संसक्ता अथच तदाधारभूतापि भवति तद्वदेतद्धविष्यति । नन्वेवं प्रपञ्चख 
मिथ्यास्वमापततोति । तथाच कर्मोपास्िविधय उपरष्येरन् । न । तब्रह्मासेकत्वज्ञानेन यावहतं नं बाध्यते ताव- 

स्कियाकारकादिसर्वव्यवहारसख सत्यत्मोपगमात् श्राणा वै सत्यं तेषमेष सत्यम्? इति श्रुत्यापि प्राणोपरुक्षितखं 
करस प्रपश्चख व्यावहारिकं सत्यत्वसुक्स्वा ततोप्यधिकं परमार्थसत्यं ब्रह्म दर्शितम् । सत्यत्वं चाबाध्यत्वं॑तत्किचि- 

त्कार प्राणानामसि ब्रह्मणस्तु सारवत्रिकमिति यथा भूपतीनां भूपतिरिप्ुक्ते एेधयौरपत्वभूयस्त्वकृृतो मेदः स्पष्ट 

एवमिहापि द्रशन्यम् । तसाद्रद्षणः सविदोषत्वं निष्करात्मबोघास्परारीव नतूध्वमित्यवस्यं तच्छनज्ञानेन बाधितं 

दाक्यमिल्यनुपायिकं त्रह्म न केनवित्कार्यरेषतां नेतुं शक्यम् । तदधिगमे क्रियाकारकादिद्वेतोपमदीदुपाखोपासको- 

पासनाभेदख बाधितत्वात् । तसमायुक्तयुक्तमुपाधिक्ृतं सूपं मिथ्येति । किंच निथुण गुणमोक्त च भाद्यगाहक- 

संबन्धदयुनमपि ग्राहके बुद्धादिषु म्यसंबन्धात्सुखायाकारेण परिणतेषु सत्सु केवरं तत््रकाशचकषत्वमात्रेण गुणभो- 

त्त्वमप्यख चिदाभासरूपखोपपयते । यथा प्रतिविम्बरूपे रवाबुपाधिकृतं चरनादिकम्.। तथाच शरुतिः “ध्यायतीव 

छेटायतीवेतिः । बुद्धौ ध्यायन्त्यां तव प्रविष्टश्चिदामासो ध्यायतीव विषयान् । बुद्धौ छेटायन्त्यां विषयप्रदे गच्छन्त्यां 

सोऽपि छेलायतीव्र नतु खतो ध्यायति छेलायति वेति प्रतिपादयति । एतेन “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पदयत्यचश्चः 

स॒ शूणोतयकर्णः? इत्यपि व्रहमण उपाधियुणानुगण्यभजनराक्तिम्वेनेव व्या्येयम्, । अयमपादोऽपि पादे जवति 

जवनान् भवतीति । अन्धो मगिमविन्द्दित्यादिकं बचनजातं चात्राुसंधेयम् । तसाुक्तषु्तं निरयणं णमो 
« म पुसूदनीन्याख्या । 

टेलायतीव' इति श्रुतेः । अत्र ध्यानं बुद्धीन्दरियव्यापारोपलक्षणम् । छेलायनं चलनं कर्मन्दियव्यापारोपलक्षणार्थम् । तथा परः 

माथतोऽमकतः सर्वसंयन्धश्चल्यमेव मायया, सर्वत सदात्मना सर्वं कट्पितं धारयति पोषयतीति च सर्वत. निरधिष्ठानः 

भ्रमायोगात् 1 तथा परमार्थतो निरणं सत्वरजस्तमोगुणरहितमेव गुणभोक्तृ च गुणानां सत्तवरजसमसां शब्दादिदवारा उखं" 
५ भाप्योत्कपदीपिका । 

उपलक्ष्यते इति श्रुखशैः । व्यटतमेव ब्रह्मेति ्रमनिराकरणायाद सुवैनछियविवजितौ विशेषेण कार्येऽपि सर्वकरणरहितमतो 

न करणव्यापारैः वस्वुतो व्याप्तं तज्ज्ेयमिखर्थः ! ननु "अपाणिपादो जवनो भरहीता पदयलयचश्चु. स शणोद्यकणैः । स वेत्ति वें 

नच तखान्ति चेत्ता तमाहुरथ्यं पुरुषं महान्तम्" इद्यादिमन्रेण साक्षादिव शेयख वेगवद्विदरणादिक्रियावत्ता्रतीद्या ृतोऽख कर 

फव्यापारैः व्याएतलमेव न व्या्यायत इतिचेत् । भ्यायतीवेतिश्चखनुसारेण मन्र्यापि सर्वेद्धियोपाधिगुणायुगुष्यभजनराक्तिमत् 

ेयपिदयेव परददीना्थलनान्धो मगिमनिन्ददिलयादिमन््रार्थवादवदसार्थवादसख श्वेः साक्षादेव जवनादिक्रियावतत्वरूपेऽथ तात्पया- 

भविन प्रहतैः प्रतिकूखताया अभावात् । सर्वैकरणविवर्जितलादसत्तं सरव॑सद्गविनिरशुत्तं असङ्गो हीति श्रुतेः । वस्वुतः सर्वैसङ्गवि" 

यञितमपि स्वधिष्ठानमिलयाद् ए सर्वचैव।सखसत्तामत्रेणधिष्ठानतया सरव पुष्णातीखर्थः । तथाचायं अयोगः । विमतं सदखयध्य्तं 

रेकं सददुविद्धधीबोष्यलात् प्रयेकं चन्द्रयुविद्धधीनोध्यचन्द्रमेदवदिति । तथाच स्वस्यापि व्यवहारिकम्रातिभाषिकपदार्थजातख 

निरास्पदलाभावात् विचार्यमाणे तख सदास्पदलात् सरवै शज्हेयमिलर्थः। सर्वायिष्ठनेलेऽपि वस्ठुतस्तख निशैणलमाह । निशं गुणः 

सन्वरजस्तमोभिः श्रुज्यं त्यम् । यद्येवं तथापि मायया गुणभोक्तर च । गुणानां सत्त्वादीनां ष्दादिद्वारेण युखदुःखमोहाकारेण 

& भीषरीष्याङ्या । त 

लेना पश्चलबश्चः स गभोलकमैः” शमादि ! भस्त सङगद्यम् । तथापि सवं निभतीति सर्व््वसाभारथूतमः । तदेव नि 



५५८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवटित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-भीमदगवद्रीता । [ अध्याय; १३ 

वदिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सृश्ष्मत्वात्तद विज्ञेयं दूरश्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥ 

१ भ्रीमण्छांकरमाष्यम् । 

किच--ददहिरन्वरिति । विस्त्वकपयैस्तं देहमात्मत्वेनावियाकलिपितमपेश्ष्य तमेवावाध कृत्वा बहि- 
खच्यते । तथा प्रयगात्मानमपेक्ष्य देहमेघावधि इत्वान्तरूच्यते । वहिरन्तश्चेप्युक्ते मध्येऽभावे पराप्त 
इदसख्यते अचरं चरमेव च यञ्चराचरं देाभासमपि तदेव ज्ञेयं यथा रज्लुसपीभासः। यद्यचरं चरमेव 
च व्यवहारविषये सर्व क्षेयं किमर्थसिदमिति सर्वैनं विज्ञेयमिति । उच्यते, सत्यं सबौभासं तन्तथापि 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

नहि तसखोपरुब्दत्वमसस्वे सिध्यतीलय्थैः ॥ १४ ॥ इतोऽपि केयं बह्मसील्याह--किं चेति । बहिरिति व्याख्येय- 

मादाय व्याच्े- त्वगिति । भूतेभ्यो अहिर्बाद्यविषयाचात्मकमित्यथः । कथमनास्मन एवास्मस्वं कल्पनयेलाह-- 
आत्मत्वेनेति । अन्तःशब्दा्थमाह- तथेति । भूतानां चराचराणामन्त्मैध्ये भ्यरभूतमिदय्थैः । द्वितीयं पादम- 
चता्य॑व्याचषे-बहिरिलयादिना । यन्मध्ये भूतात्मक नानाविधदेहात्मना भासमाने तदपि केयान्तभूतं त्वं 

सदित्यर्थः । कथ चराचरारमनो भूतजातस्य स्तेयत्वं॑तत्राह--यथेति । अधिष्ठाने रज्वां कदिपिततसपोदेरन्तमौव- 
बदेहाभासस्थापि ज्ञेयान्तमौवान्नासस्वं मध्ये ज्तेयस्य शाङ्कितव्यमिलयर्थः । सनौर्मकं चेञ्जेयं स्वै रिदमिति किमिति न 

गृद्येतेति शङ्कते--यदीति । इदमिति आद्यत्वयोग्यत्वामावन्नेयाह--उच्यत इति । सर्ववस्त्वात्मना भासते 
३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

चेति । भष्येतु निरयणं स्वादिशुणरहितमपि तेषां गुणानां सुखटुःखमोहार्मकत्वेन परिणतानां मोक्तत च उपरब्धर 
चेति न्याख्यातम् ॥ १४ ॥ नन्वसक्तमसंबद्धं॒चेत्कथसुपठग्धं खादित्याशङ्कयाह-- बहिरिति । भूतानां 
प्राणिनामेकादशेन्द्रियाणि स्थूरमूतानि च केवरतिकारत्वेन व्यवहितत्वात् बहिरित्युच्यन्ते । महदहंकारपञ्चतन्माजा- 
व्यक्तानि प्रकरतिरूपत्वेन संनिहितत्वादन्तरिव्युच्यन्ते । चराचरमिति । उभयनिक्रृ्टाश्चराचरोपाश्युपटक्षिता अवधिभूताः 
पुरुषाश्वरमचरं चेत्यनेनोच्यन्ते । तत्र चराचरं केयमिति सासानाधिकरण्या्पुरुषाणां जेयत्रह्मभावं उक्तः । बहिरन्तश्च 
ज्ञेयमिति षोडशयु विकारेष्व्टायु प्रकृतिषु च ज्ञेयखय संबन्ध उक्तः। सच संबन्धो यादो यक्चस्तादशो अङिरि- 
तिन्यायेनाध्यस्तप्रक्तिविङृतिनिरूपितत्वेनाध्यस्त एव । एवंच पुरुषोपटब्धिमात्रशरीरख गुणे; सदहाध्यासिकसंबन्ध- 
सत्वात् गुणोपरन्धत्वं युज्यते । यथा प्रकाशमान्रखखूपख रवेः प्रकादयसंबन्धापिक्षं प्रकाशयितृत्वं तद्वदित्यर्थः | 

ननु नित्यपरोक्षः पुरुषप्रकृतिविकारसंबद्धश्च तर्हि कुतो न सरवेगद्यत इत्याशङ्काह । सृक्षमत्वात् दुरश्षयत्वात्तञ्जञेयम् । 
अविज्ञेम दुर्विज्ञेयम् । यथा जपाकुसुमोपहितख र्फटिकख शोय सन्निहितमपि रूपान्तरविक्षेपेण तिरोहितं सच्च 
गद्यते एवं नित्यापयक्चमण्यसङ्ग॒ब्रह्मोपाध्युपधानाद्विविक्ततया न भ्रहीतुं शक्यं किंत्योपाधिकधमेपितमेव गृद्यते 
मृदः । विद्वद्धिस्तूपाधिप्रविकापनेन सुग्रहमित्याशयः । एतदेवाह --दूरखं चान्तिके च तदिति । यथा मूढो 
जकसु्यै निम्बसुयादूरस्थं मन्यते विद्वांस्तु उपाधिप्रतिहतनयनरद्मीनासुपर्ु्ुत्य गतानां निम्बग्राहित्वै सम् । 

€ मधुस्दनीष्याख्या । 

दुःलमोदाकारेण परिणतानां भोक्त उपलब्ध च तज्ज्ञेयं ब्रह्मयर्थं ॥ १४ ॥ भूतानां भवनधमीणां सर्वेषां कार्याणां कल्पि- 
तानामकल्पितमधिष्ठानमेकमेव । बहिरन्तश्च रज्ञरिव खकसिितानां सपेधारादीनां सवीत्मना व्यापकमिय्थः । अतएव अचरं 
स्थावरं चरं जङ्गमं च भूतजातं तदेव अधिष्ठानात्मकलात् । कर्पितानां न ततः किंचिष्यतिरिच्यत इद्यर्थः । एवं सवीत्म- 

ध भष्योत्कषदीपिका । 

परिणतानां भोक्त उपलब्ध ज्ञेयं ब्रहमेयन्वयः ॥१४॥ इतोऽपि ज्ञेय बह्मणोऽस्िलं ज्ञातव्यमिदयाशयेनाह--बहिरिति । लक्प- 
यंन्तं देहमात्मलेनाविदाकल्पितमपेक्ष्य तमेवावधि कला बहिरुच्यते। तथा प्रयगात्मानमपेक्ष्य देहमेवावधि कलान्तरुच्यते। तथाच 
भूतेभ्यो बहिबीद्यं बिषयायात्मकं भूतानां चराचराणामन्तरमष्ये प्रयगभूतं ज्ञेयमिदय्थः । मध्ये प्ाप्तमभावं वारयति ¦ अचरं चरमे- 
व च । यन्मध्ये भूतात्मकनानाविधदेहात्मना भासमानमपि तदेव ज्ञेयं यथा रजनो भासमानः सपो रज्जुरेव तथासति ज्ञेये भास- 
मानं हेयमेव । ययेवं तहिं सरवैरिदमिति किमर्थ न विज्ञेयमिति चेत्तत्राह । सूक्ष्मखात्तदविक्ञेयं । यथा आन्रादिगते रूपे चश्चुषा 

& श्रीधरीन्याख्या । 

सत्वादिशुणरहितम् । गुणभोक्र गुणानां सत्त्वादीनां भोक्ठ च पालकम् । १४ ॥ किच--बहिरिति । भूतानां चराचराणः 
खकरायांणा वहिश्वन्तश्च तदेव वणैमिव कटकङ्ण्डलादीनाम् , जरतरहगाणामन्तंहिश्च जकमिव, अचर सावर चर जङ्गमं यद्धूतजारं 
तदेव, क्रारणात्मकत्वास्कायेस्य, एवमपि सक््मताब्रुपादिदहीनतवात्तदविदेयमिदं तदिति स्पषटज्ञाना्द न॒ भवति । भतधवाचिदुषां योजनः 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-शीधरी-भभिनवगुपतव्याख्यायुता । ५५५९ 

अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । 
भतभत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 

१ भीमन्छांकरभाष्यम् । 

व्योमवस्वक्ष्ममतः सष्ष्मत्वात्खेन रूपेण तज्जेयमप्यवि्ेयमविदुषाम् । विदुषां त्वातमवेदं सरव 
ब्रहयेवेदं सवैमित्यादिध्रमाणतो निलयं विज्ञातमविक्ञाततया दूरस्थं वषेसहख्कोख्याप्यवि दुषामधाष्य- 
त्वादन्तिके च तदात्मत्वादिदुषाम् ॥ १५ ॥ किंच--अविभक्तमिति। अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योभ- 
वत्तदेकं भूतेषु सर्वैपाणिचषु विभक्तमिव च स्थितं देहेष्वेव विभाव्यमानत्वाद्धूतभक्े च भूतानि 

पिकेन ॐ पि किक, भ किनिकिनि 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

तदयोग्यखं कथमिल्यादाङ्याह--सत्यमिति । सृक्षमस्वेऽपि किं स्यादिलयाशङ्खयाह--अत इति । सृक्ष्मत्वमतीन्दर- 
यवम् । तस्यानिजञेयत्वे ऊतलज्तानान्सुक्तिसततराह--अ वि दुषामिति । विशेषणफरमाइ--वि दुषां त्विति । तेषा- 

मास्मस्वेन श्ञावं चेत्कथं दूरस्थस्वमित्याशङ्खयाह--अ विज्ञाततयेति । कर्थं॑त्िं तस्य प्रयक्सवं तन्राह--अन्तिके 

चेति । विद्वदविद्रदवेदपिश्चया 'दरास्सुदूरे तदिहान्तिके च' इति शुतिस्दर्थोऽत्र भरसङ्गादनूदित इत्यथैः ॥ १५ ॥ 

जञेयस्यास्तितवे हेव्वन्तरमाह--्िेति ! तद्धि भ्रतिदेहं नभोवदेकं तद्धेदं मानाभावाद्धिन्नत्वे च धरवद्नाहमस्वा- 

पातादतोऽद्धितीयं सरबश्र प्रयगभूतं केयं नासीव्यतिसाहसमिव्याह--अ विभक्तं चेति । कथं वर्हि देदादेभदधी- 

रिदष कल्पनयेयाह--भूतेष्विति | तन्न हेतुः- देटेष्विति । कार्याणां सतिहेतुत्वाच ज्तेयमसीलयाह--= 

३ गीरखुकण्डग्याख्या ( चतुधरी >) । 

विम्बम्याधस्थत्वग्रहण तु पूर्वपरृत्ताधोमुखदृत्तिसंस्कारापेक्षमिति जानन् िभ्बदेशे एव प्रतिबिम्ब परयति । निभ्बे एव 

जदखत्वमध्यख तेन तु जरे प्रतिनिम्ब इति । उपाधौ धम्थैध्यासकसर्पनातो विषयखोपाधिसंसगेमात्राष्यासकद्पने 

छाघवात् ! एवं निम्बभूतं ब्रह्म प्रतिबिम्ब भूताजीबान्मूढानां विप्ङृ्ट॑विदुषां त्वत्यन्तं संनिकृष्टमिति ॥ १५ ॥ 

एतदेषोपपादयत्यपैन-- अविभक्तं चेति । एक एव तु भूतात्मा भूतेभूते व्यवसितः । एकधा बहुधा चेव 

टद्यते जलचन्द्रवत्? इति श्रुते्ूतेषु कार्थकारणसंधातापन्नेषु जलपात्र चन्द्रसेव ब्रह्मणः प्रतिनिन्बा जीबासे 

चोक्तरीत्या विम्बादनन्या इति तद्रूपेण भूतेप्वविभक्तं च विभागमप्रा्तमपि लेयवस्तु मूढदध्या विभक्तमिव वृरदे- 

गम्थमिव चाद्विभिन्नमिव च स्थितम् । एवे तर्हिं चन्दरादुदपात्राणामिव भूतानां पथक्सचापत्तिरित्याशङ्कबाह-- 

भरूतमर्चचेति । अधिष्ठानत्वेन सवाणि भूतानि धारयतीति न ततस्तेषां परथकसन्तासि रलुत इव तदध्यसतानां 
% भधुसूदनीव्याख्या । 

कल्पि सृष््मलाद्रुपादिहीनलात्तदविहेयं इदमेवमिति स्पष्ट्ञानाई न भवति ! अतएवात्मज्ञानसाधनदयन्यानां वर्षसदलकोव्यप्य- 

प्राष्यलान् । दरस्थं च यौजनलक्षकोव्यन्तरितमिव तत् । जञानसाधनसंपन्नानां तु अन्तिके च तदल्यन्तन्यवहितमेव आत्मलात । 

दृरात्ृदरे तदिहान्तिके च पद्यर्सिहैव निहितं गुहायाम्. इत्यादिश्चुतिभ्यः ॥ १५ ॥ यदुक्तमेकमेव सवैमाद्य तिष्टतीति 

न्वि्रणाति प्रतिदैदम(त्मभेदवादिनां निरामाय--भूतेषु सर्वप्राणिषु अविभक्तमभिन्नमेकमेव तत् नतु प्रतिदेहं भिन्नं व्योमव- 

-मयव्यापकलात् 1 तथापि देहतादासम्येन प्रतीयमानलात्मतिदेहं विभक्तमिव च सथितं ओपाधिकलेनापारमार्थिको व्योक्नीव 

नत्र मेदावभाम इयथः । ननु भवतु क्षेत्रज्ञः सर्वव्यापक एको) तु जगत्कारणं ततो भिन्नमेनेति नेलाह--भूतमये 

व भृतानि सर्वाणि स्थितिकाले विभर्ताति, तथा प्रख्यकाडे अर्सिष्णु अरसनीलं, उत्पत्तिकाङे प्रभविष्णु च प्रभवनश्चीलं । 

५५ आन्योत्कषदीपिका । 

सदयमनिऽययोम्यलात्तस्ध्थितं रसादि तेन न ददेयते तथा सवात्मकमपि चेय 
सर्वसिन्ञतेप्याकाशवदतीन्दरियलात् तज्ेयमनिहे- 

यप् । एतन चद्रादि्नेन ब्रहमञानसपि खात् घयावात्मकलब्रः इति 
शद्कपि निरस्ता । अतएवाविद्षा तट्राधिसाधनद्यन्यानाम- 

विज्ञाततया दृ९ स्थं वपैसदख कोय्याप्यश्राप्यलात् ! भन्तिके च तत्! निदुषां 
दु .आलेवेदं सवे ब्रह्मवेद सवम. इदयादिप्रमाणतो निद- 

विङ्ातनया खात्ममूतलद्यवधानरहितमिलर्थः । तथाच तिः "तदेजति तज्नेजति तद्रे तदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वेख तदु सवै 

खाय बाश्नः । बूरात्सुदृरे तदिदयान्तिके च पद्यस्खिषैव निहितं गुहायाम्" 
इदयाद्या ॥ १५५ किंचेतोऽपि हेयासिलमियाद । अनि- 

भक्तं विभागश्यल्यं रिदं व्योमवदेकं तद्दे मानाभावाद्धिननले च धरवदनात्मलापाताव् । तथाच श्ुतिः “एकमेवाद्वितीयं नेदु 

६ ओीघरीन्याख्या । सत दवि 

लक्षान्तसितिमिव, दूर्यं चः स्विकारायाः प्रक्रत; परत्वात् । विदुषां पुनः प्रयगात्मखादन्तिके च त हितम् । तथाच 

गगः -न्तदजति तक्चिनति तद्रे तदवम्तिके । तदन्तरस्य सर्वस तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः” इति । पजति चति नैजति न न चरति तत्र 

उ अन्तिके इति न्दः ॥ १५ ॥ किंच~-अनिभक्तमिति । भूतेषु स्थावरजङ्गमात्मकेषु अविभक्तं कारणात्मना ) कबोत्मन 



५५६० आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-भीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः १३ 

ज्योतिषामपि तङ्योतिस्तमसः परसुच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवेस्य विष्ठितम् ॥ ९७॥ 
१ श्रीमण्छाकर माष्यम् । 

बिभर्तीति तच्जेयं भूतभ्वै च स्थितिकाङे । प्रखयकाले त्रसिष्णु भ्रस्नशीरम् । उत्पत्ति. 
कले प्रभविष्णु च प्रभवनरीरं यथा रज्वादिः सपोदेर्मिथ्याकस्पितस्य ॥ १६॥ किंच सर्वेत 

विद्यमानं सन्नोपरभ्यते चेञ््ेय तमस्तर्दिं। न, रिं तर्हि--अ्योतिषामपीति । ज्योतिषामादिव्यादी- 

नामपि तज्जय उयो तिः। भात्मचेतन्यञ्योतिषेद्धानि ह्यादित्यादीनि ञ्योतींवि दीप्यन्ते शयेन सुयेल्तपति 

तेजसेद्धः", (तस्य भासा सर्वमिदं विभातिः इव्यादिश्वतिभ्यः । रतेश्ेहैव "यदादिल्यगतं तेजः! 
| 

२ आनन्दगिरिष्याख्या ! 

भूतेति । लिमिन्तोपादानतया तेषां भये प्रभवे च कारणत्वाच्च तदली स्य ह--प्रखयेति । तिं कार्यकारणस्वस्य 
वसतुत्वा्चद्धितमिचाशङ्याह--यथेति ॥ १६ ॥ इतोऽपि कतेयसासिव्वमिलयाह--रकिचेति । हे्वन्वरमेव स्रि 

शङ्कते-- सर्वेति । न सत्तमो मन्तव्यमिव्याह--नेति । विं रं तस्य रूपमिति पृच्छति--करिं तर्हीति । 
दत्नोत्तर-- ज्योतिषामिति । सुयौदीनां जुदधथादीनां च भरकाशकस्वादस्ि केयं ब्रहेलयाह--ज्योतिषायिति। 

चदेवोपपादयति--आत्मिति । तत्न शतिद्धयं भमाणयति--येनेति । उक्तेऽथं वाक्यशेषमपि दशेयति-रपरतेश्चति । 
३ नीलकण्डग्याख्या ( चतु्धरी >) । 

सरपदण्डधारादीनामिलयर्थः । एतदेवाह--यसिष्णु प्रमविष्णु च । यथा रज्लुलक्ञानदशायां सपादीन् भसति 

अन्ञानदश्षायां च तानेब प्रसूते तद्वत् ज्ञातं ब्रह्म सर्वभूतानि भ्रतिष्णु असनशीरुमह्ञातं च स्वैभूतानां प्रभविष्णु 

उत्ादमक्षीकम् ॥ १६ ॥ एवं ज्ञेयख तटस्थलक्षणसुक्स्वा खरूपलक्षणमाह-- ज्योतिषामिति । ज्योतिषां ब्या- 

नामादिल्यादीनामान्तराणां च बुद्खादीनामितराबभासकानामपि तज्जञेये त्रम ज्योतिरवमासकं । चेतन्यज्योतिषो 

जडज्योतिरबमासकत्योपपत्तः । तथाच श्रुतयः “येन सुयसतपति तेजसेद्धः "तख भासा सवैमिदं विमाति' इत्या्ाः । 

वक्ष्यति च यदादित्यगतं तेजः” इत्यादि । तमसोऽ्ञानात् भूतमासग्रसवहेतोः परं दूरस्थ तदुच्यते । ननु यथा चन्दरुख 
४ मधघुसुदनीभ्यार्या । 

सर्वै यथा रज्वादिः सपीदेमीयाकत्पितसख । तस्मायजगतः स्थितिल्योत्पत्तिकारणं बह्म तदेव कषेत्रज्ञं प्रतिदेहमेकं हेयं न 
ततोऽन्यदिदयर्थः ॥ १६ ॥ नतु सर्द विद्यमानमपि तन्नोपकभ्यते चेत्तर्हि जडमेव स्यात् न स्यात्खर्यज्योतिषोऽपि तख रूपा- 

दिहीनलेनेन्द्रियायग्राह्यलोपपत्तेरिदयाह-तञ्हेयं बह्म ज्योतिषामवभासकानामादिखयादीनां बुच्यादीनां च बाद्यानामान्तराणामपि 

ल्योतिरवभासकं चैतन्यज्योतिषे जडशज्यो तिरवभासकलोपपत्तेः “येन सूयसपति तेजसेद्धः "तस भासा सर्वमिदं बिभाति इत्यादि 

ुतिभ्यश्च । वक्ष्यति च “यदादियगतं तेज इसयादि । स्वये जडलाभवेऽपि जडसंखषट खादिति नेयाद- तमसं दइति। तमसो जड 

वगासरं अविदयातत्का्यास्यामपारमाथिकाभ्यामसंस्पृष्े पारमार्थिकं तद् रह्म सदसतोः संबन्धायोगात 1 उच्यते 'अक्षरास्परतः परः 
५ भाष्योत्कषंदीपिका ! 

नानास्ति किचन । मृलयोः स शत्युमाप्रोति य इह नानेव परयति" इद्याया । तेन भरविदेहं भिन्न अत्मेति सांख्यादिमतं श्रुतिस्छति 

विरुद्धं नाददैव्यम् । कथं तर्द देहभेदे मेदबुदधिरियाशांक्य कल्पनयेखाह ! भूतेषु सर्ैप्राणिषु विभक्तमिव च सथितं मिथ्याभूतमेद्व 

लतीतं जख्मात्रेषु चन्दरवदेहेष्वेव विभाव्यमानलात् \ "एकएव तु भूतात्मा भूतेभते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दृदयते जलच 

न्वतः इतिश्चतेः । एवं जेयस्य अलयगात्मलेनास्तिजिमभिधाय परमेश्वरात्मनास्तिलमाह । भूतभवे च सितिकाङे तज्जय । भूतारि 

निभवि धास्यति पाख्यति चेति तत्मख्यकाठे तदेव मसिष्णु भसनन्ञीरं उत्यत्तिकले प्रभविष्णु प्रभवनशीटं यथ। कर्पितसपौ 

दीनां स्थितिकारे रज्वादिरेव तान्बिभर्तिं । बाधके च भसिष्णुत्पत्तिकाङे च अमविष्णुरिख्थैः । तेन कायेकारणलस्य वसु 
लद्धिदमिति न शङ्कनीयम् ॥ १६ ॥ स्त्र निमानं स्ोपरभ्यते चेज्जयं तहि तम इति प्रमनिदृत्य्थमाह--ज्योतिष।मिति 
ज्योतिषामादिादीनां बुब्यादीनामपि तज्ज्ञेयं ज्योतित्तेषामात्मचैतन्यन्योतिरिददीपिमच्वात् । थेन सूयेसपति तेजसेद्धः, ^ 
तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमभ्निः । तमेव भान्तमलु भाति सवं तख भासा सर्वमिदं विभाति" 

& भीधरीव्याख्या । 

विभक्तं च भिश्नमिवावितं च । समुद्रास्नातं फेनादि समुद्रादन्यन्न भवति तदुक्तं खरूपं च हेयम् । भूतानां भके च पोषः 

सिितिकाठे, मल्यकाठे च असिष्णु भसनशीलम् , खषिकारे च प्रभविष्णु नानाकायौत्मना प्रभवनशीलम् ॥ १६ ॥ किच~ 

ज्योतिषामिति । ज्योतिषां चन्द्रादिलयादीनामपि तञ्योतिः प्रकारक ततो येन सूयस्तपति तेजसेद्धः” (न तत्र सूरयो भाति ; 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योक्कषेदी पिका-श्रीपरी-जभिनवगुपतवयाख्यायुता । 

इति क्षेन्नं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तः समासतः । 
मद्धक्तः एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपय्यते ॥ १८ ॥ 

२ ओमण्छांकरभाष्यम् 

इत्यदेः। तमसोऽक्ञानात्परमस्पृष्सुच्यते । ज्ञानादेडधःसं पादनवुच्या प्रात्तावसावस्योत्तस्मनार्थमाई ज्ञान- 
ममानित्वादि । क्षयं क्चेय यत्तत्थवक्ष्यामीव्यादिनोक्तम् । ज्ञानगम्यं ज्ञेयमेव ज्ञातं सज्जानफलमिति श्ञान- 
गम्यसुच्यते । कानमान तु केयम् । तदेतन्नयमपि हृदि बुद्धो सर्वस्य भराणिजातस्य विष्ठितं 

स्थितम् । तन्नेव हि त्रयं निभाव्यते ॥ १७ ॥ यथोक्तार्थोपसंदासर्थोऽयं शोकः ण 
|, १, क, त ० क " ति ^ ति +) 

५६९ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

ज्ेयसातमस्स्वेऽपि तमःस्पृष्टटवमाशङ्योक्त--तमस इति । उत्तरस्य तात्पर्यमाह--ज्ञानादेरिति । उत्तम्भन- 

सुदीपनं भकटीकरणमिति यावत् । क्ञनसमानित्वादि करणब्युश्पस्येति शोषः । ज्ञानगम्यं ॑त्तेयमिति पुनरसति 

शङ्किस्नोक्त- ज्ञेयमिति । उक्तत्रयस्य बुद्धिस्थतया प्राकय्थं भ्रकटयति- तदेतदिति ॥ तत्रालुभवमनुङ्र्यति-- 

. <, ३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुर्धंरी ) । वि 

ज्योतिपोऽवभासकं तत्सनातीये मोरं ज्योतिरिति ज्योतिःशाच प्रिद्धम्। एवं सोरादिज्योतिषामप्यवमासकं किंचित्तस- 

जातीयं ज्योतिरलोकिकं खादित्याशड्काह--क्ञानमिति । कैवकहपिमा्रशरीरं यञ्ग्योतिनेतु मोतिकं तदेव जञेयं 

वस्तु आदृतत्वाज्ज्ानेन प्रप्ुमिषटतमम् । कुतस्तर्हि तज्जानमत आह--क्षानगस्यमिति । यतसच्जानेनामानिस्वा- 

दिना ज्ञानसाधनेन गम्यं प्राप्यम् । किं तर्हिं भामान्तरवदेशव्यवहितं बा बास्ययोवनायवस्थान्तरनत्कारव्यवदहितै वा 

तसप्राप्यमसीत्यताह--हदि सर्वस्य विष्ठितमिति । खात्मभूतमेब तदन्तद्टीनां सम्यक्प्रकारात इत्यर्थः ॥ १७॥ 
%ं सघुखूदनीढ्यारु्या । 

इयादिशुतिमिग्रह्मवादिभिश्च । तदुक्तं “निःसङ्गस्य ससेन कूटस्थख निकारिणा । आत्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते" 

"आाद्िद्यवर्ण तमसः परस्तात्? इखादिश्चुतेश्च । आदिलयव्णेमिति खभाने भ्रकारान्तरानपेक्षम् सर्वैख प्रकाशचकमिदयर्थः । यसा- 

त्त्लयज्योतिजदासंस््रष्ट अतएव तज्ज्ञानं प्रमाणजन्यचेतोडत्यभिव्यक्तसंनिद्रपम् अतएव तदेव हेयं ्ञातुमहेमन्ञातल्लाजडखा. 

ज्ानलाभावेन ज्ञातुमनर्ईलान् । कथं तर्द सैन ज्ञायते तव्राह--ज्ञानगम्थं पूरवो ्तेनामानिलादिना तत्त्वज्ञानार्थदशोनान्तेन 

साथ्रनकडपिन च्चानहेतुनया चानक्ञव्दितेन गम्यं राप्यं नतु तद्निनेखर्थः । नु साधनेन गम्यं चेत्तदिकि देशान्तरव्यवहितं 

नव्याह-- टद सवैर धिष्रिं सवसय प्राणिजातख हदि बुद्धौ भिष्ितं सर्वत्र सामान्येन स्थितमपि विशेषरूपेण तत्र स्थित- 

मभिग्यक्तं जीवस्पेणान्तर्यामिरूपेण च सरं तेज इवादसुयैकान्तादौ अन्यवदितमेव वस्तुतो आन्य व्यवहितमिव स्वैभ्रम- 

कारणाज्ञाननि्र्या प्राप्यत इवेदयर्थः !॥ १७ ॥ उन्ती ्ेत्रादिकमधिकारिणं फलं च वदनरुपसंदरवि--इति अनेन पूोक्तिन 

५ माभ्योस्कर्षदीपिका । 

'यदादिलगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यच्नन्द्रमसि यच्चामो तत्तेजो विद्धि मामकम्" इ्यादिश्चतिस्मतिभ्यः जेय ज्योति-खरू 

पल्पि तमःस्धृषटलश्रमं चारयति । तमसो ज्ञानात्पस्मसंस्प्रष्टमुच्यते । “आदिलयवणे तमसः परस्तात् इ्यादिश्चुतिभिः कथ्यत 

त्यथः । किंच ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानममानिलादि । ् ेयं यत्तत्रवक््यामीद्यादिनोक्तं ज्ञेयमेव सत् ज्ञातं ज्ञानफलमिति ज्ञानगम्य 

मुच्यते । ज्ञायमानं नु जेयम् । अतो ज्ञेयपदेन ज्ञानगम्यलान पौनर्््यम् । ज्ञानं जेय ज्ञानगम्यमियेतन्नयं सवै प्राणिजातस्य हदि 

दध विनतं वेमे स्थिनं । भिष्ठितैमिति पाटस्लाचा्ेरनादतलाद्पपाठः । दुःसंपादनुद्या प्राप्तावसादख ज्ञानदः प्रकरीक- 

रणां जानि. दु.संपादनघुब्या प्रातावसादसयाञैनसयाश्वासनायै वा हेयभवचनोत्तर भगवतेदसुक्तं हदि निष्ितमिति डद्धावेव तेषा- 

मयुभूयमानच्नान् । नलु तदे दृताबभिव्यक्तं संबिद्रपं ज्ञानं रूपाद्याकारेण च्ञेयं सर्य प्राणिजातस्य हृदि बुद्ध विष्ठितं सर्वत्र 

सामन्येन स्थितमपि विरेपर्येण तत्र सितमभिव्यक्तनीवरूपेणान्तयमिरूपेण चेदयाचा्यैः कुतो न व्याख्यातमिति चेतछुगम- 

लाह्खोकां खरयाधिक्यादुक्तार्थस बहिरन्तश्च भूतानामिल्यादावन्तभौवान्रेति शाण । अन्तमो वभरकारशच बदि भूतेभ्यो बाय रूपा- 

याकारमन्तभूताना दि अभिव्यकतजीवस्पेणान्तयौमिशूपेण च स्थितं व्योतिषामपि तज्यो तिश्चैत्यभिव्यक्तसंनिदादिरूपेण इच्या- 

द भीषरीव्याख्या | 

बरार नेमा विद्यत भान्ति कुनोऽयमभ्निः । तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इलादि्तेः । अतएव 

तमस्ीऽशानात्परः तेनासस्युच्यते । आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् इयादिश्ुतेः । कान च तदेव बुद्धिवृत्तावभिन्यक्त? तदेव रूपाद्या- 

करिण हेयं च हृमेन गम्य च (अमानिलरमदम्भितवम् इत्यादिरक्षणेन पूर्वोक्तेन शानसाथनेन आष्यमिलयथैः । कानगम्यं विधिनि । 

भ्व्य प्राणिमात्रस्य हृदि वि क्यगमनुरलसपे निवन्छव 
सिल्य।  ° _ ------------ विरेषेणापरच्युतखरूपेण निन्दता सितम् । भिशितमिति पाठेऽयिष्ठाय तमित्यर्थः ॥ १७ ॥ 

| १ नीनकण्टम, २ भीधरः & मधुसूदन 
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५६२ नन्दगिरिव्याष्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १३ 

प्रकूतिं पुरुषं चैव विद्धछयनादी उभावपि ! 
विकारांश्च शणांश्चैव विद्धि परकरुतिसख भवान् ॥ १९ ॥ 

१ भीमर्छकरमान्यम् । 

मिति । इयेवं क्षन्न महाभूतादि धृत्यन्तं तथा क्ञानममानितवादि तचक्ञानार्थवशन पयन्तं केयं च शकेयं 
यत्तद्, इत्यादि 'तमखः परमुच्यते" शयेवमन्तमुक्तं समासतः संक्षेपतः । पतावान्सवा दि वेदार्धा 
गीतार्थश्चोपसंहल्योक्तः 1 अस्मिन्सम्यग्दश्चैने कोऽधिश्रियत इत्युच्यते । मद्धक्तो मयीश्वरे सर्वैश परम- 
शुरो वाखदेवे समर्पितखबौत्मभावो यत्पदयति श्गोति स्पृशति वा स्वमेव भगवान्वासुदेव इल्यवभ्र्- 
दाविष्वद्धिर्मद्धक्ः स पतययथोक्तं सम्यम्दशैनं विकश्षाय मद्धावाय मम भावो मद्भावः परमार्मभावस्तसमे 
मद्धावायोपपयते मोश्च गच्छति ॥ १८ ॥ त्र सप्तमे इश्वरस्य दे प्रती उपन्यस्ते परापरे क्षेत्र्यश्रश्न- 

२ आनन्दगिरिव्याख््या । 

तत्रैवेति ॥ १७ ॥ स्वमर्थश्चुद्धय्थ सविकारं कोत्र पदवाक्यार्थविचेकसाधनं चामानिस्वादि तस्पदा्भं ख दुदध तानो. 

तयथमुक्सवा तेपां फलयुपसंहरति-यथोक्तति । पाथं षिभजते--दयेवसिति । वकूव्यन्तरे सति किमिति 
भ्रितयमैव संक्षिप्योपसंहतं तत्राह-पएतावानिति 1 उन्तराधमाकाङ्कद्वारावतास्यति-अस्सिक्िति । < "२ 

समर्पितसवौस्मभावमेवाभिनयति--यत्पशह्यतीति । विक्षाय रुष्थ्वेयथेः ॥ १८ ॥ प्रृतिमित्यादि यक्ष्ममाणस 
नन्तरपूर्वन्धरससंबन्धीयाशङ्य व्यवहितेन संबन्धा्थ व्यवदितमनुवदेति--तश्नेति । तयोश्च अरहलयोरूलः भूतकारण 

2 चीरुकण्डव्याख्या ( बसुर्धरी ) । 

उक्तमर्थजातभुपसंहरति-- इतीति । केत महाभूतादिधृ्यन्तम् । जञानं ज्ञानसाधनममानिलादि तलरजानारथदद 
नान्तम् । जञेयमनादिमतरमित्यादि धिष्ठितमित्यन्तम् । श्रुतिभ्यः स्ट्तिभ्यश्च समासतः संक्षपन उक्तम् । मद्र 
एतत्रय विज्ञाय मद्भावाय ब्रह्मभावायोपपचते युक्तो भवति । मक्तयव प्राप्यं त्रप यल्याप्य तरण भ्रति । तथाच श्रुति 
धयख देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तसेते कथिता छथः प्रकान्ते महात्मनः इति । धरण बेद् प्रषः 
मवति इति च ॥ १८ ॥ एवे क्षेत्र शरीयस्यमन्यक्तमुक्तं तत्प्रकाराश्च महदायास्याक्रिति्तष्िकास दच्ादुय 

% मभुसुदनीव्थारव्या । 

प्रकारेण कषत्रं महाभूतादिप्रयन्तं, तथा ज्ञानं अमानिलादितच्वक्रानार्थदणनान्पं, तरय च अनादिमत्परं ब्रह्म पिषटितमिदयन्न 
धुतिभ्यः स्मरतिभ्यश्चाकरष्य त्रयमपि मन्दवु्यसुग्रदाय मया सक्चेपेणोक्तम् । एनावानेव हि सरव वेदाथ गीतार्थं । अरिः 
ूर्वोप्यायोक्तलक्षणो मद्धक्त एवाथिक्ारीयाद--मद्धक्तः मयि भगवति वासुदेये परमगुरौ समर्ितगर्वात्मनायो मदकशारण 
स एतद्यथोक्त कषेत्रं ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञाय विघेकेन विदिला मद्भावाय सर्वानर्थरन्यपरमानन्दभावाय मोश्वायोपपदते भोः 
प्प योग्यो मवति । “यस देवे परा भक्वियथा देवे तथा गुरौ । तस्ते कथिना द्यथा: प्रकाशन्ते महात्मनः" इतिं श्रुत. 
तसात्सवैदा मदेकशरणः सन्नात्मन्चानसाधनान्येव परमपुदषार्थदिप्सुरनुवतत तुच्छविषयभोगस्णृहां हिवेखिप्रायः ॥ १८ 
तदनेन अन्येन तरकषत्र थश्च यादक्चेयेतद्याख्यातम् । इदानीं यद्विकारि यतश्च यन् स च यो यद्ममावशेसतद्यालयातभ्यम् १ त 

५ भाभ्योर्कर्यदीपिका । 

दीनां प्रकाशकमिये्वरीदया बोध्यः ॥ १७ ॥ प्रतिज्ञातार्थसुपपायोपसंहरति--इतीति । द्येवं क्षेत्र मदाभूतादिषृतयन्तं, तः 
ज्ञानममानिवादि तत्चज्ञानार्थदशनावसानं, ज्ञेयं च ज्ञेयं यत्तदिद्यादि तमसः परसुच्यत इलयेवमन्तसुतती । हदि सर्वस्य विषटितभिः 
न्तमिदयाधुनिकानासुक्तिस्त नादर्तव्या । ज्ञानादेर्तैयप्रवचनपरतेऽखरसस्योक्लात् । वसिष्ादिभिरयद्धिस्तरेण गीतं तन्भमाय, 
संक्षेपतो मया अ्रतिपादितं एतावानेव सर्ववेदार्थ गीतार्थश्वातः संक्षिप्य भगवतोपरसंदलयोक्तः । यथोक्तमम्यग्दस्षमे कोऽभिन्छरीरः 
आह । मयि सरवश्वरे सवेजे परमगुरौ भगवति वायुदेवे यच्छ्रणोति स्ट्शति पदयति आस्रादयति जिघ्रति वा सर्वमेव श्राभगः 
न्वायुदेवे इयेवं मरहाविष्टबुद्धितया समर्पितसववात्मभावो मद्धक्तः एताटशः सकेतद्थोकत क्षेवङ्घानत्तेयाना याथात्म्यं चिजाय मदु 
वराय परमात्मभावाय मोक्षायोपपदयते योग्यो भवतीदर्थः ॥ १८ ॥ सप्तमे इश्वर दे भती परापरे श्चेचक्षैत्रन सम उपर्य 

& श्रीधरीव्याख्या । 

उक्ते क्षत्रादिकमयिकारिनसषितसुपसदरति--दनीति । स्यत कैव मदाभूनारिवृयन् नथा शान व नमाला [तनन् 

. ७ अ{भिनवगूमाचायप्यारग्रा । 
रव्या । एनरक्षनं पानजेयानमदे त्ययो येनिसण्म मदन्छःमय मावसनि ॥१२॥ १द॥ १५॥ १५॥ १६ ॥ ६५ ॥ १. 
सतदटण कल्या परीक्षा कियन -यषतिमित्याद्िना । कार्यकरणद्रनिरत्यनाि, पारणान्नगनानाद । सिनग पयारव, । ५४ 

षी गीष ह. | 1 भिव 
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नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योककषदीपिका-श्रीषरी-भमिनवगुपव्याख्यायुता । 
जके । यतयोनीति भूतानीति क १ ओीमनच्छांकर भाष्यम् । 

लक्षणे । पत भूतानीति चोक्तम् । कषे्क्षजक्ञपङूतिद्ययोनिस्वं कथं भूताना र 
च्यते--प्कृतिमिति। यछति पुरषं चेवेश्वरस्य भृती तौ व नियमो 
आदियैयोस्तावनादी । निखस्वादीश्वरस्य तत्प्रुत्योरपि युक्तं नित्यत्वेन भवितुम् । प्ररुतिष्टयवख- 
मेव दीश्वरस्येभ्वरत्वम् । याभ्यां प्रकृतिभ्यामी श्वरो जगदुत्पत्तिस्थितिप्रखयहेतस्त ढे अनारी सलयौ 
संसारस्य कारणम् । न सादी अनादी इति तत्पुख्षसमासं केचिद्धणीयन्ति । तेन हि किङेश्वरस्य 
कारणत्वं सिध्यति) यदि पुनः प्ररृतिपुरुषावैव नित्यौ स्यातां तत्छृतमेव जगन्नेश्वरस्य जगतः कतै 
त्वम् । तदसत्, प्राक्प्रकृतिपुरुषयो खत्पत्तेरी शितव्याभावादीश्वरश्यानीश्वरत्व प्रसङ्गात् । संसारस्य 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 7 

समिव्याह--एतदिति 1 भूतानामिव अक्सोरपि अङृलन्तरापेक्षयानवस्थानाज् भूलयोनितेति शङ्ते--षतरति । 

तश्राकृताभ्यागमादिवारणाय बन्धस्य निदानक्ञानाथैमास्मनो विञ्छियावस्वादिदोषनिरासा्थं च प्रङृतिपुरुषयोरनादिरसवं 

्े्रतवेनोत्तानां प्रकृतिप्रति विकारभावं च दौयति--ययमर्थं इति । स च यो यत्खमाच्श्ेव्युदिषटं व्याव्टे- 
प्रङतिभिति 1 श्रस्यापरा प्रकृतिरत्र प्रङ्तिशब्देनोक्ता परा तु ्रहृतिर्जीवाख्या पुरुषशब्देन विवक्षितेति व्याक 

सेति--श्वसयेति । तथोरनादि्वं ग्युत्पादयति--नेत्यादिना । ततर चुक्तिमाइ-निस्यत्वादीभ्वरसयेति 1 
श्वरस्योक्तप्रकृतिद्रयवस्व कथमिद्याशङ्ाह-प्रक्ती ति । तद्य जगजन्मादौ सखवातशयमेवेश्वरस्व न प्रकृतिद्यवव्वं- 

मिलाशङ्खयाह याभ्यामिति । अ्ल्योरनादिस्वं ऊत्रोपयुक्तमियाशङ्खाह--ते इति । मतान्वरमाइ--नेद्या- 

दिना 1 तयोर्मूलकारणस्वाभावे कस ॒तदेष्टव्यमिल्याशङ्कगाह--तेन दीति । भङृलमोरेव मूखकारणत्वे शतिस्खति- 

सिद्धमीश्वरय तथाव न स्यादिल्याइ--यदीति । प्रकृतिद्वयख कायैत्वपक्षं भयाह--तद सदिति ! किंच प्रङृति- 

३ तीरूकष्ठव्याख्या ( चतुधैरी ) । 

जञानाह्नानरब्दिता अमानित्वमानित्वादयः पुरुषश्च उक्तः । इदानीं केत्र्षे्ज्ञयोभे्ये यसाजायते तच षेत्रख 

प्रभाव्रति द्वये वक्तव्यं तत्राय विन्रृणोति त्रिभिः- प्रकृतिमिति ! स्माष्यायेऽ्धा या प्रकृतिरपरा उक्ता सान 

४ मधुसूदनीव्याख्या 1 

्रकृतिपुरुपगरोः संमारदेतुलकथनेन यद्विकारि यतश्च यदिति ्रकृतिमिदयादि द्वाभ्यां प्रपश्यते। स च यो यत्परभवश्चेवि ठु 

पुस दुव्यादिङ्राभ्यामिति विवेक्र. 1 तत्र सप्तमे श्श्वरख द ्रकृती परापरे क्े्क्षे्रज्रक्चणे उपन्यस्य एतयोनीनि भूतानील्युक्तं, 

तश्रापस प्रकृतिः क्षे्ररक्चणा परा तु जीवलक्षणेति तयोरनादिलसुक्ला तदुभययोनिलं भूतानासुच्यते । प्रकृतिमिति परकृतिमोयाख्या 

त्रिगुणात्मिका पारमेश्वरी शक्तिः क्षेच्रखश्षणा या प्रागपरा प्रकृतिरित्युक्ता । या तु परा भ्रकृतिर्जीवाख्या भागुक्ता स ईद पुरुष 

युक्त इति न पूर्वापरविरोधः । ग्रहति पुरूष च उभावपि अनादी एव विद्धि \ न बि्यत आदिः कारणं ययोस । तथा 

५ माष्योत्करधदीपिका । 

एतथोनीभि भूतानीत्यु्त तत्र भकरतिद्टयनिरूपणाथमारन्येऽसिन्नध्याये इदं शरीरमिति दाभ्यं ्ेनक्षेचज्ञलक्षणभरकृतिद्रयखहपं 

निद तनके मच यादकयेदयादिना ततप्रतिपादिवं भ्रतिज्ञातं, ततो महामूतानीदयादिना यच याद्कचेति प्रतिपाय सच यो यत्मभा" 

व्रति पुर इति द्रायां प्रतिपादयितुमादौ एतद्योनीनि भूतानीति निरूपणाय 
प्रतिज्ञातं यद्विकारि थतश्च यदिति अतिपादयति-- 

प्रकृतिमिति दाभ्यम् । परहृतिरीश्वरख हि विक्रारकारणद्यक्तिन्चिगुणात्मिका 
माया (मायां तु ्रकृतिं बियान्मायिनं ल महेश्वरं" 1 

शनी दषा गुणमयी मम माया दुरत्यया" इति श्ुतिस्पतिभ्यां पुखः ्चेत्रज्ञलक्षणा परा प्रकृतिः तौ भङृतियुरुषाठुभावपि अनादी एव 

नतु मारी इनि विद्धि । नैकस्यापि सादित्त्वमिति द्रदयिवुसुमावषीदयुक्तं 
। न विदयते आदिः कारणं ययो स्ावनादी । ईधरस नियलात्त- 

सष्रोरपि तथाचन भवितु युक्तम् । संसारोत्पादनोपयुकूमनादिलं ययोखाभ्यां परकरतिभ्यामीश्चरस्य जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयहे- 

तुखसेपरस्या तद्रयवत्वमेन तस्ेश्वरलम् । नख प्कृतिपुरुषयोरनादिवे 
तयोरेव जगत्कयैलं नेश्वरख तयोरादिमत्तवे लीश्वरख तत्क- 

लवं सि्यतीदनो न अनादीति ततपुरुषसमासो वक्तन्य इतिचेन्न । प्रकृतिपुरुषयोरुतत्तेः मागीरितव्यामावादीश्वरखानीशवरल- 

गरसदरात् । संसारस्य निर्मिमित्तत्वे सुक्छनामपि संसारापत्तरनिषेधादनिर्मोक्षप्रसद्गन शालरानर्थक्यपरसङ्चति। तदुदयासपूर्वं बन्धखा- 

भावेन तजिथस्यास्मनो मोक्षखाभावात् बन्धमोक्षामावम्रसह्ताच । ्रृतिपुरषयोरनादिखे विकाराणां शुगाना च भकृतिकायलादात्म- 
६ ्रीधरीव्याख्या । 

ददानान्तम् । देष च "अनादिमसपस जप्य" इत्यादि “ विष्ठितम श्यन्तम । बसिष्ठादिभिविसतरेणोर्क सर्वमपि ्ं श्वा स # 

एनच पूरवा^यायोक्तनक्षणो म दत्ता विश्वाय मद्भवा ब्रह्मस्वायोपपदते योग्यो भवति ॥ १८ ॥ तदेवं (ततत्र चच सालमरेन 

बल्मपश्चिनम् । इदानीं तु "यद्विकारि यनश्च यत् । स चं यो यत्पमावश्चः इयतसपूरव भतिक्ञातमेव भरङ्तिपुरुषयोः संपारददुः 

्त्रयति--परङृतिमिति पञ्चभिः । तत्र मकतिपुरषयोपदिमच्ते तयोरपि प्रृन्वरेण भाग्ममिलनवस्यापत्तिः द्याव ॥ नतला ~ 

५६२ 



५६४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवर्ित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-ध्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १२ 

का्यैकरणकरदैत्वे हेतुः पकरतिरुच्यते । 
पुरुष; सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

१ भीमश्छांकरसाष्यम् । 

निर्निमिन्ततेऽनिमोश्चत्वपसङ्गाच्छाखानर्थक्यप्रसङ्गाद्रन
्धमोक्षामावध्रसङ्गाश्च । नित्यत्वे पुनरीश्वरस्य 

परकृद्योः खवैमेतद्पपन्नं भवेत् । कथं, विकारांश्च गुणांश्चैव वक्ष्यमाणान्विकारान्वुच्यादिदेषन्दिया- 

न्तान्गुणांश सुखदुःखमोहषत्ययाकारपरिणतान्विद्धि जानीहि पररुतिसंभवान्ध्ररूतिरी भ्वरस्य यिक्ार- 

कारणरशक्तिखिगुणात्मिका माया सा संमवो येषां विकाराणां गुणाना च तान्विकारान्गुणांश्च विदि 

भङ्तिसंभवान्प्रङतिपरिणामान् ॥१९॥ के पुनस्ते विकारा गुणाश्च प्रुतिसंभवाः--कायति
 । कायकरः 

पि कि सक कनि शकि सनि भ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । ि 

हयमनेश्येश्वरसख संसारहेततवे खातश्यान्सुष्त नामपि ततः संसारातेरनिषेधान्मोक्षश्ाखापरामाण्याञ्न तस्यव संमार- 

हेवतेव्याह--संसारस्यति । निरनिमित्तरवं प्रङृतिद्वयपिक्षाखते परस्यैव निमित्तत्वमिति यावस् । किंच कार्यश्वे 

भरङृत्योस्दुदया्पूव बभ्धाभावे तद्विष्ेषा्मनो मोक्षस्याभावात्कदाविदुभयाभावे पुनस्वदप्रसङ्गाश्न भरृतिद्कयस्य 

कार्यतेदयाह--बन्धेति । प्रङलयो्भूखकारणत्वे नानुपपत्तिरिल्याह-- नित्यत्व इति । सपक्षे दोषाभावं प्रक्पूषैकं 

प्रपञ्चयति--कथसित्यादिना । संभवः सत्ताप्रापको हेतुः भरकृतेरनादित्वे विकाराणां गुणानां च तस्कार्यलवाषद्रास्मनो 

निर्विकारत्वं निगणल्वं च सिध्यतीति भावः ॥ १९ ॥ विकाराणां गुणानां प्रतेश्च खरूपमाकाष्कुदरारा निणतुमुत्तरश्टोक- 

पूवा पातयति--कर पुनरिति । ु षस्यानादिष्वङ्ृतं बन्धदेतुत्वमाह--पुरुष इति । पूर्वार्धं व्यव्चटे-कावमित्या- 
३ भीरुकष्ठव्याख्या ( चसुधेरी >) । 

९ ५ = 

प्रकृतिः । या तु जीवभूता परा प्रकृतिरुक्ता सात्र पुरुषराब्देनोच्यते । एतां हि संए्क्ता संसारं जनयतः । ियोगश्न 

तयोमोक्ष; । तत्र ताबुमावप्यनादी विद्धि । तयोरादिमते संसारखाकसिकत्वापातात् कृतहानल्रतास्यागमग्रमङ्गक्न 

त्यन्यन विस्तरः । विकारान् इच्छा्ीन् गुणान् बुद्धीन्द्रियादीश्च प्रकृतिसंभवान् विद्धि ॥ १९॥ उभयोरपि 

संसारप्रति कारणत्वे द्वारमाह-कारयंति । कार्यं ॒शरीरं तदारम्भकाणि भूतानि विषयाश्च । कारणं त्रयोदशेन्ि- 
यामि तदाभिताश्च सुखदुःखमोहास्मका गुणाश्च । करणेतिपटेऽपि सएवार्थः । एतयोः कार्यकारणयोः कर्तवे निमित्त 

% भधुसूदनीष्याख्या । 

अ्ृतेरनादिलं सर्वजगत्कारणलात्, तस्या अपि कारणसयपिक्षल्ेऽनवस्थाअसग्नात्., पुरुषखानादिलं तदधमोधर्॑प्रयुकलान् , 
कृतस्य जगतः जातख द्षशोकभयसंग्रतिपत्तेः अन्यथा कृतदान्यकृतास्यागमपरसङ्गात् । यतः प्रकृतिरनादिः अतस्तस्या भूग- 
योनितवसुक्तं भरागुपपद्यत इयाह- विकारांश्च षोडश पश्वमहाभूतन्येक्ादशेन्द्रियाणि च, गुणांश्च सर्वरजस्तमोरूपान, सुन. 
दुःखमोदहान् अकृतिसंभवानेव प्रकृतिकारणकानेव विद्धि जानीहि ॥ १९ ॥ विकाराणां अङृतिसंभवलं विवेचयन् पुस्यस्य 
सेसारहेतुल दशेयति--का्यं शरीरं करणानीन्द्रियाणि तत्स्थानि त्रयोदश देहारम्भकाणि भूतानि । विषयभ्रेद क्प्ल 

५ माष्योत्कधदीपिका । 

नो निरविकारचं निगणलं च सिध्यति इदमेवामिप्रियाह । विकारान्वक्ष्यमाणान् दुच्यादिदेहेन्दरियान्तान् यणा श्चैव खखडुःखमोदरल्य- 
याकारपरिणतान् सतत्वरजस्तमःसंज्ञान् प्रकृतिसंभवान् त्रियुणात्मिकमायापरिणामान् निद्धि जानीहि । पुस्पं च वित् हि विद्धीति 
पुरुषादिराब्दाठत्त्या उत्तराधेस्थविद्धीयसय संबन्धेन योज्यम् । तेन निदज्ञानखरूपसय विवक्षितलाप्पुरपराब्दल काशकरणम- 
धाते ्रसिद्धेसस्य च सादिलात्कथमनादिलमिति शङ्का न प्रभवतीति ज्धि्टकल्पना वु पूर्वं महता प्रयनेन सेघातात्पुमपरैरक्षण्य- 

अतिपादनादस्याः शङ्काया एवाभावात्सवज्ञराचायैः कथं कतैव्येति तदकरणत्तिषां न्यूनता न दद्कनीया ॥ १९ ॥ के युनर्थिक्नार 
गणाश्च श्रहृतिसंभवा इयकाह्वायां तान्देयन् प्रकृतेः संसारहेत॒लं ददोयति-कार्यति । कार्य शरीरम् । कार्यपरदणन शषरीर- 
रम्भकाणि भूतानि निषय।श्च गृह्यन्ते । करणानि देहस्थानि । ज्ञनेन्दियपश्चकं कर्मेन्दरियपश्वकं मनो वुदधिरर्रश्वेति श्रयोदश । 
करणग्रहणेन करणाभितलात्युखदुःखमोहात्मका यणा गरृष्यन्ते । तेषां कार्यकरणानां क्वैते उलपादकन्यं पद्रतिररम्भक- 
त्वेन हठः कारणसुच्यते । एवं कायंकरणकर्वत्वेन संसार कारणं प्रहृतिरुक्ता । कायैकारणक्तये इति पठ्ययभनाच- 1 

६ ओधरीष्याख्या । 
भावनादी बिद्धि । भनादेरीश्वरख शाक्तित्वात्मकृतिरनादिः, पुरुषोऽपि तद॑दात्वादनादिरेव, अत्र च प्ररमेश्वरसय तच्छकीनां चान. 
दित्वं निखस्वं च भ्रीमच्छंकरभगवद्धाष्यङ्द्धिरतिप्रषन्पेनोपपादितमिति यन्थवादुस्यान्नास्नाभिः प्रनन्यने । विकाराश्च परमदिया तन्, 
य॒णांश्च युणपरिणामन्सुखढुःखमोहादीन्धकृतेः सं भवान्संभूताचिवद्धि ॥ १९ ॥ विकाराणां प्रट्रतिसमवलव दय यर्पुर्प््य सरन. 1 
दद्यैयति--कायकारणेति । कार्यं श्रीर्, कारणानि खवढुःखसाधनानीन्द्ियाणि, सैषा केसे नदकरपन प प्रर र 
` १ क्रारणनः इति पाठ ` --{+{{1{1{1{1-‰~1‰1‰‰- 141 
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१ भ्रीसच्छांकरभाष्यस् । 

णकठेत्वे कार्यं शरीरं करणानि तत्स्थानि चयोदश । देस्यारम्भकाणि भृतानि विषयाश्च प्ररृतिसंभवा 
विकाराः पूर्वोक्ता इह कायेग्रहणेन गृह्यन्ते । गुणाश्च भरकतिसंभवाः खुखदुःखमोहान्मकाः करणाश्रय- 
त्वात्करणग्रहणेन गह्यन्ते । तेषां कायेकरणानां कलठैत्वमुत्पादकत्वं यत्ततकायकरणक तन्व तम्मिन्कार्य- 
करणकनतैत्वे हेतुः कारणमारम्भकत्वेन प्रङृतिरुच्यते । प्वं कायैकरणक्रतैत्येन संसारम्य कण 
श्रतिः का्यकारणकवैत्व इदयस्ि्नपि पे कायं यदस्य विपरिणामस्तत्तस्य कार्थं बिक्ारो विकारि 
कारणं तयोर्विक्षारविकारिणोः कायेकारणयोः कैतव इति । अथवा षोडशा विकाराः कार्य 
सप्त परकतिविङृतयः कारणे, तान्येव कायेकारणान्युच्यन्ते । तेषां कठैसवे हेतु; प्ररूतिरुच्यन आर 
स्भकत्वेनेव । पुदषश्च सखंखारस्य कारणं, यथा स्यात्तदुच्यते । पुरुषो जीवः क्षे्शषो भोक्तेति पर्यायः 
खख दुःखानां भोग्यानां भोक्तृत्व उपलन्धुस्वे हेतुरुच्यते । कथं पुनरनेन का्यैकरणकरदैत्वेन सख- 
दुःखभोक्तस्वेन च प्रङृतिपुरखुषयोः संसार कारणव्वमुच्यत इति । अत्रोच्यते कार्यकरणसुखदुःखसूयेण 

॥ वि वि । = पष त पजि जयो 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

दिना । ज्षनेन्दियपञ्चकं कर्मन्द्रियपञ्चकं मनो उुद्धिरहंकास्थेति च्रयोदश्य करणानि । तथापि भूतानां दिषयाणां चै 
अहणास्कथं तेषां अङृतिकार्यतेल्याशङ्खयाह--देहे ति । तथापि गुणानामिहा्रहणान्न प्रङृनिकाय॑स्वं तत्राह--गुणा- 
श्चेति । उक्तरील्या निष्पन्नमर्थमाद--पवसिति । पाटान्तरमनूद्य व्याख्यापूरवकम्थामेदमाह--कार्यत्यादिना । 
व्याख्यान्तरमाह- अथवेति । पएकादरोन्द्रियाणि पञ्च विषया इति षोडशसंख्याकविकारोऽन्न कार्यदाग्दा्थैः, महा- 
नहंकारो भूततन्मात्राणीति भ्रङरतिविक्रतयः सक्च कारणं, तेषमारम्भकत्वेन कवस्वेन हेतुराश्रयो मुरुधङ्तिरियभे । 
उत्तराधसय तास्पयेमाह--पुख्षश्येति । तस्य॒ परमात्मत्वं व्यवच्छिनत्ति-जीव इति । तस्य प्राणधारणनिमित्तस्यं 

तदर्थ चेतनत्वमाह--चेत्रज्ञ इति 1 वस्यानोपाधिकस्वं वारयति--मोक्तेति । तयोः संसारक्ारणस्वसुपपादयितं 
शङ्खते--कथमिति । अन्वयनव्यतिरेकाभ्यां तयोस्तथास्वमिलयाह--अत्रेति । तत्र व्यतिरेकं ददीयति- कार्येति ! 

३ नीङकण्डव्याख्या ( चतुधेरी ) । 

सति करवृत्वेनेतय्थः । हेतः संसारसख कारणं प्रकृतिभेवति । तथा पुरुषः सुखदुःखानां मोक्तृतेन संसारख हेतुरिति , 
यदि हि कार्थकारणसुखदुःखखरूपहेतुफरत्मना प्रतिमे परिणमेत तदा पुरुषः किसुपरभेत । अनुपर्ब्ध्वा वा 
कथं संसारी खात् । अनुपटृन्धूका वा प्रकृतिः कुत्रोपयुज्येत । तसरादुपटभ्योपरुब्धुसंयोगः संसारकारणमिति यथा- 

भाष्यं व्याख्यातम् । यद्भवा पुरषख कार्यत्वे कारणत्वे कवृतवे च प्रकृतिरेव पुरुषतादात्म्यं प्राप्ता हेतुरमवति । 
वहितादात्म्यै प्रां ठो बहेशचतुष्कोणत्वादाविष हेतुभवति; तथा प्रकृतेः सुखदुःखभोक्ततवे खच्छायाभ्रदनिन 

ॐ मधुसुदनीव्याख्या । 

गृह्यन्ते । गुणाश्च सुखदुःखमोदातमकाः करणाश्रयलात्करणग्रहणेन गृह्यन्ते । तेषां का्येकरणानां क्त्वे तदाकारपरिणाभे 
हेतः कारणं ्रछृविरुच्यते महर्षिभिः । काययैकारणेति दीषेपटेपि स एवार्थः । एवं अक्ृतेः संसारकारणलं व्याख्याय पुरुषस्यापि 

५ भाष्योत्कषेदधीपिका । 

यद्वा एकादन्ञेन्दरियाणि पञ्चविषयाः षोडराविकाराः काय महानहंकारो भूततन्मात्राणि पचति सप्प्रटतिविङृतयः कारणं तेषां 
कर्तवे हेतुः श्रकृविरुच्यते इव्यर्थः । एवमपरभ्रकृतेः संसारकारणं प्रददइयै परकृतेसतत्कारणलं द्दोयति । पुरुष. जीव. कषतरज् 
सुखदु.खानां भोग्यानां भोक्त उपरन्धृतवे हेतुरुच्यते । तथाच कायैकारणञुखदुःखसूपेण हेतुफलात्मना भ्रछृवः परिणामाभावे 

पुरुषस्य च चेतनस्य तदुपलन्धृत्वेऽसति संसारो न संभवतीलयतः श्रछृतिपुरुषयो. कार्यकारणकरैत्वेन सुखदुःखमोक्तृत्वेन च 

संसारकारणल्मिति । संसारश्च खखडुःखमोग ः पुरुषस्य च सुखदुःखाना भोक्तृत्वं ससारिलम् । अन्ये तु यथाभाष्यं व्या्यात- 

मित्युक्ला वणेयन्ति । यद्वा पुरुषस्य कायैत्वे कारणञे कतरत च प्रकृतिरेव पुर्षतादात्म्यं प्न हेठुभेवति 1 तथा अछृतेः 

खखदुःखभोक्तखे खच्छायाभरदाने पुरुषः कारणं काथलादयः मरङृतदेहेन्द्रियबुद्धिधमीः सन्तश्चिदात्मन्यासेप्यन्ते गारोहममुष्य 

पुत्रोऽहं काणोऽदं खज्ञोऽदहं कोम्यहमकाषैमहमिति तथा चिच्छायापन्ना बुद्धिः चेतयाम्यदं खुखदुखादीनुपलमे इति मन्यत । सायं 

अक्तिपुरुषयोरन्योन्यधममाध्यासः संसार कारणमित्युपपादितं भवति । सां ख्याभिमतं पुरुषस भोक्रुलमपि निरस्त भवति । 

अन्यथा प्रकृतिः कत्रीं पुरुषो भोक्तेति कतलमोक्तुलयो्ैयधिकरण्यमापयेत । नच मोक्तुनिविकारिलेमपि वकं शक्यमित । अनन- 

& भीधरील्याख्या 1 

च्यते कपिलादिभिः । पुरुषो जीवस्तसकृतदुखदुःखानां भोक्त हेवुरुच्यते । अयं मावः-यद्यप्यचेतनायाः प्रकृतेः खल तः फैल 

संभवति, तथा पुरुषस्याप्यविकारिणो भोक्तृत्वं न संभवति, तथापि कवैतवं नाम क्रियानिवैतेकस्वम् तचाचेतनस्यपरि चननाट््व- 
"^ = .____ _----- ~~~ ~~~ 

% सीलकण्ड-, 
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पुरुषः प्रकृतिस्थो हि शङ्क प्रक्रतिजान्युणान् । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसव्योनिजन्भसु ॥ २१ ॥ 

१ ओमच्छांकरमाप्यम् । 

हेतुफङात्मना श्रकृतेः परिणाम्राभावे पुरुषस्य चेतनस्यासति तदुपङब्धुते कृतः संसारः स्यान् । 
यदा पुनः कायेकरणसुखदुःखसरूपेण हेतुफखाटमना परिणतया प्रकत्या भोग्यथा पुर्प्रस्य तद्धिपरी- 
तस्य भोकृतवेनाविधारूपः संयोगः स्यात्तदा संसारः स्यादिति । अतो यत्परतिपुरुपयोः का्ैकर- 
णकतेत्वेन सुखदुःखमभोक्तत्वेन च संसारकारणत्वमुक्तं तद्युक्तमुक्तम् । कः पुनरयं संसारो नाम, खुखल- 
दुःखसंभोगः संसारः पुरुषस्य च खुखड़ःखानां संभोक्तत्वे संसारित्वमिति ॥ २० ॥ यत्पुरूषस्य सुख. 
दुःखानां भोक्तृत्व संसारित्वमिस्युक्तं तस्य तत्किनिमित्तमि्युच्यते--पुरुष इति । पुरुषो भोक्ता प्ररृ- 

0) 0 00४० व १,०75.१. १ ति 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

नहि निलसुक्तस्यास्मनः सवतः संसारोऽसतीयथैः । इदानीमन्वयमाह--यदेति । अन्वयादिपफलमुपमंहरति -अत 
ति । आरमनोऽविक्रियस्य संसरणं नोवितमिलयाश्चिपति--कः पुनरिति । सुखदुःलान्यतरसाश्चात्कारो भोगः स 
चाविक्रियसयेव द्रष्टः संसारसलथाविधमोकतुस्वमस्य संघारिस्वमिष्युत्तरमाह--सुखेति । श्षोकव्याख्यासमा्ाविति शव्दः 
॥ २० ॥ शछोकान्तरं प्रश्रोत्तरत्वेनावतारयति-यदिति । निमित्तं वक्तुमादौ संसारित्वमश्याविचक्याध्यासादिदाह-- 
पुरुष इति 1 यस्मास््रकृतिमात्मस्वेन गतस्तसमाद्ुङ्क इति योजना । गुणविषयं मोगमभिनयति-- सुखीति । भवि~ 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( ्तुर्धंरी > । 

पुरुषः कारणम् बहिरिव कोहस खच्छायाप्रदानेन दश्पृतवे । तथाहि कायैत्वाद्यः प्रतदैरेन्धियदुद्धिध्ीः 
सन्तश्चिदात्मन्यारोप्यन्ते गोरोऽहममुष्यपुत्रोऽहं काणोऽहं खज्ञोऽहं करोम्यहमकार्षमहमिति । तथा चिच्छायापन्ना 
बुद्धिथेतयाम्यहं सुखदुःखादीरपरुभे इति मन्यते । सोऽयं प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्यथमीध्यासः संसारख कारणमिध्यु- 
पपादितं भवति । सांस्याभिमतं पुरुषख भोकतुत्वमपि निरस्तं भवति । अन्यथा प्रकृतिः क्यौ पुरुषो भोक्तेति 
करैत्वभोक्तुत्वयोरेयधिकरण्यमापचेत । नच भोक्तुः पुरुषख निरप्रकारस्वमपि वक्तु शश्यमित्यन्यत्र विस्तरः । 
दनद्ान्ते शरूयमाणे पदं प्रलयकममिसंबध्यत इति त्वप्रललयख पूवीभ्यामपि संबन्धे कार्यत्वं कारणत्वं करत्वं चेति 
विग्रहः हन्दरकवद्धावश्च श्रातिपदिकार्थलिङ्परिमाणवचनमात्रे प्रथमाः इत्यादिवत् ॥ २०॥ ननु यथा बोद्ध 
कवत पसारोप्यते एवे पो भोक्तृत्वं बुद्धावस्तविलेत श्रमं वारयति--पुरुप इति । हि प्रसिद्धम् । प्रकतिस्थः 

४ भशरुसूदनीष्याख्या । 

यादं तत्तदाह-- पुरषः क्षेत्रज्ञः परा प्रकृतिरिति भण्व्याख्यातः स खखडुःखानां उखदुःखमोहानां भोग्यानां सर्वेषामपि 
भोक्तृले इत्युपरक्तोपरम्मे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ यत्ुरुषसख खुखदुःखभोक्रृलं संसारिलमित्युक्तं तख किं निमित्तमिद्युच्यते- 

५ भाष्योत्कषदी पिका । 

द्मवधेयम् । यथा मूढं व्याख्यानकवृणां सर्वजञानां माषयदृतां व्याख्याने सांद्यमतसेश्वरानयिषितं जडं प्रधानं कव चेतनश्च भोक्त- 
सेवंरूपस्य नासि अवेः प्रकृतिरीश्वरस्य हि विकारकारणदक्तिखिराणास्मिका माया पुरुषः जीवः कष्रज्ञ इयेवं तैरुकलात् । उत्त- 
रश्छोके पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृताववियालक्षणायां स्थित इ्यादिवक्ष्यमाणलाच । तथाचाबियेक्याध्यासादातमनो भोक्रखेन 
संसारिलमिति वस्ठुतो निविंकारलं दुनिवारम् । यथपि श्कृतिस्थसख कर्वृलभोक्तुले तथापि करवैते उपाधिप्राधान्याखक्ृतेः 
कतरलमुच्यते । भोक्त तूपहितख् प्राधान्याजीवस्य भोक्तलमतो न वेयधिकरण्यदोषोऽपीदयादिसर्वं भाष्यादेव कभ्यत इयतो. 
ऽध्याहारेण ह्धिष्टकल्पनय्रा च भाष्यातिरिक्तव्याख्यानप्रदश्ेनं नोचितमिति । एतेन काथ यज्ञ्रह्महसयादि कारणं पुरोडारखडगादि 
कवृलं साधनग्रयोक्तलं तच्च तच तच्ेति दरनद्रे एकवद्धावः । हेतु" अकृतिरुच्यते एवं चेस्पकरतेरेव खर्गनरकादि भवेन्न जीवस । 
तथाच बन्धाभावान्न मोक्षे जीवानां प्रयल- स्यादियत आह । पुरुषदलयादिकाः ूर्वेत्तिरप्रकरणानुरोधविनियुक्ता भाष्यवहिर्भूता- कल्पना निराङृता वेदितव्याः ॥ २० ॥ पुखषस्य खसु खभोक्तललक्षणसंघारिलं किनिमित्तमितिचेत् अविधेकयाध्यासनिमि- 
तमिलयाह--पुरुष इति । हि यसमात्युरुषो भोक्ता प्रकृतावनियालक्षणायां सितन्तदैक्याभ्यासं पराघ्तस्मन्दखी दु गवी मदः 

६ भीधरीव्याख्या । 
शाच्चेतन्याभिष्ठितत्वास्संभवति । यथा वहे र्वंञ्वख्नम् , वायोस्िर्यग्गमनम् , वत्साद्वशात्तन्यपयसः क्षरणत्रिल्यादि । अः पुरुप. संनिधानातङ्ृतेः कर्टतसुच्यते । मोकत्वं च उखदुःखसंबेदनम् । तचतनवयै॒पत्रेति सनिधानास्पुशरख भोकनत्वमुच्यत इवि 
॥ २० ॥ तथाप्यत्रिकारिणो नन्मरहितस्य भोक्तृत्वं कथमित्यत आद--पुरष दति । हि यसालकरतिस्थः तत्ार्यददै नाद्रास्मयेन 



नीटकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषेदीपिका-श्रीधरी-जभिनवरुपव्यास्यायुता । ५६७ 

१ भण्डार भाष्यम् । 

तिस्थः प्ररङूतावविचालक्षणाथां कायैकारणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रतिस्थः प्रङ्तिमात्पसेन गतं 
इव्येतद्धि यसत्तसा भङ्ग उपलभत इव्यर्थः । प्रकृतिजान्प्रकतितो जातान्छुख दुःखमोहदाकाराभिव्य- 
्तान्गुणान्छुखी दुःखी मूढः पण्डितोऽहमिव्येवम् । सस्यामप्यविद्यायां खुखडुःखमोहेषु गुणेषु सुञ्य- 
मानेषु यः सङ्ग आत्मभावः संसारस्य स प्रधानं कारण जन्मनः “स यथाकामो भवति तत्कतुभेवति"” 
दत्यादिश्चुतेः । तदेतदाद कारणं हेतुगणसङ्खो गुणेषु सङ्गोऽस्य पुखषस्य भोक्तः, सदखधो निज्न्मख 
खत्यश्चासद्यश्च योनयः सदसद्योनयस्ता सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनिजन्मानि तेषु सद्- 
सद्योनिजन्मसु विषयभूतेषु कारणं गुणसङ्गः । अथवा सदखद्योनिजन्मखस्य संसारस्य कारणं गुण- 
सङ इति संसारपदमध्यादह्यायेम् । सयोनयो देवादियोनयोऽसद्योनयः पश्वादियोनयः ! साम्या. 
त्लदसदयोनयो मचुष्ययोनयोऽप्यविखद्धा दष्टव्याः । एतदुक्तं भवति । रृतितत्वाख्याऽविद्या गणेषु 
[ गी 8 0 9 ग 0) 0 मी + + 9.90 999 त त + + ^ + ^ + 10 7 | 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

द्याया भोगदेवुत्वास्कि कारणान्वेषणयेलाशङ्याह--सत्यमपी ति । सङ्गस्य जन्मादौ संसारे प्रधानहेतुत्वे मानमाह-- 

स यथेति 1 उक्तेऽथ द्वितीयाधैमवतायं व्यच््े--तदेतदिदयादिना । साध्याहारं योजनान्तरमाह--अथवेति । 
सदसचोनीर्विविच्य व्याचे--सश्योनय इतिं । योनिद्वयनिर्दृशान्मध्यवर्तिन्यो मयुष्ययोनयोऽपि ध्वनिता इलया - 
सामथ्यादिति । सङ्गसख संसारकारणत्वे नाबरि्यायास्तस्कारणत्वमेकस्मादेव हेतोस्तदुपपत्तरियाशङ्खयाह--एतदिति । 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( च्रतुधेरी ) । 

देहेन्दरियमनःसंधातमध्यारूढसत्तादात्म्ये गत॒ इत्यर्थः । प्रकृतिजान् सुखदुःखमोहात्मकान् गुणाद् सुङ्क उपरमते । 

यदा तु सु्िसमाधिमूच्छीदो प्रकृतिस्थत्वै नास्ति तदा न सुखादीदयुपभते तेनोपाधिगतान्येव सुखादीनि तदमावेन 

प्रतीयन्त इति सिद्धम् । श्रुतिरपि आत्मेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमैनीषिणः इतीन्दियमनोयोगादेवा्मनि भोक्त 

दुषीयन्ती श्ुद्धख केवरुख भोक्तृत्वं नासीति दरयति । फुतस्तद्यमो त्तरप्यख प्राङ्ृतो बन्ध इति तवराह-- 
कारणमिति । अख पुरषख सदसयोनिजन्मसु तत्र सचोनिजन्मानो देवाः असद्योगिजन्ममाजसि्यद्वः स्थावराश्च । 

सदसद्योनिजन्मानो मनुष्याः 1 एतेषु नरिष्वपि जन्मसु प्रापयेषु अख पुसो गुणसङ्घः सुखादिष्वभिष्वङ्गः कारणं हेतुः । 

तथाहि सालिका देवा मबन्ति राजसा मदुष्यास्तामसाश्च पशवस्तेषां तत्तयोनिप्रा्ते तद्भुणप्राधान्यमेव कारणम् । 

वक्ष्यति च "ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थाः इत्यादि । यद्वा प्रकृतिस्थो विद्वानविद्वान्वा य॒णान्युङ्क । धशादिभिश्वा- 

विरोषात्, इति न्यायात् । तस्क विद्धानिवाविद्धानपि कुतो न रुच्यते अविद्धानिव विद्धान्वा कुतो न बध्यत इत्या- 

शङ्याह-- कारणमिति । णेषु देदेन्द्रियविषयेषु सङ्गः अहमिदं ममेदमित्यमिनिवेशः सएव जन्मकारणम् । विदुषां 
४ मशुसूदनीव्याख्या । 

अकृतिमाया तां मिथ्यैव तादात्म्येनोपगतः प्रकृतिस्थो हि एव पुरुषो भुङ्के उपलभते ्रकृतिजान्युणान् । अतः ्रकृतिजगुणोपल- 

म्भहेतुषु सदसयोनिजन्मख सद्योनयो देवास दि सारिविकमिष्टं फठं भुज्यते, असद्योनय पश्वायासेषु हि तामसमनिष्ट फलं 

भुज्यते, सदसदयोनयो धमोधर्ममिश्नरवा्राह्यणादया मनुप्याज्ञषु हि राजसं मिभ फट भुज्यते । अतस्तत्राखय पुरषस गुणसदहनः 

५ भाष्योत्कर्षदी पिका । 

पण्डितोऽहमियेवं श्रकृतेः जातान्सुखदुःखमोदहाकाराभिव्यक्तान् गुणान्सत्तवादीन् भुङ्क उपलभते । प्रकृतिस्थस्तत्का्थ देषः तादात्म्येन 

स्थित इति ल्ाचायैः देहतादात्म्यस्याप्यवि्यातादा्म्याध्यासायत्तलं सुखयार्थदयागापत्ति चाभित्रेख न व्याख्यातम् । भोक्त्लशक्षणे 

संसारिखे अङ्रतिस्थलवं कारणसुक्ला जन्मन. प्रधानं कारणमाह--कारणसिति। असख पुरुषख मोक्तुः सदयश्वासलश्वे योनयः 

सचोनयो देवादियोनय. असयोनय. पश्वादियोनय । योनिद्रयनिरदैशसामर्यान्मध्यवतिंन्यः सदसद्ोनयो मनुष्ययोनयोपि द्रष्टव्याः । 

तास जन्मानि तेषु विषयभूतेषु गुणेषु गुणसङ्गः गुणेषु सुखद खमोदत्मकेषु विषयेषु भुज्यमानेषु यस्तादात्म्यभाव आसक्तिवां 

स एव सद्यायामप्यविदयाया प्रधानं कारणमिदर्थः। स यथाकामो भवति तत्कतुर्भववि यत्कदुर्भेवति तत्कर्म कुरुते यत्कमम कुरुते 

तदभिसंपद्यते" इवि श्रुतेः। सदसदयोनिजन्मनससख संसारख गुणसङ्गः कारणमिति सं्ारपदमभ्याहलय वा व्याख्येयम् । गणसन्गः 

सत्वरजसखमोथणात्मकप्रकृतितादात्म्याभिमान इति ठु भकृतिभात्मत्वेन गतः भ्कृतिस्थ इनेन पौनरुत्यममिरयाचा्यन व्या- 

ख्यातम् । शैः श्ुमाञ्भकमैकारिभिरिन्द्ियेः सङ्ख्य विषयसङ्गाघीनलममिप्र्य न प्रददितम् । इन्दियेभ्यः परा द्यथा! इति शतः । 

& भीधरीन्याख्या । 

खितः पुरुषः । अतस्तज्ननितान्युखादीनशङ्के । यस्य च पुरुषस सतीषु देवादियोनिषु, असवीषु ति्ैगादियोनिषु यानि जन्मानि तेषु 

सत व! = ~ 

| नीककण्टः, म् भी धर्. 
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उपद्रष्टाऽनुमन्ता च मती मोक्ता महेभ्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो ददेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । ध 

च सङ्गः कामः संलास्स्य कारणमिति । तच्च परिवजेनायोच्यते। अस्य च निवृत्तिकारणं शानं साभ्ये 
ससंन्यासं गीवादाखे भसिद्धम् । त्च ज्ञानं पुरस्तादु पन्यस्त क्षेत्रकषेतक्विषयम् । यञ्जञात्वाशनमश्चुत 
इत्युक्तं चान्यापोदेनातद्धमोध्यारोपेण च ॥ २१॥ तस्यैव पुनः साश्चाननिदशः क्रियते--उपद्रष्टति । 
उपद्रष्टा समीपस्थः सन्द्रणएठा खयमव्यापृतो यथत्विग्यज्मनेषु यक्षकममव्यापृतेषु तरस्थोऽन्योव्या- 

क्म पिनि कि सति कति कि कि = ४ 

२ आनन्दशिरिव्याख्या । 

अनिद्योपादानं सङ्गो निमित्तमिव्युभयोरपि कारणत्वं सिध्यतील्थैः । द्विविधहेतक्तर्विवक्षितं फरूमाह--तश्चे ति । 
सासङ्गस्या्तानस्य खतोऽनिडत्तेस्तन्निवतैकरं वाच्यमि्यारङ्याह--अस्येति । वैराग्ये सति संन्यासस्तस्पर्वकं च जानं 
सासङ्गा्ञाननिवतेकमिलय्थेः । उक्ते कने मानमाह--गीतेति } अध्यायादौ चोक्तं न्तानसुदाहतमियाद-तश्चति। 
तदेव ज्ञानं यज्क्ात्वेलादिना न सत्तन्नासदित्यन्तेनान्यनिषेधेन सर्वतःपाणिपादुमिल्यादिना चातद्धमौध्यासेनोक्त- 
मिलाह--यञ्ज्ञातत्रेति ॥ २१॥ भरकृतस्यैव मोक्षद्ेतोक्लनस्य साश्चाश्निर्दैसायोततरश्ठोकमुत्थापयति-- तस्यति । 
कायैकारणानां व्यापारवतां समीपे सितः संनिधिमात्रेण तेषां साक्षीदयेवमर्थत्वेनोपद्रष्टेति पदं व्याचषट--समीपस्य 
इति । रोकिकसेव दष्टुरस्यापि स्वव्यापारविरिष्टतया निष्कियत्वविरोधमाशङ्ाह-खयमिति । स्वव्यापाराद्ते 
संनिधिरेव बरषटतवं । दृष्टान्तेन स्यष्टयति-यथेति । उपद्रश्यस्याथौन्तरमाह--अथतरेति । बहूनां ॒दषस्वेऽपि 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुरध॑री >) । 

त॒ तदभावान्न जन्म । समानेऽपि देहसंबन्धे यदा यक्षो देहाभिमाने धत्ते तदा स एव देहपीडया पीड्यते नत 
देहपतिर्जीविः यदा त्वयं देहाभिमान धत्ते तदा नेतर इति प्रसिद्धम् । सङ्कय बन्धकत्व॑नतु सानिध्यमातर 
बन्धकम् । अतो विद्वदविदुषोः समानेऽपि देह संबधे सङ्गतदमायक्रतो महान् विरोष इति भावः ॥ २१ ॥ सच 
यो यस्मभावश्नेति के्ञतस्रभावो व्यास्येयत्वेन प्रतिज्ातौ तत्र कषेत्रज्ञ प्रगेव वर्भितः तसेदानीं प्रमावमाह-- 
उपद्रष्टेति । तत्र पूवं युणसङ्गो जन्मकारणमि्युक्तम् । तत्र सङ्गश्वतुर्विंघः पुरुषापलापेन ग॒णमा्प्राधान्येन वा 

४ मश्रुसूदनीन्यार्या । 
सत्तवरजस्तमोगुणात्मक प्रकृतितादात्म्याभिमान एव कारणं न लसङ्गलख तस्य खतः संसार इल्यः । अथवा गुणसङ्गो गुणेषु 
राब्दादिषु सुखदु खमोहात्मकेषठु सङ्गोऽभिरषः काम इति यावत् । स एवाख सदसदयोनिजन्मघु कारणम् । 'स यथाक्रामो भवति 
तक्रतुर्वति यछ्रतुर्भव ति तत्कर्म कुरुते यत्कम ङुरुते तदभिसपदयतेः इति श्रुते. । असिज्नपि पक्षे मलकारणलञेन प्रकृतिताद- 
त्म्याभिमानो द्रष्टव्यः ॥ २१ ॥ तदेवं प्रकृतिमिभ्यातादात्म्यास्ुरुषल संसासे न खरूपेणेव्युक्त, कीरो पुनस्तस्य खरूपं यत्र न 
संभवति संसार इदयाका्लायां तख खरूपं साक्षन्निर्दिशन्नाह--उपद्रषेति । असिन््रकृतिपरिणामे देहे जीवस्पेण वतमानोऽपि 

५ माष्योत्करषदीपिका । 

अन्ये तु यद्रा मृतिस्थो विद्धान्वा गुणान् भुङ्के ! पश्वादिभिश्वाविश्चेषादितिन्यायात् । तकि विद्रानिवाविद्रानपि कुतो न सुच्यते । 
भविद्वानिव विद्वानपि कुतो न बध्यत इयाशङ्खयाह--कार णमिति । गणेषु देदेन्दियविषयेषु सहः अहमिदं ममेदमिदभि- 
निवेशः स एव जन्म कारणं विदुषा तु तदभावान्न जन्म । स मानेऽपि देदसंत्रन्थे यदा यक्षो देहाभिमानं धत्ते तदा स एव देहपीटया 
पीञ्यने नवु देहपतिजौव. । यदालयं देहभिमानं धत्ते तदा मतर इति प्रसिद्धम् । सङ्गस्य बन्धकं नतु सांनिष्यमात्रं बन्धकं अतो 
विद्वदविडषो समानेपि देहसंबन्धे संगतद भावनो महाविष इति भाव इति वर्णयन्ति । भाष्यकरारेस्तु प्रकृति पुस्पं चेव विच्य 
नादी उभावपीत्युपक्रमानुरोधेन पुरुषरब्दार्थप्रदरंनसामल्सखमभिप्रे्यायमर्थो न अददितः ॥ २१॥ पुरुषमेव सक्षानिर्पिरति-- 
उपद्वघएटति । यथा ऋलिग्यजमनेषु यज्ञकर्मेव्या्तेषु तटस्थोऽन्थो 5 व्याषतो यज्ञविद्यकुशख्सव्यापारयुणदोषाणामीक्षिता तथा 
कायेकरणानां व्यापारवतां समीपे स्थितः सन्. खयमन्या्तो द्रष्य सज्िभिमातरेण तेषां सक्षी । यद्रा देहचश्चर्मनोबुच्यात्मानो द्ष्ररः 

६ ओधयीव्याख्या । 
यणपङ्गः । यण. श्युभाद्युभकसैकारिभिरिन्दरियैः सङ्गः कारणक्निलयथैः ॥ २१ ॥ तदनेन प्रकारेण प्रृलयविवेकास्पुरुषसय सं्षासे नं ठ सरूपत शत्याशयेन तस्य लरूपमाह--उपद्रषटेति । असिन्भक्ृतिका् देहे च व॑मानोऽपि पुरपः परो भिन्न एव॒ न तद्गु 
ज्यत इत्यथैः । तत्न देतवः-यसादुपद्षट एथरभूत एकर समीपे सित्वा द्रष्ट, तथाऽनुमन्ता अनुमोदितैव संनिधिमत्रेणानुमादकः 

७ अभिनवगुस्ताचार्यन्याखूया । 
रिति कायकारणभावे हेतुः । पुरुपस्तु आधान्याद्धोक्ता पुरुप इत्यादि ॥ १९॥२०॥२१॥ उयदरष्टेति । श्रङतिपुरुथयोः पेम्बन्धवक्किलान्योभ्मा- 



नीरुकण्टठी-मधुसूदनी-माष्योत्कर्षदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्व्याख्यायुता । ५६९, 

१ भीमच्छांकरभाप्यम् । 

पतो यज्ञवियाङकुदाक ऋतिविग्यजमानव्यापारगाणदोषाणामीक्षिता तदत्कायेकरणव्यापारेष्वव्यापु- 
तोऽन्यो बिरश्चणस्तेषां कायेकरणानां सव्यापारयाणां सामीप्येन द्एोपद्रएा । अथवा देहचक्चु- 
मंनोवुद्वात्मानो द्रष्टारस्तेषां वाद्यो दए देहस्तत आरभ्यान्तरतमश्च प्रयक्समीप आत्मा द्रष्टा । 
यतः परोऽन्तरो नास्ति दरष्टा सोऽतिशायसामीप्येन द्र प्रस्बादुपद्रएा स्यात् । यक्ोपद््रवद्या सर्वि. 
षयीकरणादुपदछा । अनुमन्ता चाञमोदनमुमननं कुवैत तच्कियासु परितोषस्तत्कतीयुमन्ता च। 
अथवाचमन्ता का्यैकरणपवृत्तिषु खयमपरचरत्तोऽपि प्रवृत्त इव तद युक्रूखो विभाव्यते तेनाचुमन्ता । 
अथवा भररत्तान्खव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः कदाचिदपि न निवारयतीदयजुमन्ता । भतो भरणं नाम 
देदेन्द्रियमनोबुद्धीनां संहतानां चैतन्यात्मपारार्थ्येन निमित्तभूतेन चे्तन्याभाखानां यत्खरूपधारणं 
तश्चितन्यात्मरृतमेवेति भतीस्मेव्युच्यते । भोक्ता्युष्णवद्धिखचेतन्यसखरूपेण बुद्धः खुखदुःखमोहा- 
[81 पजनम कभिनोदुिपकेक पो ० 

> जनन्दरममिरव्याख्या । 

कस्योपद्वषटुलवं तच्राह--तेपासिति । उपोपसर्भस्य सासीप्यार्थत्वेन प्र्गथेत्वात्त्रैव सामीष्यावसानासयगान्मा च 
दृष्टा चेव्युषदरष् सर्वसाक्षी पलयगास्मेलयथैः । उक्तमेव व्यनक्ति--यत इति । यथा यजमानस्य चररिविजं च 
यक्षकर्मणि गुणं दोपं वा सर्वेयज्ञाभिद्ठः सश्चुपद्र्टा विषयीकरोति तथायमात्मा विन्मात्रस्वभावः सर्वं गोचरयती- 
्युपद्रष्टेति पश्चान्तरमाह-- यज्ञेति । अनुमन्ता चेलेतव्याकरोति--अनुमन्तेति । ये स्वयं कुर्वन्तो व्यापारयन्तो 
भवन्ति तेपु कर्वस्सु सस्सु या स्तेषां क्रियास्तासु पाश्वस्थस्य परितोषोऽनुमननं तच्चानुमोद्ने तख संनिधिमात्रेण कतौ 
यः सोऽनुमन्तेय्थः । व्याख्यान्तरमाद-अथवेति । तदे र्फुर्यति--कार्यति । भर्थान्तरमाह--अथवेत्या- 
दिना । भर्तेति पदमादाय किं भरणं नामेति एृच्छति--भतंति । तद्भूपं निरूपयन्नास्मनो भर्तृस्वं साधयति-- 
देहेति । भोक्ते्युक्ते क्रियावस्वे प्राप्ते भोगश्चिदवसानतेति न्यायेन बिभजते--अभ्नीति । विरेपणान्तरमादाय 

| ३ नीरुकण्डव्याख्या ( ष्वतुधरी ) । 

तमन्तभीव्य गुणप्राघान्येन या, गुणानां समभ्राधान्येन वा, अप्राधान्येन वेति 1 तत्राय देहेन्दरियमनञआदिरूपं गुण- 
संघातमेव आत्मत्वेन परयन् मोक्ता भवति यथा चाबोकादिः । द्विनीये गुणानां प्राघाम्यादात्मनि वास्तवकर्यृत्वा- 
दभिमानेन करमफङानां मती संचेता भवति यथा तारकादिः । तृतीये गुणानां समप्राधान्येन गुणगतमपि भोक्त्- 
त्वमसंगेऽप्यात्मनि वसे भ्टातकाङ्कमदनुमन्यते यथा सांस्यः । चतुर्थं सर्वथापि गुणधर्माणामात्मनि संक्रममपदय- 
छुदासीनबोधरूपत्वेन गुणग्रचारदर्मी उपद्र भवति यथास्माकं साक्षी । पतेषु चतुर्ष्वपि गणसंगिपूपद्रधेत्तमः । 
अनुमन्ता मध्यमः । मता अधमः । मोक्ता अधमाधम; । सएव गुणान्वशीक्ृत्य यदा कीडति तदा महेश्वर 
इत्युच्यते । यः सर्भसित्यन्तकती प्रसुजगदन्तयामी सएव शुणानपहाय श्थितः परमात्मेति चाप्युक्तो भवति । 

« सध्ुसूदनीव्याख्या । 

उर्परः परः प्रकृतिगुणासंगष्टः परमा्रतोऽखसारी खेन स्पेणेय्धैः । यत उपृद्रष्र यथिम्यजमानेषु यज्ञकर्मन्याप्रतेपु 

तत्मीपस्थोऽन्यः खयमन्या्रतो यन्ञविद्याकुगललाहविग्यनमानन्यापारयुणदोप्राणामीक्षिता तद्रत्कायकरणव्यापारेपु खय. 
मव्याप्रतो विलक्षणस्तेपां का्थकरणाना सनव्यापाराणा समीपस्थो द्र्र नलु कना पुरुपः । “स यत्तन्न किचिप्पर्यलयनन्वा- 
गतस्तेन भवदयसङ्गो ह्ययं पुरपः इति शुवे. । अथवा देदचश्चुर्मनोदुच्यात्ससु दद्येषु मध्ये वाद्यान्देदादीनपेक्ष्यायव्यवद्ितो 
्रष्यत्मा पुरुप उपद्र । उपशब्दस्य सामीप्यार्थलात्तय चान्यचधानरूपस्य प्रयगात्मन्येव पय॑वसानात् । अनुमन्ता च 
कायेकरणग्रहृत्तिपु खयमग्रटृत्तोऽपि म्रव्रत्त इव सनिधिमत्रेण तदनुकरख्लादनुमन्ता । अथवा खन्यापारेपु प्रृत्तन्देह- 

५ साप्योत्कर्पदीपिका । 

तेषां बाह्यो द्रष्टा देदस्तत आरभ्य्रान्तरतमश्च प्रयक्समीप आत्मा द्रष्य यतः परतरो नास्ति द्र सोऽतिशयसामीप्येन द्रष्रलादु- 
पदरघ्य स्यात् । यज्ञोपद्रषवद्या सवैनिप्रयीकरणादुपद्रण । ये खं कुर्वन्तो व्यापारवन्तो भवन्ति तेषु कुर्वत्सु यास्तेपां क्रियास्ताञ्च 
पाश्चस्थस्य परितोपोऽचुमननमनुमोदनं तख संनिधिमात्रेण कर्ता अदुमन्ता, कार्यकरणयछत्तिषु सखयमपरवृत्तोऽपि प्रशृतत इव तदयु- 
कलमो विभाव्यते तेन वानुमन्ता, खव्यापारेषु प्रवृत्तान् तत्साक्षिभूतः कदाचिदपि न निवारयतीति वाऽचुमन्ता, दे्ेन्ियमनोदुद्धीनां 
संहतानां चैतन्यात्मपारार्थ्येन निमित्तभूतेन चैतन्याभासानां खहूपावधारणस नैतन्यात्मक़तलात्. भर्तात्मोच्यते । भोक्ता निल. 

६ भीधदीन्याख्या । 

-साक्ी चेता केवलो नि्यणश्च' दइलयादिश्वतेः । तथा येश्वरेण रूपेण मतौ विधारक इति चोक्तः; भोक्ता पार्क इति च, मर्हाश्चपता. 
७ अभिनवरुपताश्वार्यव्वासख्या । 

पे्षा्चिः । मलपा सह्िनोनाकारेनभिरभिपीयते ख्पयुपदषतयादिधिः । अयमत्र ताप्प्यापः-पकृचिस्तद्धिकारः चतुर्दश्चविधः 
भूम गा०् ७३ 



५७० आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-शीमद्भगवद्गीता । [ अध्यायः १३ 

य एवं वेत्ति पुरुषं व्रक्तिं च गुणैः सह । 
सर्वथा वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २६॥ 

१ भीमण््छांकरभाष्यम् । 

तकाः प्रययाः ख्वैविषयविषयाश्येवन्यात्मव्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्त इति भोक्ता- 
त्मोच्यत्ते । महेश्वर; सवौतमत्वात्वतच्त्वाच्च महानीश्वरश्येति महेश्वरः । परमात्मा देदादीनां 
बुद्यन्तानां पल्यगात्मत्ेन कट्पितानामविद्यया परम उपद्वषत्वादिकक्षण आत्मेति परमात्मा सो- 
ऽन्तः परमात्मेदयनेन शाब्देन चाप्युक्तः कथितः श्रुतो । कासावस्िन्देहेः पुषः परोऽव्यक्तात् । “उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहनः इति यो बक्ष्यमाणः श्षिचज्ञं चापि मां विद्धि" इल्युपन्यस्तो व्याख्या- 
योपसंहतञ्च ॥ २२॥ तमेवं यथोक्तलक्चषणमात्मानम्--य एवे यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरषं साक्षादात्म- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

व्याच््े-- महेश्वर इति । परमाव्मसवसुपपादयति-देहादीनासिति । अविद्यया कखिपितानामिति संबन्धः । 
परमत्वं श्रङषटस्वम् । स पूर्वोक्तविदीषणवानिति यावत् । परमाप्मश्षब्दस्य अद्रतात्मविषयत्वे अुतिमनुद्रुयति-- 

अन्त इति 1 तख ताटस्थ्यं प्रश्नद्वारा भरयाचष्टे--केति । कसात्परत्वं तदाह--अनव्यक्तादिति । तन्नैव वाक्य- 
रोषाचुकूत्यमाह--उन्तम इति । सोऽस्मिन्देहे परः पुरूष इति संबन्धः । शोधिता्योरे्यज्ञानं प्रागुक्तं पलोक्त्या 
स्तोति--्चे्नज्ञं चेति ॥ २२ ॥ यथोक्तप्रकारेण जीवेश्वरादिसर्वकव्पनाधिष्टानववेनेय्थैः । साक्चादपरोक्चस्येनेति, 
वावत् । यथोक्तामना्निर्वाच्यां सर्वानर्थोपाधिसूतामिल्थैः । विद्यया प्रागुक्तेकत्वगोचरया भ्रङृतिमविधारूपां सकार्या- 

& नीखकण्डन्याख्या ( चतुधरी >) ¦ 

यदयप्युपद्रशपि गुणानपदहाय तत्साक्षित्वेन सितो मवति तथापि तथखेव संधातोपहितख संघातान्तरप्रचारदर्शित्वा- 
मावादयं सकरुसंघातप्रचारदर््ीति सर्बोत्क्टत्वात्परमोयमात्मा । तमेनं वक्ष्यति “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमभात्मेत्यु- 
दाहतः । यो रोकजयमाविद्य निभत्यैव्यय ईश्वरः, इति । एतावपि गुणसङ्किनौ । एवमेक एव देहेऽसिन्विध- 
मानः प्रो गुणातीतः खात्मनि गुणान्प्रविराप्य सितोऽखण्डेकरस आत्मा गुणसङ्गेन षड्धो भवति । अयमेवाख 
प्रभावः | तत्न अनुमन्तरमकृमोक्तृमिखिभी ख्यैरयै॑बध्यते । उपद्र्ृमहेश्वरपरमात्मस्पैस्तु नित्यसुक्त॒एकणएवेति 
जेयम् । अत्र माष्यार्थाऽप्यदुसंधेयो विस्तरभयात्तु न प्रदितः ॥ २२ ॥ एवं यथोक्तटक्षणात्मज्ने फठमाह-- 
य एवमिति । गुणेः खविकारेः सर्वेथा विदितेन निषिद्धेन वा कर्मणा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते पुनर्थन्म 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 
न्द्ियादीन्न निवारयति कदाचिदपि तत्साक्षिभूत" पुरुष इति अनुमन्ता साक्षी चः इति श्रुते. । भता देहैन्दियमनोबुद्धीनां 
संहतानां चेतन्याभासविचिष्टानां खसत्तया स्फुरणेन च धारयिता पोपयिता च । भोक्ता दुदधेः चुदुःखमोदात्मका- 
नप्रययान्खरूपचेतन्येन प्रकाशयतीति निर्विकार एवोपरन्धा । महेश्वरः सर्वात्मलात््वतच्लाच मदानीश्वरथेति मदेश्वरः 
परमात्मा देहादिबुञ्यन्तानामचेतनानामवि्ययात्मल्ेन कल्पितानां परमः प्र्ष्ट उपद््ूलादिपूर्वोक्तविशेषणतिशरिष्ट चात्मा 
परमात्मा इदयनेन चब्देनाप्युक्तः कथित. श्रुतो चकाराडुपद्रेदादिश्ब्दैरपि स एव पुरुषः परः । “उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मे- 
तयुदाहृतः इलभ्ेपि वक्ष्यते ॥ २२} तदेवं स च यो यतस्मभावश्चेति व्याख्यातं, इदानीं यज्ज्ञालाऽग्धनमश्चत द्यु क्तसुप- 
संहरति-य एवमिति । य एवमुक्तेन अकारेण वेत्ति पुरषमयमदमसीति साक्षात्करोति अरतिं चावियां गुणैः 

५ भाष्योर्कपदधीपिका । 
चेतन्यखरूपेण बुद्धेः खुखदुःखमोदहात्मिकान् प्रस्ययान्सवबिषयविषयान् बिभक्ततयोपलम्धातो भोक्ता आत्मोच्यते स्बान्मला- 
त्खतन््रलाच । महां धासावीशवरथेति महेश्वरः देहादिदु्यन्तानां ्रयगात्मत्वेनानिधया प्रकत्पिताना परम उपद्रूलादिलक्षण आ 

| त्मेति परमात्मा इनेन ब्देन चाप्युक्तः श्रुती कथितः । य॒ परमात्मा श्चुताबुक्तः स एव देहेम्मिन् पुशः परः अव्यक्ता. 
दुत्तमः पुरुषस्न्यः परमात्मेत्युदाहृत इति वक्ष्यमाणः। श्रुतिः “साक्षी चेता केवले निरणश्चः एष भूताधिपतिरेप रोकेश्वर एष 
लोकपालः” शानं मूतभव्यखः "तत्सष्टा तदेवासुप्राविशतः, “अनेन जीवेनात्मनानुपरविद्य नामरूपे व्याकरवाणि "अव्यक्तातपुसपः 
परः" इत्याद्या ॥ २२ ॥ कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धीत्युपन्यसमात्मतत्त्वं व्याख्यायोपसंहतमिदानीं छयुद्धाथयेरक्यरपात्मतत््वस्य ग्रागुष्कस्य 

द भीधरीन्याख्या । 
वीशवरश्चति, स बह्मादीनामभिपतिरिति च, परमात्मान्तर्यामीति चोक्तः शरुला । तथाच श्ुतिः-शएष भूताधिपतिरेष कोवेश्वर पप 
लोकपालः” इल्यादिः ॥ २२ ॥ एवं भक्तिपुरुषविवेकक्ानिनं स्तौति--य एवमिति । एवसुपदरष्त्वादिरूपेण पुरुषं यो वेत्ति, भ्रति 

७ जभिनवरुप्ाचायव्याख्या । 
सगः । तथा पुरुषः एतत्स्रमनादि निदं च ! रह्मतत्वाच्छुरितर्ये सति तद्नन्यत्वात् ॥२२॥ सथाषाह--य एवं वेतीति ! एवमनेन सर्ब. 
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१ श्रीमच्छांकरमाष्यम् । 

भ्धेनायमहसिति षङति च यथोक्तामविद्यारश्चणां शुणेः खवषिकारेः खद निवतितासभावयपा- 
दितां विद्यया सर्वथा स्वैप्रकारेण वतैमानोऽपि ख भूयः पुनः पतितेऽस्मिन्विद्ध च्छरीरे देहान्तराय 

नामिजायते । नोत्पद्यते । देहान्तरं न ग्तातीद्य्थैः 1 अपिराब्वात्किमु वक्तव्य खच्त्तस्यो न जायत 

इत्यभिप्रायः । नञ्च यच्पि ज्ञानोत्पस्यनन्तरं पुनजेन्माभाव उक्तस्तथापि प्रागज्ञानोत्पत्तेः कृतानां 
कर्मणासुत्तरकारूभाविनां च यानि चातिक्रान्तान्यनेकजन्मकृतानि तेषां फलमदच्वा नाशो न 

युक्त इति स्युखीणि जन्मानि । इतविप्रणाशो दहि न युक्त इति । यथा फले धदत्तानामारन्धजन्मनां 

कर्मणाम् । नच कर्मणां विशेषोऽवगम्यते । तस्मा्चिप्रकाराण्यपि कमणि चजीणि जन्मान्यारमेरन्सं- 
हतानि बा सवौण्येकं जन्मास्मेरन्र । अन्यथा रृतविनाश्चे सति सर्वैजानाश्वासप्रसङ्गः शाखरान्थक्यं 
च स्यादित्यत इदमयुक्तमुक्तं न स भूयोऽभिजायत इति । न, क्षीयन्ते चास्य कमोणिः, "बह्म ेद्- 

ब्रह्मेव भवतिः, ।तस्य तावदेव चिरमिषीकातूलवत्सवैकमौणि भ्रदुयन्तेः इत्याविश्वतिशतेभ्य उक्तो 
। क, 2 0 + 9 9 ^ ^) ^) 1 0 क + आ, 0 ̂  9) भ , “^ ° क) ^ 1) त 0 0) त वि 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

भभावमापादितं यो वेत्तीति संबन्धः । सर्वकारेण विहितेन निषिद्धैन चेल्यथैः । पुननेकारोऽन्वयार्थैः । निपात- 

सूचितं न्यायमाद--अपीति । न स भूयोऽभिजायत दइ्युक्तमश्षिपति-नन्विति । क्ञानोत्पस्यनन्तरं जन्मा" 

भावसोक्तत्वास्पुनर्दैहारम्भसुपेदय नाष्तेपः स्यादिदयाक्षद्खयाह--यद्यपीति । तथापि स्युद्ीणि जन्मानीति संबन्धः । 

वैमानदेहे क्ञानापपूर्वोत्तरकारानां कमणां फएलमदस्वा नाश्ायोगाजन्मद्वयमावर्यकमतीतानेकदेहेष्वपि इत- 

कर्मणां (नाभुक्तं क्षीयते कर्मः इदेव स्तेरद्वा फरमनाक्नादस्ति तृतीयमपि जन्मेयाह--प्रागिति । फरूदानं 

विनापि कर्मनाशे दोषमाह--छ्ृतेति । न युक्त इति ह्वा फलकमदश्वा कर्मनाशो नेति शोषः । विमतानि कमणि 

फलरमदत्वा न क्षीयन्ते वेदिककरमैस्वादारन्धकर्मवदिति मस्वाह--यथेति । नाशो नं ज्ञानादिति रोषः । नन्वनारज्धः 

कर्मणां श्षानाश्नाशो युक्तोऽभ्रदत्तफरुवत्वादारञ्धक्मेणां तु भ्रग्रत्तफरुवच्वेन बरुवन्न ज्षानात्तन्निवबत्तिरिलयाद- 

न्वेति । भक्षानोस्थत्वेन ज्ञानविरोधिस्वाविरोषास्परवृत्तभ्रश्त्तफरुत्वमयुपयुक्तमिति भावः । कमणां करखमदष्वा 

नाशाभावे फरितमाह--तस्मादिति । नु कर्मणां बहुत्वात्तस्फणेपु जन्मसु ऊतच्तित्वमारम्भकमेणां निप्रकारस्व- 

दिति चेन्रानारग्धत्वेनेकम्रकारकत्वसंभवःतन्रा्ट--खंहतानी ति । नाति क्ञानखेकान्तिकफरत्वमिति रोषः । उक्तक्मेणां 

जन्मानारम्भकत्वे प्रागुक्तं दोषमञुभष्य तस्यातिप्रसञ्जकस्वमाह--अन्यथेति । स्ेत्रलार्धकमेस्वपीति यावत् । 

फरुजनकस्वातिश्वयोऽनाश्रासः । कममणां जन्मानारम्भकत्वे करमैकाण्डान्थक्वं दोपान्तरमाह--शाखेति । अनारग्ध- 

कर्मणां सलयपि ज्ञाने जन्मान्तरारम्भकष्वभौग्ये फरितमाह--इत्य त इति । शलयवष्टम्मेन परिहरति--नेव्यादिना । 
% मधुखदनीव्याख्या । 

, लतिकारेः सद मिथ्याभूतामात्मविद्यया वाधितं वेत्ति नित्त ममान्तानतत्क्य इति स सर्वथा भारन्धक्मेवरादिन्द्रव- 

दिधिमरिक्तम्य वमानोऽपि भूयो न जायते । पतितेऽसिमिनिविदरच्छरीरे पनरदेदहणं न करोति । अविद्यायां विद्यया 

५ भआष्योरकपदी पिका । 

ञानं फलोक्तया स्तोति--यइति । एवं यथोक्तेन प्रकारेण पुरूपं जीवेश्वरादिंसर्यकल्पनाधिष्ठनं यो वेत्ति उक्तरस्षणः पुरुषोऽह. 

मिति साक्षाव्लानाति भक्तिं चानायनिवोच्यां सरवानर्थोपाधिभूता गुण" खविकारै- सह प्रागुक्तैकलगोचरया विदययाऽभावभापादितां 

सो वेत्तीति संबन्धः ! स सवेथा वणीश्रमधमौनुदछ्वय मरव्मानोऽपि भूयः पुनः पठितेऽस्मिज्शरीरे देहान्तराय न जायते नोत्प 

दयते । आवर्तमानो जन्ममासवानपि सर्वथा भूयो नाभिजायत इति कल्पना तु भाष्यवदहिभूता नादर्वव्या । आवर्तमान इयायुक्तेः 

फलाभावात् । क्षीयन्ते चाख कमणि तस्मिन्ट्े परावरे" शरद्य वेद ब्रह्मैव भवति" तस्य तावदेव चिरं यावच्च विमोक्ष्य" इषीकाः 

ठवच्च सर्वकर्माणि अदह्यन्ते,° 'यथेधांसि समिद्धोऽभिमसखसात्कुख्तेऽदधैन । ज्ञानाभिः सर्वैकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा" (बीजान्य- 

सयुपदग्धानि न रोदन्ति यथा पुनः) ज्ञानदग्धेस्तथा छद नात्मा संपयते पुनः ॥' “अवियाकामद्ेशबीजनिपित्तानां फल्ारम्भकाणां 

जन्मान्तराङ्करारम्भसामभ्यैवतां कर्मणां ज्ञानाभिनोचवीजदाहे सति जन्माह्करारम्भयामर्भ्यं न घटते" इति श्चुतिस्णतियुक्तिभिर्- 

क्रम् । विहुषो जन्मामावमभित्रेख भगवतोक्तं न स भूयोमिजायत इति । एवेन ज्ञानोतयत्तः प्राकृतानां कर्मणासुत्तरकारुभाविनामति- 

करान्तानेकजन्मङृतानां च फठ्मदच्वा प्रारब्धकरमेवन्नाशो न युक्तः। नायुक्तं क्षीयते करम कट्पकोरिरातैरपि' इलयादिवचनात्। तस्मा- 

६ श्रीधरीन्याख्यां । 

च गणेः सुखदुःखादिपरिणामैः सहितां यो वेत्ति, स युरुषः सर्वेथा तिभिमतिर्द्रय वपभानोऽपि पुजनाभिजायते । सुच्यत णएनेलयर्थः 

७ अभिनवगुप्ाचायनव्याखूया । 

दर्पेण ब्रहमदर्हनेन यो योगी अङ्कति फुरुपं ुर्णाश्च वद्धिकारान् जानाति सण अकारेण यथातथा वर्तमानोऽपि स शुक्त दवेः । ददतं 



५७२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवछित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवदीता । [ अध्यायः १३ 

१ भीमनच्छांकरभाष्यम् । _ 

विदुषः सर्वकर्मदाहः । इदापि चोक्तो यथे्धासी्यादिना सवेकर्मदाहः । वक्ष्यति चोपपत्तश्च । अवि- 
द्याकर्मङ्धेश्शबीजनियपित्तानि हि कमणि जन्मान्तसाङ्करमारमन्ते । इहापि च साहकाराभिसंघीनि- 
कर्माणि फलारम्भकाणि नेतसणीति तत्र तत्र भगवतोक्तं 'बीजान्यश्युपदग्धानि न रोदन्ति यथा 
पुनः । ज्ञानदग्धैस्तथा द्धशेनात्मा संपद्यते पुनः' इति च । अस्तु तावञ्ज्ञानोत्पस्युत्तरकाखछृतानां 
कर्मणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसदभाविस्वात् । न स्विह॒ जन्मनि ज्ञानोर्पत्तेः प्राकुतानामतीतनेकज- 
स्मान्तरछृतानां च दाहो युक्तः । न, स्वैकमाणीति विशेषणात् । ज्ञानोच्तरकाकभाविनामेव सवैक- 
म॑णामिति चेत्। न, संकोचत्वे कारणाञ्चपपत्तः । यत्त्तं यथा वतैमानजन्मारम्भकाणि कमांणि न 
क्षीयन्ते फङ्दानाय प्रचुत्तान्येव सत्यपि ज्ञाने तथाऽनारन्धफखानामपि कर्मणां क्षयो न युक्त इति 
तदसत् । कथं तेषां मु क्तेषुवस्परवृत्तपरुत्वात् ` । यथा पूवं टक््यवेधाय मुक्त इषुधेयुषो लश््यवेधो- 
तरकारुमप्यारब्धवेगक्षयात्पतनेनेव निवतेत पवं शचरीरारम्भक कसं श्चरीरस्थितिप्रयोजने निधत्त 
ऽप्यासंस्कारवेगक्चयत्पूवैवदतेत प्व । ख पवेषुः प्रघ्त्तिनिसिन्तानारूधवेगस्त्वमुक्तो घञ्चषि 
परयुक्तोऽप्युपसंहियते तथानारन्धफखानि कमोणि खाश्चयस्थान्येव श्चानेन निर्वीजीश्छियन्त इति पतिते 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । ५ 

ज्षानादनारन्धकरमदाहे भगवतोऽपि संमतिमाह~--इहा पीति 1 क्ानाधीनसर्वकर्म॑दाहै सर्वधर्माम्परियज्येति वाक्य“ 
देषोऽपि म्माणीभवतीलयाह-- वक्ष्यति चेति । ज्ञानादनारञ्धारोषकर्मक्षये युक्तिरपि वक्तं शक्येत्याह--उपपत्ते- 
श्येति । तामेव विष्रेणोति--अविचेति । अक्तस्याविद्यास्ितारागद्धेषाभिनिवेशाख्यञ्धि्ास्मकानि स्वौनर्थबीजामि 
तानि निमित्तीङृल्य यानि धमोध्मकमौणि तानि जन्मान्तरारम्भकाणि यानि तु विदुषो वियाद्ग्धङ्केश्वीजस्य 
प्रतिमातसमात्रक्षरीराणि कमणि न तानि श्ररीरारम्भकाणि द्ग्धपरवदर्थक्रियासामर््याभावादियर्थः । प्रतीतिमाच्र- 
देदानां कमो भासानां न फरारम्भकतेलस्मिन्नर्थे भगवतोऽपि संमतिमाह-इृ्टापीति । तस्व्ञानादृध्वं प्रातीति" 
दक्षानां कर्मद्वारा देहानारम्भकत्वै वाक्यान्तरमपि प्रमाणयति--बीजानीति । जानानस्तरभाषिक्मणां छानेन 
दाहमङ्गीकरोति--अरित्वति । विरोधिभ्रस्रानामेवोरपत्तिरिति देतमाद-क्नानेति । अस्ि्जन्मनि जन्मान्दरे 
चा ज्ञानास्पूवैभाविकर्मणां न ततो दाहो विरोधिनं विना वृत्तेरियाह-नत्विति। श्तिस्छतिबियोधाशषैवमिति 
परिहरति-नेस्यादिना ! सर्वश्षब्वश्चतेः । संकोचं शङ्कते-- ज्ञाने ति । प्रकरणादिसंकोचकाभावष्मेवमिलाह---नेति । 
आक्ञेपद्शषायासुक्तमद्ुमानमनुवदति--यिति । आभासत्वादिदमसाधकमिति दुपयति- तदसदिति । व्याश्या- 
दिसस्वे कथमाभासत्वमिति एृच्छति--कथमिति । ग्रदृत्तफर्त्वोपाधिना देतीर्व्याधिभङ्गादाभासत्वधीरिलयाह---- 
तेषामिति । तदेव भ्रपश्चयति-यथेत्यादिना । धनुषः सकालादिषुभ्तो बख्वसप्रतिबन्धकाभावे मध्ये न पतति 
तथा भ्रबरुप्रतिबन्धकं तिना प्रदृत्तफएकानां कर्मणां मोगादते न क्षयो नच तच्वज्ञानं तादृक्प्रतिबन्धकसुखत्तावेव 
प्परृत्तेन कमणा प्रतिबद्धशक्तित्वादिल्थैः । यत्र क्तानेनादाद्यत्वं तन्न प्श्त्तफरस्वमित्यन्वयेऽपि यन्नाप्रन्रतफरुत्वं 
तत्र ्षानदाह्यत्वमिति न व्यतिरेकसिद्धिरिलयाशङ्ाह--स एवेति । प्रवृत्तौ निमित्तमूतोऽनारग्धो येगोऽनेनेति 
विभहः । स्वाश्रयस्थानि सामिान्तःकरणनिष्ठानीति यावत् । विमतानि तत्वथीनिमित्तमिदती नि तस्छृतकारणनिदृन्ति- 
्वद्जुसपौदिवदिति व्यतिरेकसिद्धिरिति भावः । बिदुषो वतैमानदे्टपाते देषहेव्वभावात्तस्वधीरं कान्तिक- 
फरत्युपसंहरति--पतित इति ॥ २३ ॥ शेयं यत्तदिव्यादिना तत्पदार्भस्त्वंपदाथशानन्तरमेव शोधितो तयोरैक्यं ख 

८ सधुसूदनीव्याख्या । 
नाशितायां तत्कायसंभवस्य बहुधोक्तलात् । “तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरण्टेषविना्षौ तद्छपदेशात्" इति न्यायात् । भपि- 
ाब्दाद्धिधिमनतिक्रम्य वर्तेमानः खबत्तस्थो भूयो न जायत इति किम वक्तव्यमिखभिप्रायः ॥ २ ३१५ अथत्रात्मददने साध- 

५ मष्योत्कषदयीपिका । 
्रिपकाराण्यपि कमाणि ब्रीणि जन्मानि संहतानि वा सर्व्यकं जन्मारमेरन । अन्यथा कृतनिभ्रणाशे सर्वैतरानाश्वासश्रसङ्कः शाल्ना- 
नथक॑यं च सादिति शङ्का लयुक्ता । सर्कमाणीति विशेषणात् ! सवेषां कर्मणां दाद वक्तं युक्तलात्त् । नतु क्ञानोतपद्युत्तरशङ. 
कृतामां स्ैकर्मणा ज्ञानसहमाविखात्तेन दादोऽस्तु नलन्येषाम् । तथाच न षिशेषणतरैयथ्यमिति चेन्न । संकोचे मानाभावात् । 
आरब्धक्मणां सृत्तेख॒वत्मरृत्तफललात्त्साम्यमनारन्धवेगेषुवदन्येषां कर्मणां न युज्यत इयतः पतितेऽस्मिन्विद्रच्छयीरे न स भूयो- 

७ अभिनवगुस्ताचार्यन्याख्या । 
च ज्ञानं परधानं कैश्िदास्मतयोपास्यते । अन्यिः आागुकतेन सांरुयनयेन । अपरैः कर्मणा । इतरेरपि स्वयमीदरश्षानमजानद्धिरपि अवणय्रषने- थथा चुततमेबोपास्यते तेऽपि मृल्छुं संसारं तरन्ति । येनकेनचिदुपायेन भगवत्तस्वमुपास्यमानञुततारययतः सर्वथेवमासीतेस्यक्तम् च २४ ॥ 



नीख्कण्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्रषेदीपिका-ध्रीधरी-अभिनवगुपतव्थाख्यायुता । ५७३ 

ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कमयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाप्यम् । 

ऽस्िन्विद्धच्छरीरे "न स भूयोऽभिजायते" इति युकमेवोकूमिति लिद्धम् ॥ २३ ॥ अयारमदद्न उपा- 
यविकस्पा इसे ध्यानाद्य उच्यन्ते---ध्यानेनेति । ध्यानेन ध्यान नाम राब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोजा- 
दीनि करणानि मनस्युपसंहत्य मनश्च प्रल्क्ेतयितयक्राश्रतया यच्चिन्तनं तच्छयानम् । तथा ध्याय- 
तीव बको ध्यायतीव परथिवी ध्यायन्तीव पवैता इ्युपमोपादानाचतेकधारावत्संततोऽविच्छिच्प्रघ्ययो 
ध्यानं तेन ध्यानेनात्मनि बुद्धौ पद्यन्ल्यास्मानं प्रलयक्चेतनमात्मना ध्यानसंर्रृतेनास्तःकरणेन कैचि- 
द्योगिनः । भन्ये सख्येन योगेन साख्यं नाम--दइमे सच्वरजस्तमांसि गुणा मया दक्षया अहं तेभ्यो- 
ऽन्यस्तद्यापास्साक्षिभूतो निलयो गुणविलक्षण आत्मेति चिन्तनमेषप सांख्यो योगस्तेन पदयन्तयातमा- 
नमात्मनेति व्व॑ते। कर्सयोगेन कर्मैव योग रृश्वरापेणवुद्याुष्ठीयमानं घटनरूपे योगार्थैत्वाद्योग 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

लें चापि मां विद्धि" इत्युक्तमिदानी तदृषटिदेत्न्यथाधिकारं कथयति--थत्रेति । ध्यानाख्यं साधनं किंरूपमिति 
पच्छति-ध्यानं नासेति । तपं वदन्ुत्तरमाह--शय्द्ादिभ्य इति । एकामतयोपसंहृलयेति संबन्धः । यच्चिन्तनं 
प्र्यक्ेतयितरीति पूर्वेणान्वयः 1 किं तच्चिन्तनमिष्युक्ते च्छान्तद्वारा शलयवष्टम्मेन ध्यानं ्रपच्चयति--तथेति । 
बिवक्षितध्यानानुरोधेनेति यावत्, आत्मानं प्रयन्ति परमास्मतयेति शेपः । केवचिदिद्युत्तमाधिकारिणो गृह्यन्ते । 
मभ्वमाधिकारिणो निरदिशति-अन्य इति । सांख्यशब्दितं साधनं किं नामेस्युक्ते विचारजन्यं ज्ञानं तदेव जानं 
देवया योगतुल्यव्वाचयोगदाव्दितमिद्याह--सांख्यमिति । अघमानधिकारिणः संगिसते--क्मेति । वित्तकाभ्यं 
योगसादर्थ्यं कर्मणः शुद्धिहेतोरस्ि तेन गण्या चृरंया योगशब्दितं कर्मदयाह---गुणत इति 1 अपरे पदयन्त्यास्मान- 

३ नीठकण्टव्याख्या ( चतुधरी ) 1 

न रमते भुक्तो मवतीदयर्थः ॥ २३ ॥ एवविधात्मदशनेऽयथिकारिभेदेनोपायविकद्यानाह--ष्यानेनेति । अत्रं 
ये आत्मानं विविदिषन्ति ते निष्कामकर्मणा परमेश्वरमासाधयन्ति ते कर्मयोगिनः । तत एवोत्प्र्चविविदिषा बेदान्त- 

श्रवणे प्रवर्तन्ते । ततः श्रमाणगतासंमावनानिव्रत्तौ सत्या तश्चेवार्थस् मनने प्रवर्तन्ते प्रमेयगतासंमावनानिवत्यथं 

ते सांख्याः । ततः प्रमाणग्रमेयगतासंमावनाया निचरस्मनन्तरं अनात्मनि देहादावात्मवुद्धिरूपाया विपरीतमावनाया 

निच्त्यथे निदिध्यासनं विजातीयप्रत्ययतिरस्कारपूर्वकसजातीयप्रस्ययग्रवादीकरणलक्षण कवु परवर्तन्ते । ततस्तत्परिपाके 
आत्मनि बुद्धिशत्तो आत्मान परमेश्वरं परयन्ति ते भ्यायिनः । तत्र ये कर्म सांस्ययोरनिष्णातास्ते ध्यानेनात्मनि देहे 

% मधुसदमीव्याख्या 1 

नविकत्पा इमे कथ्यन्ते--इदह हि चतुर्विधा जना- करेचिदुत्तमाः केचिन्मभ्यना- कचिन्मन्दाः केचिन्मन्दतरा इति तच्रोत्तमा- 
नामात्मस्चानसाधनमाह---ध्यानेन विजातीयप्रययानन्तरितेन सजातीयग्रखयग्रवाहेण श्रवणमननफठभूतेनात्मविन्तनेन निदिध्या- 
सनरब्दोदितेन आत्मनि बुद्धो पदयन्ति साक्नान्कुयैन्ति आत्गानं प्रयक्चेतनमात्मना ध्यानसंस्कृतैनान्तःकरणेन केचिदुत्तमा 
योगिनः । मभ्यमानामात्मन्ञानसाधनमाह । अन्ये मभ्यमा. सांस्येन योगेन निदिध्यासनपूर्यभाविना श्रवणमननरूपेण निदा- 
निदयविवेकादिपूरचैकेण इमे गुणत्रयपरिणामा अनात्मान. ग्वे मिभ्याभनान्तत्माक्षिभूतो निलयो विभुनिर्विकारः सदय. समस्त- 
जडसंबन्धश्चन्य आस्मादमियेवं वेदान्तवाक्यविचारजन्यन चिन्तनेन पदयन्द्यात्मानमाट्मनीति वर्त॑ते । भ्यानोत्पत्तिद्रारेणे- 

५ भप्योत्फ्पदयीषिष्ा । 

भिजायत इति युक्तमेवोक्तमिति सिद्धम् ॥ २३ ॥ एवं तत््वेपदाथां संशोध्य तयोरैक्यं प्रततिपादितमिदानीमात्मदशेनोपायमिक- 
ल्पान्यथाधिकच्ारं प्रतिपादयति--ध्यानेनेति । केचिडुत्तमाधिकारिणो योगिनः एननन्मनि जन्मान्तरे वां कृताभ्यां श्रवणम- 
ननाभ्यामसंमावनादिदोषनिर्युक्ताः शब्दादिविपयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनस्युपसेहय मनश्च प्रययात्मन्येकाम्रं विधाय तैल- 
धारावत्ष॑तताविच्छिन्नप्रययेन निदिध्यासनापरप्यायेण ध्यानेनात्मनि बुद्धौ आत्मानं श्रयक्रेतनमात्मना भ्यानरसंस्कवेनान्तःकरणेन 
परयन्ति साक्षक्कुर्वन्ति । आत्मनि देह इति व्यादयाने तृत्छर्थापेक्षया मामन्नं चिन्यम्। अन्ये मध्यमाधिकारिणः । श्रवणमनन- 
परायणा इमे सत्त्वरजस्तमांसि गुणाः सविकाराः अनात्मानः मिथ्याभूतास्तच्यापारसाक्षिभूतोऽपरिणामी निदो युणविलक्षणो वियुः 

६ श्रीधरीष्याख्या \ 

॥ २३ ॥ यवंभूतविविक्तास्मक्चाने साधनविवस्पान।इ---ध्यानेनेति दास्याम् । ध्यानेन शात्माकारमल्यया््या । आत्मनि देष 

१ श्रीधर + बीककाण्ट, 



४५७४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः १३ 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्दयेव मत्युं श्चुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
१ भीमनच्छांकरभाष्यम् । 

उच्यते । शणतस्तेन सस्वश्द्धिक्षानोत्पत्तिद्वारेण चापरे ॥ २४ ॥ अन्ये त्विति । अन्ये खेषु विक- 

द्पष्वन्यतरेणाप्येवं यथोक्तमात्मानमजानन्तोऽन्येभ्य आचार्येभ्यः श्रुतवेदमेव चिन्तयतेत्युक्ता उपा- 

सते भदधानाः खन्तश्िन्तथन्ति तेऽपि चातितरन्त्येवातिक्रामन्लयेव सत्यु मत्युयुक्त संसारसियये- 

तत्। श्रुतिपरायणाः श्रुतिः वणं परमयनं गमनं मोश्चमागेप्रबत्तो परं खाचनं येषां ते श्रुतिपरायणाः 
केवङ्पसोपदेद्यप्रमाणाः खयं विवेकरहिता इत्यभिप्रायः । किमु वक्तव्यं प्रमाणं पति खचरा विवे- 

1७, छ, छ, छक, छ, 9१9 9/9 00 त ̂ सि ^) जि क ॐ त न क ल च कतत भे चि रत प क कें = 4० त ककि + किक चतं कन = ५ ५ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

माष्मनेति पूरववदुलुषङ्गमङ्गीङ्याद-तेनेति ॥ २४ ॥ जधमतमानधिकारिणो मोश्चमर्गे भदृत्ति प्रतिरुम्भयति-- 
अन्ये स्विति । भावचायौधीनां श्वतिसेवाभिनयति--इद मिति । उपासनमेव बिड्णोति--धरद्धाना इति । 
परोपदेशाव्यदृत्तानामपि श्रदृत्तेः साफल्यमाह--तेऽपीति । तेषां सुख्याधिकारि्वं व्यावतैयति--श्युतीति । 
तेऽपील्यपिना सूवितम्थमाह-किमिति ॥ २५ ॥ पेक्यधीसक्तिदेतरिति आगुक्छमनूद्य प्रभ्ण्वेकं निन्लासितदेतु- 

ड नीटकष्ठव्याख्या ( चञुधंरी ) । 

आत्मानं परमेश्वरं आत्मना अद्धा पश्यन्ति । अन्ये त्वकृतकमीणः सांख्येन योगेन विचारात्मकेन योगेन ध्यानद्वारा 

परयन्ति । अन्ये पुनः कर्मयोगेनैव पूरवोक्तक्षणेन सांख्या ध्यानद्वारा प्रयन्तीति साधनत्रयख ससुरो नतु 
विकल्पः ॥ २४ ॥ प्चान्तरमाह--अन्येत्विति । अन्ये उदहापोहकोशख्हीनाः । तुशब्देन पूरवोक्तेभ्यो विलक्षणाः । 

एवं पूर्वोक्तमकारमजानन्तोऽन्येभ्य आचर्येभ्यः शरुत्वा आत्मनो निर्विंरेषत्रह्मचेतन्यखपत्वे तदुपासनामार्य चाधिगत्य 
उपासते यथोक्तप्रकारेण भ्यायन्ति तेऽपि च गत्य संसारं तरन्त्येव । अपिशब्दात्पूर्व्छोकोक्तास्तरन्तीत्यज्न किमाश्च- 

यैमिति गम्यते । एवशब्दात्तेषां सुख्यक्रमामावेऽपि तरणे संशयो नासि । यतस्ते श्रुतिपरायणाः श्रुतिः श्रवणे तदेव 

परं अथने मोक्षसाधनं येषां ते तथा । ध्याने प्रवरच्यतिश्चयान्न तेषां चित्तद्यद्यथं कमपेक्षा । वेदोक्ततच्वे दढनि- 

अयाच्ासंमावनानिष््यथं श्रवणमननापेक्षेति मावः । अयंच जद्यसाक्षात्कारः संबादिञ्रमरूप इति केचित् । प्रमाख्य 

इत्यन्ये । तथाहि यथा कथिन्भणिप्रमां मणिबरुद्खा पदयन् जन्तएव तथापि तद्गहणकाले मणि कभतेऽतः स संबादि- 
अमः । एवं त्वंपदाथं तत्पदार्थमणिप्रमाभूते तत्पदार्थबुद्या सावयन् व्यवहारतो आान्तएव तथापि तत्साक्षात्कारकाङे 
तदनन्यख ततदार्थख साक्चात्कारोऽपि संबादिभ्रमन्यायेन जायत इति । तथाच वपिष्ठः “असव्ये सत्यता साधो शाश्वती 
परिदश्यते । शल्येन ध्यानयोगेन शाश्वतं प्राप्यते पदम्” इति । भ्यवहारतो निविंरोषखस्पत्वेनासवये आत्मनि तत्र, 

 मधुसृदनीव्याख्या । ` 

यथः। मन्दानां ज्ञानसाधनभाह--कर्मेयोगेन इश्वरा्पणबुच्या क्रियमाणेन फल्रभिसन्धिरदितेन तत्तद्रणंश्रमोचितेन वेद निहितेनं 
कर्मकरपेन चापरे मन्दाः पदयन्स्यात्मानमात्मनीति वैते । सत्तवद्य्या श्रवणमननध्यानोत्पत्तिद्रारेणेदयर्थः ॥ २४ ॥ 
मन्दतराणां ज्ञनसाधनमाह--अन्ये तु मन्दतराः । तुराब्दः पूर्वैश्टोकोक्तत्निविधाधिकारिवैलक्षण्ययोतनार्थः । एषूपायेष्वन्य- 
तरेणाप्येवं यथोक्तमात्मानमजानन्तोऽन्येभ्यः कारुणिकेभ्य आचर्वैभ्यः श्रुखेदमेवं चिन्तयतेत्युक्त उपासते श्रद्धानाः 
सन्तशिन्तयन्ति तेऽपि चावितरन्येव शयु संसारं श्रुतिपरायणाः खयं निचारासमथां अपि श्रदुधानतया गुरूपदेराश्चरवणमात्र" 

५ भाष्योत्कषैदीपिका । 

सच्िदानन्दधन आत्मेति बेदान्तविचारजन्येन चिन्तनत्मिकेन सांख्येन योगेन ध्यानोत्पत्तिद्वाय आत्मन्यात्मानमात्मना पदयन्तीति 
ूरवैवत् । अपरे मन्दाधिकारिणः कमैव योगार्थलगुणेन योगस्तेन कर्मयोगेन हश्वरार्पणबु्यानुषटीयमानेन सत्तवञ्यद्धिश्रवणमननध्या- 
नापरोक्षज्ञानोतत्तिद्मरेणात्मन्यात्मानमात्मना पर्यन्तीति पूर्ववत् ॥ २४ ॥ मन्दतरानाद । अन्येतु । तुशब्दः पूर्वेभ्यो वैरक्षण्यदयो- 
तनाथ; । एषु निकल्येषु अन्यतरेणाप्येवं यथोक्तमात्मानमजानन्तः श्रुतिपरायणाः श्चुतिः श्रवणं परमयनं मोक्षमामंपरवत्ता परे 
साधनं येषां केवरं परोपदेश्चप्रमाणाः खयं विवेकरहिताः अन्येभ्य आचार्येभ्य इदमेव चिन्तयतेति वद्य ॒श्चुला श्रदहुधानाः 

सन्तस्तदेवोपासते चिन्तयन्ति तेऽपि च श्टत्युयुक्तं संसारं अतितरन्येवाविकामन्येव । चकारः पूर्वोक्तसमुचयार्थः । तेप्यवितरन्ति 
& भीधरीन्यार्या । 

आतमना मनसषा एवमात्मानं केचित्पदरयम्ति । अन्ये तुः सास्येन प्रकृतिपुरूपवेलक्षण्यारोचनेन, योगेनाष्टापेन, अपरे च कर्मयोगेन 
पदयन्तीति सर्व्रानुष्गः ! एतेषां च ध्यानादीना यथायोगं करमससुच्ये सपि तत्तन्निएटामेदाभिप्रायेण विकल्पोक्तिः ॥ २४ ॥ 

सतिभन्दाधिकारिणां निस््रारोपायमाद--अन्य दति । भन्ये तु साख्ययोगादिमागेभेनंभूनसपद््रलादिलक्षणमारमानं साक्षाक्कठमजा- 



नीरकष्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्केषेदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । 

यावत्संजायते कंचित्सत्वं स्थावरजङ्गमम् । 
स्ेच्रक्षेत्रज्संयोगात्तद्धिद्धि भरतषभ ॥ २६ ॥ 

२ ओमन्छांकरभाष्यम् । 

किनो सत्युमतितरन्तीत्यभिघ्रायः ॥ २५ ॥ शेचज्ञेश्वरेकत्वविषयं ज्ञानं मोश्चसाधनं यञ्जात्वा्तभ. 
श्रुत इट्युक्तं तत्कस्माद्धेतोरिति तद्धेतुप्रदशोनाथं छोक आरभ्यते--यावदिति । यावचयर्किचित्यजा- 
यते समुत्पद्यते खत्वं वस्तु किमविरशेषेणेत्याह स्थावरजङ्गमं स्थावरं जङ्गमं च स्षेष्षे्ज्ञसंयोगात्त- 
ज्ञायत इव्येवं विद्धि जानीदि हेः भरतषभ । कः पुनरयं क्षेजकषेक्ञयोः संयोगोऽभिपरेवः । न ताव- 
दरङ्तेष घटस्यावयवसखंश्छेषद्धारकः संबन्धविशोषः संयोगः सत्रेण क्षेघ््ञस्य संभवल्याकारावन्निस्व- 
यवत्वात् । नापि समवायलक्षणस्तन्तुपख्योरिव श्चेचक्षेज्ज्ञयोरितरेतरकायैकारणमावानम्युपगमा- 
दिति । उच्यते, क्षे्रक्चेजज्ञयोतिषयविषयिणोभिन्नस्वभावयोरितरेतरतद्धमौध्यासटक्षणः संयोगः 
सय्रक्षेजक्षसखरूपविवेकाभावनिबन्धनो रजुश्ुक्तिकादीनां तद्धिवेकक्ानाभावादभ्यासोपितखषैरजतादि- 

२ आनन्दगिरिन्यार्या । 

परत्वेन शोकमवतारयति--षेत्ेति । सर्व॑स्य भाणिजातस्य श्ेतकषत्रहसंबन्धाधीना यसादुत्पत्तिसस्मस््ेश्रक्तास्मक- 
परमास्मातिरेकेण आणिनिकायस्याभावादैक्यक्ञानादेव युक्तिरिलयाह--कस्मादिति । कषेतरक्ेत्र्तसंबन्धयुक्तमाश्चि- 
पति--कः पुनरिति । केतरसय केतरेण संबन्धः संयोगो वा समवायो चेति विकर््या्ं दूष्यति--न तावदिति । 
द्वितीयं निरखति-- नापीति । वास्तवसंबन्धा भावेऽपि तयोरध्यासस्वरूपः सोऽस्तीति परिहरति--उच्यत इति । 
मिन्नसरभावत्वे हेतमाह-विषयेति । इतरेतरवसकचेत्रे क्षेत्रहे वा तद्धर्मख क्षेश्नानधिकरणस्य केत्रक्तगतसख चैतम्यस्य 

ेत्रल्ानाधारस्य च क्षेत्रनिषठस्य जाञ्यादेरारोपरूपो योगस्तयोरिव्याह-इतरेति । तन्न निमित्तमाह--श्चेेति । 

अविवेकादारोपितसंयोगे इष्टन्तमाह--रङ्तिविति । उक्तं संबन्धं निगमयति-सोऽयसिति । तस्य निदृत्तियोग्यत्वं 
सूचयति- मिथ्येति । कथ॑ तर्हिं मिभ्याल्ञनख निवृत्तिरियाशङ्खाह--यथेति । “योऽयं निह्ञानमयः भ्रणेषुः 

३ नीरकण्ठव्याख्या ८ चतुधरी )। 

निर्विरोषत्वभावनै शल्यो निर्विषयोऽयं ध्यानयोगो योषित्यभिष्यानवत् तथापि तेन शाश्वती सत्यता प्राप्यते दर्यत 

इति वसिष्ठवाक्यार्थः । कस्पद्ुमाचायीस्तु शदान्तवाक्यजध्यानभावनाजाऽपरोक्षघीः । मूरप्रमाणदाद्यैन भ्रमत्वं 
परतिपत, इति प्राहुः ॥ २५ ॥ पूरं का्यकारणकतुत्वे इत्यत्र चिदचितोः पुप्हृत्योरन्योन्यधमीष्यास उक्तसतसैव 

गुणसङ्गरूपस् कारणं युणसङ्गोऽखेति नानाजन्महे वत्व चो क्तं तद्धिरदयति-यावदिति । स्वं जीवरूपम् । गुणस- 
% भधुसृदनीन्याख्या । 

परायणाः ! तेऽपीलयपिशब्दाये खयं विचारसमथासे श्ल्युमतितरन्तीति किमु वक्तव्यमिखयभिप्रायः ॥ २५. ॥ संसारस्याविध- 

कलाद्धियया मोक्ष उपपद्यत इयेतस्यार्थसखावधारणाय संसारतन्निवतेकन्ञानयोः प्रपश्चः क्रियते यावदध्यायसमाप्ति । तत्र 

“कारणं गुणसङ्गोऽसख सदसयोनिजन्मसु" इयतत्परागु्तं विदृणोति--यावक्किमपि सत्त्वं वस्तु संजायते सथावरं जङ्गमं वां तत्सर्व 

े्र्षेरजञसंयो गादविद्यातत्कायात्मकं जडमनिर्वैचनीयं सदसत्त्वं ददयजातं क्षें तद्विलक्षणं तद्धासकं खप्रकाशपरमा्थं सचेत. 

५ भाष्योत्कथदीपिका । 

र्वौक्ताञ्जयः तरन्तीति किसु वक्तव्यमिति कैमुयन्यायबोधनाथौऽपिश्चब्दः तेषासुत्तमादिलाभावेऽपि संसारातितरणे संशयो 

नासीद्वधारणार्थः ॥ २५ ॥ अचर क्षतरक्ं चापि मां विद्धीति क्षेतरहञश्वरेकलविषयं ज्ञानं मोक्षसाधन यज्ज्ञालाश्रतमश्चत इट्युक्तं 

तत्र हेहुमाद--यएच दि ति । यच्छिचित्सत्तवं वस्तु स्थावरजंगमं संजायते समुत्पयते तत्सर्व क्षेतरकषत्रज्ञयो संयोगाजायत इयेवं 

विद्धि जानीहि । एतज्जातु योग्योऽसीति स्चयन्नाद--हे भरतषैमेति । नञ षेत्रक्े्रज्ञयोः संयोगादिति भगवतोक्तं न संगच्छते 

्त्ज्ञसाकारवश्चिरवयवलेन क्षेत्रेण रज्ज्वेव घटसखावयवसंशचषदवारकस्य संबन्धविरेषस्य संयोगस्यासंभवात्। तन्तुपययोरिव क्षेत्र 

& भीघरीन्याख्या । 

नन्तोऽन्येभ्य आचायैम्य उपदेशेन शरुत्वा उपासते' ध्यायन्ति । ते च भद्धयोपदेश्चभ्रवणपरायणाः सन्तो मृत्युं संसारं शनैरतितरन्वेव 

॥ २५ ॥ तत्र कमैयोगस्य वृतीयचतुथेपन्नमेपु प्रपद्चितत्वात् ; ध्यानयोग च षष्ठाष्टमयोः प्रपञ्चितत्वात्; ध्यानदेश्च साख्य- 

विनिक्तासमविषयत्वार्पां ख्यमेव भ्रपञ्चयन्नाहट--यावदिव्यादि । यावदध्यायसमघि । यावत्किननिद्रस्तुमात्ं सच्छयुत्पचते तत्सर्वं कषत्रकषे 

७ अभिनचरुप्ताचार्यव्यास्या । 

॥ २४ ॥ २५ ॥ यावदिति य्छियिश्वरम'्वरं च तस्सरव भेत्रहातिरेकि न संभवतील्यत एव स्वत्व समडुद्धिथोगी आत्मानं न हिनस्ि च 

७५ 



५७६६ आनन्दगिरिव्यास्यासंवङित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १३ 

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । 
विनदयत्खविनदयन्तं यः पयति स परयति ॥ २७ ॥ 

१ भीमच्छाकिरमाव्यम् । 

लक्षणमेदपरिज्ञानपूवेकं पाग्दधितरूपातकषेनान्मुञादिवेषीकां यथोक्तलक्षणं कषे भविभज्य न 
सत्तन्नासदुच्यत इत्यनेन निरस्तसवो पाधिविशेषं जञेयं बह्म सरूपेण यः पदयति क्षत्रे च मायानिभि- 
तहस्तिखप्रदश्टवस्तुगन्धववैनगरादिवद्सदेव स दिवावभासत इत्येवं निथितविज्ञानो यस्तस्य यथोक्त- 
सम्यग्दरोनविरोधाद्पगच्छति मिथ्याज्ञानं तस्य जन्महेतोरपगमात् । शय एवं वेत्ति पुर्पं प्रत्त च 
गुणेः खद इस्यनेन विद्धान्भूयो नाभिजायत इति यदुक्तं तदुपपन्नसुक्तम् ॥ २६ ॥ न स भुयोऽभि- 
जायत इति सम्यग्दशेनफलमवियादिस्ंसास्वीजनिनच्रत्तिद्धारेण जन्माभाव उक्तः जन्मकारणं 
चाविद्यानिमित्तकः क्षेक्षेबन्ञसंयोग उक्तः । अतस्तस्या अविद्याया निवतैकं सम्यग्दसनसुक्तमपि 
पुनः शब्दान्तरेणोच्यते-समं सर्वष्वित्यादि । समं निर्विरोपं तिष्ठन्तं स्थिति कुवैन्तं क सवेषु भूतेषु 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु कं परमेश्वरं देहेन्द्ियमनोचुद्यव्यक्तातमनोऽपेक्ष्य परमेभ्वरस्तं सर्वेषु 

२ आनन्दृगिरिव्याख्या । 

इत्यादि त्वंपदार्थविषयं शाख्मनुखलय लिवेकन्ञानमापाच महाभूतादिष्टलन्तारकचत्रादुपदरष्स्वादिरक्षणं प्रागुक्ते क्षेत 
सुजेपीकान्यायेन विविच्य सर्वोपाधिविनि्तं ब्य स्वरूपेण ज्ञेयं योऽनु मवति तस्य मिथ्या्ञानमपगच्छतीति संबन्धः । - 
कथमस्य निर्विंरोषर्वं क्षेत्रज्ञस्य सविरोषत्वहेतोः सत्वादिव्याश ङ्याह--क्षेभरे चेति । बहद्ान्तोक्तेवै इविधःत्वं क्षेत्रस्य 
द्योते । उक्तक्ञानान्मिभ्याज्ञानापगमे हेतुमाह--यथोक्तेति । तथापि कथं युरपा्थसिद्धिः काडान्वरे तुस्यजानीय- 
मिभ्याक्ञानोद्यसंभवादिलयाशङ्खाह-- तस्येति । सम्यग्ानादक्ञानतत्का्यनिवृच्या सुक्तिरिति स्थिते फङितमाह-- 
य एवमिति ॥ २६ ॥ उत्तरग्रन्थमवतारयिततुं व्यवहितं बरृत्तं कीवयति- नेत्यादिना । जविधयानाचनिवाच्यमक्ञानं 
मिभ्याक्तानं तस्संस्कारथादिशब्दार्थः । व्यवहितमनृद्याव्यवहितमयुवदति--जल्मेति । व्यवधानाव्यवधानाभ्यां 
सवानर्थमुरुत्वादक्ञानसख तज्निवतेकं सम्यग्त्ानं वक्तव्यमिलयाई--अत इति । तस्यासङ्दुः्तप्वात्तटुक्ताथभव्रत्तिदृथेलया- 
शङ्खयातिसृश्माथस्य शब्दसेदेन पुनःपुनर्वचनमधिकारिभेदानुप्रहायेति मव्वाह--उक्तसिति । सर्वत्र परसेकसवा- 
ओत्कषापकषेवच्वमिव्याह--सममिति । परमत्वमीश्वरस्व चोपपादयति-देद्टेति । ज्मा जीवस्तमियादीनान्व. 

३ नीखकण्डव्याख्या ८ चतुधरी ) । 

ज्ञोऽत रूपा्ासक्तिनं किंतु क्षेत्रकषेवरयोः संयोगोऽन्योन्यसिन्नन्योन्यात्मकताध्यासलक्षणो बोध्य; । शेषं स्पष्टम् ॥२६॥ 
तन्नाशोपायमाह-सममिति । सममपरिणामिनं कूटसे निलयं सर्वेषु भूतेषु देहाद्याकारेण परिणतेषु तिष्ठन्तम् । 

« मधुसूदनीययाख्या । ॥ 

न्यमसङ्गोदासीनं निधैसैकमद्धितीयं क्षेत्रं तयोः संयोगो मायाक्शादितरेतरानियेकनिमित्तो मिथ्यातादात्म्याध्याधः सद्याखतमि. 
युनीकरणात्मकः तदिव सजायते तत्सवं कायजातमिति विद्धि हे भरतम । अतः खरूपाज्ञाननिबन्धनः संसारः खरूपज्ञाना. 
द्विनष्टमदति खपरादिवदिखभि प्रायः ॥२६॥ एवं संसारमवियात्मकमुक्ला तनिव्तैकवियाकथनाय य एवं वेत्ति पुरुषमिति आयात 
विन्रणोति--स्वैषु भूतेषु भवनधमैकेषु स्थावरजङ्गमात्मकेषु आ्राणिषु अनेकविधजन्मादिपरिणामल्ीखतया गुणग्रधानभावापत्त्या 

५ माष्योत्कर्पदीपिका । 

षेत्र्ञयोरितरेतरकायेकारणभावानभ्युपगमेन लक्षणया समवायलक्षणस्याप्यसंभवात् । तमःपकाशवद्विरुदखभावयो सादातम्यासंभ- 
वान्चेति, चेन्न । रलुञक्तिकादीनां तदिवेकन्ञानामावादध्यारोपितसपैरजतादिसेयोगवत् विषयविषयिणोर्भिनखभावयोः त्रच 
योरितरेतरतद्धमा्यासलक्षणस्य संयोग कषेत्रकषेबज्ञसखरूपविवेकाभावनिवन्धनस संभवात् । तथाच यथाशा सुल्ञादिवेपीकां यथो. 
लक्षणातकषेत्रात् यथोक्तलक्षणं क्षत्र्ञं विभज्य निरस्तसर्वोपाधिमीश्वराभिन्नं य पदयति क्षेत्रं च मायानिर्मितहसिखप्ररणवस्तु- 
गन्धर्वैनगरद्धिचन्द्ररल्नूरगवदसदेव सदिवाभासत इयेवं निधितविज्ञानी यस्तसय सम्यग्दनेन जन्महेतोः मिथ्याज्ञानसापगमा- 
न्मोक्ष उप्प्यते नलन्यस्ेखतो युक्तुक्तं य एवं वेत्तीादि ॥ २६॥ न स भूगरोभिजायत इत्यनेन सम्यग्दर्शनफल्मनियादिसं- 
सारबीजनिृत्तिद्वारेण जन्माभाव उक्तो जन्मकारणं चाविद्ानिमित्तक्ेश्ेरज्ञसथोग उक्त । अतः सर्येथापि सर्वानथमूलमूतस्या- 
जञानख निवतैकं सम्यग्दशेनमुक्तमप्यतिसूषमर्थस्य पुन. पुनवैवनेनाधिकारिभेदालुपरहं मला शब्दान्तरेण पुनराद--सममि ति। 
स्यु बह्मादिस्थावरान्तेषु मूतेषु मवनधमेकेषु भ्राणिषु परस्परमलयन्तविपमेप्वनेकेष समं तिष्ठन्तं निर्विरोपमेवं सिथितिं कुर्चन्तं पर- 
~ & भीधरीन्याख्या । 
वचयोरयागात् अविवेक्कृतात्तादास्म्याध्यासाद्धवतीति जानीहि ॥ २६ ॥ अविवेकक्रतं सपसारोद्धवसुक्वा तज्निवरत्तये विविन्तात्मविषर्य 
सम्यग्दश्ै नमाह~-सममिति । स्यावरजद्नमात्मकेषु भूतेषु निविरेपं सद्रूपेण समं यथा मव्ेवं तिष्ठन्त प्ररमास्मानं यः पद्धयति, 



नीरुकण्टौ-मधुसूदनी-माप्योक्कषदीपिका-भीधरी-अभिनवगुप्व्यास्यायुता । 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् ॥ 

भूतेषु समं तिष्ठन्तम् 1 तानि विशिनष्ठि--विनर्यत्सिति । ते च परमेभ्वरमविनदयन्तसिति भूनानां 
परमेश्वरस्य चात्यन्तवेलक्षुण्यपरदशनार्थम् । कथं सवेषां हि भावविकाराणां जनिल्चणो आावधि- 
कारो मूर जन्मोत्तरभाविनोऽन्ये सवे भावविकारा विनाच्चान्ताः। विनाद्यात्परो न कश्चिदस्ति भावति. 
कारो मावामावात् । सति हि धर्मणि धमां मवन्त्यतोऽन््यभावविक्षाराभावाुवादेन पूर्वमाविनः 
सवे भावविकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति सह कार्यैः । त सरात्सवैभूनेतैलक्षण्यमल्यन्तमेव परमेश्वरम 
सिद्धं निर्विक्षेषत्वमेकल्वं च । य पवं यथोक्तं पररपेश्वरं पदयति स पद्यति । नञ॒॒सर्वोऽपि लोकः 
पद्चयति किं विदोषणेनेति, सव्यं परयति किंतु विपरीतं पश्यत्यतो विहिनष्टि स पव पयतीति । 
यथा तिमिर्ष्िरनेकं चन्द्रं परयति तमयेक्षयेकचन्द्रदणी विशिष्यते स पव पद्यतीति तथत्रेहाप्ये- 
कमविभक्तं यथोक्तमात्मानं यः; पद्यति स विभक्तानेकाल्मविपरीतदसिभ्यो विशिष्यते स पव 
पदयतीति । इतरे पदयन्तोऽपि न पदयस्ति विपरीतदरईदित्वादनेकचन्द्रदिवदिव्यर्थः ॥ २७ ॥ यथो- 

५५७. 

निनि सिपि शु) (ति चो भि जि शि जिनतो १.५५ 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

योक्तिः आश्रयनाशाद्शश्रितस्यापि नालामाशङ्खाह--तं चेति ! अविनदयन्तमिति बिशिनष्टीति संवन्धः } उभयत्र 
विशेषणद्वयस्य तारप्यमाह- भूतानामिति । नाद्ञानादाभ्यां वेरुश्चण्येऽपि कथमयन्तवेरश्चण्यं सविरोषत्वभिश्न- 
त्वयोस्तुस्यस्वादिति श्रङ्कते-कथसिति । भूतानां सनिेषस्वादिभावेऽपि परस तदभावाद्लन्तवैरश्चण्यमिति 
वक्तु जन्मनो मावविकारेष्वादित्वमाह-स्वषाभिति । तत्र हेतुमाह- जन्मेति । नहि जल्मान्तरेणोत्तरे विकारा 

युभ्यन्ते जन्मवतस्तदुपलखम्भादिलयथेः । विनाच्ानन्तरभाविनोऽपि विकारस्य कस्यविदुपपत्तेन॑तस्यार्त्य वि कारत्वमित्या- 
दद्भयाह-विनाद्ादि ति । तस्यान्यविकारतवे सिद्धे फएङितिमाह--अत इति । तेशं जन्मादीनां कार्याणि काद्ा- 
वचिस्कसस्वानि तदधिकरणानि तैः सहेति यावत् । परमेश्वरस्य भूतेभ्योऽलन्ततैरुक्षण्यसुक्तमुपसंदरति--तस्मादिति 1 
निर्विलेषत्वं सर्वभावविकारविरदहितस्वं कूटस्थस्वमेकस्वमद्वितीयत्वम् । यः पदयतीलयादि व्याचषटे--~य पएवसिति। 
उक्तविरोषणमीश्वरं पश्यन्नेव परदयतीष्युक्तमाक्षिपति- नत्विति । इश्वरपराद्युखस्यानात्मनिष्ठखय तहक्षितवेऽपि विप- 
रीतदर्िस्वादीश्वरप्रवणसेव सम्यरदक्षिवल्वमिति विवक्षित्वा विरोषणमिति परिहरति--सव्यसिति 1 उक्तमेव दष्टान्तेन 
निश्रणोति-यथेत्यादिना । यः पदयतीयादेस्थ॑सुपसंहरति--इतर इति । परवस्तुनिषटेभ्यो व्यतिरिक्ता इयर्थः 

॥ २७ ॥ प्रङ्ृतसम्यग्हानेन किमिलपेक्षायां तस्फलोत्त्था तस्येव स्तुला तद्धेतै पुरषं प्रवसेयितुं शऋछोकान्वरमिलयाह-- 
यथोक्तस्येति । यस्ादिल्यस्य ततशशब्देन संबन्धः । सर्वभूतेषु तुस्यतयावस्थितं पू्वोक्तरक्षणमीश्वरं निर्विशेषं 

पदयन्नाव्मानमास्मना यस्मान्न हिनस्ि ततस्तसान्मोक्षाख्यां परां गतिं यातीति योजना । तन्न पादत्रयेण ज्ञानाद्. 

ज्ञानध्वस्याः ध्वस्तिरनर्स्यो्ता । अन्तानमिभ्याक्ञानयोराचरणयो नहो सर्वोस्कष्टं गतिं परमपुरषार्थ परमनन्दमयुभवति 

३ नी लकण्डव्याख्या ( षतुर्ध॑री ) । 

एतेन देहएव तद्धिगमसथानमि्युक्तम् । परमेश्वरमन्तयामिणं सगैचित्यन्तकतीरम् । अतएवान्तसंखद्या विनदथतसु 

तेषु भूतेषु रजूरगादिवत्कसिितत्वादद्द्ैनम् गच्छसु वियुत्वादात्मत्वाजनित्यदमप््वाज्चाविनदयन्तं सवाखप्यवस्था- 
% मधुसूदनीन्याख्या । 

च विषमेषु अतएव चश्चरेषु प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा नापरिणम्य क्षणमपि स्थातुमीश्ते । अतएव परस्परवाध्यबा- 

धकभावापन्नेषु एवमपि विनदयत्सु इष्टनषटखभावेषु मायागन्धर्वैनगरादिभ्रायेषु समं सर्वत्रकरूपं प्रतिदेदमेकं जन्मादिपरिणा- 

मद्यन्यतया च तिष्ठन्तमपरिणममानं परमेश्वरं सवैजडवभेसत्तास्फूतिप्रदलेन बाभ्यबाधकभावशलय सर्वदोषानास्कन्दितं 

अविनदयन्तं दष्टन्टप्रायसर्दैेतबधेऽप्यबाधितम् । एवं सरवैभरकारेण जडगप्रपश्चविलक्षणमात्मानं विवेकेन यः साल चषा 

परयति स एव पदयलयात्मानं जाभद्वोघेन खप्रभरमं बाधमान इव । अज्ञस्॒ खप्रद्शीव भरान्दया विपरीतं पदयन्नपर्यल्येव, अदशे- 

नात्मक्रलाद्धमस्य । नहि रल सप॑तया पदयन पद्यतीति व्यपदिरदयते, रञ्वदर्नात्मकलरात्सर्पदरोनस । एवंभूतान्याचुपरक्त- 

छद्धात्मदशोनात्तद दशेनात्मिकाया अविद्याया निकृ्तिसततस्तत्कायेखंसारनिढत्तिर्खिमिभायः । अननात्मानमिति विशेभ्यतल्मनभो 

विरोषणमर्यादया ! परमेश्वरमियेव वा विशेष्यपदम् । विषमलचश्चरुललबाध्यबाधकरूपल्लरक्घ्णं जडगतं वैधम्यं समलविष्ठत्तव- 

परमेश्वरलरूपास्मविरोषणवदादथौत्रा्तमन्य्कण्ठे क्तमिति विवेकः ॥ २७ ॥ तददेतदात्मदशेनं फरेन सौवि चच्युत्तये-- 
५ भावष्योत्कर्षदीपिका । 

शवर देहेन्दियायात्मानमयेकष् परमश्वा्ावीशनसीलशच तं निनश्यतछु सैषां भावविकाराणां जन्मोत्तरभाविलात् नादेन पट्भा- 
वविकारा गृह्यन्ते । सर्वभावविकारवत्छु अविनदयन्तं सर्वैविकाररदितं । तथाच सर्वैभूतेभ्योऽयन्तविलछण अलगमिचं परमेश्वरं चः 

पयति स एव पर्त नतु निपरीतदर्शी । यथाऽनेकचन्द्रददर्पेक्षया एकचन्त्रदी विक्िभ्यते तथा विमच्छनेकत्मविपरीतद- 
अर गार ५७६३ 



५७८ आनन्दगिरिव्याछ्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । ( अध्यायः १३ 

सभं पडयन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम् । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥ 

१ अीमण्छांकरमाष्यभ् । , 

त्स्य सम्यग्दश्नस्य फलवचनेन स्तुतिः कतेैव्येति शोक आरभ्यते-समं पश्यनिति । सम पद्यश्रु- 

पठभभानो हि यस्मात्सवैन्र सर्वैभूतेषु समवस्थितं तुख्यतयावसितमीश्वरमतीतानन्तरन्छोकोक्त- 
छक्षणसमिदयर्थः। समं पद्यन्कि न हिनस्ति हिंसां न करोव्यात्मना खेनेव खमात्मानं ततस्तद्- 
हिंखना्याति परां पररृषठा गतिं मोक्षाख्याम् । ननु नेव कथ्ित्प्राणी खयं खमात्मानं हिनस्ति कथः 
भुच्यतेऽप्रापततं न हिनस्तीति । यथा न पृथिव्यामभचिश्चेतव्यो नान्तरिक्च इत्यादि । नेष दोषः, अक्षाना- 
मात्मतिरस्करणोपपत्तेः । सवा ह्यज्ञोऽत्यन्तभ्रसिष्धं साक्चादपसयोेक्षादात्मानं तिरस्छत्यानात्मानमत्म- 

त्वेन परिगृह्य तमपि धमोधर्मो रत्वोपात्तमात्मानं हत्वान्यमात्मानमुपादत्ते नवं तं चेवं हस्वान्यमेवं 
वमपि दत्वान्यसिदेषमुपात्तमुपात्तमातमानं हन्तीद्यात्महा स्वोऽन्ञः । यस्तु परमाथात्माऽसा- 
वपि सवैदाऽविद्यया हतं इव बिद्यमानफखाभावादिति सवै आत्महन पवाविद्धांसः । यरित्व- 

ने कि भजि ग (किमिष्यते = चवि 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

विद्वानिति चतुपादाथैः । न हिनस्त्यात्मनात्मानमिति यथाश्रुतमादाय चोदयति-नश्विति । न पृथिष्यामिति 
पाशिद्वारा निषेधवन्नान्तरिक्षे न दिवीति अआ्यभावान्चा्यं निषेधो सुख्यो नेष्यते तथेहापि प्रक्षि विना निषेषोन 
युक्तिमानिलाह--यथेति । अज्ञानामास्मनैवात्मर्हिंसासंभवादिदुषां तद्धावोक्तिरयक्तेति समाधत्ते-नैष दोष इति । 
संग्रहवाक्यं विदरृणोति-सर्वां हीति । अनात्मशब्दो दे्टादिनिषयः । अविदुषामारो पिताहमहन्तृत्वं॑निगमयति-~ 
इत्यात्महेति । तथापि पारमार्थिकस्यास्मनो हननाभावान्न तेषां सर्देषामास्मदन्तृत्वमिव्याश्या--यरित्थति । 
उक्तरीत्या सरवेषामनिदुषामास्महन्तृष्वं सिद्धमिष्युपसंहरति--सवै इति । आए्मनेवादमहननमविद्ुपां दष्टं॑तदिष् 

३ नीरकण्टव्याख्या ८ चतुरी >) । 

खदशेनमगच्छन्तं॑ यः परयति सएव परयति अन्येऽन्धा इव्यर्थः ॥ २७ ॥ दर्शनफरमाह--सममिनि । 
सदेह इव स्थ॑न देहमत्र समवसितं सम्यगवखितभीश्वरं समे समतया पश्यन् दि यतः स सर्वाभेदद््शी आत्मना 
दे्टादिना आत्मानं ईश्वरं न हिनस्ि नानायोनिसंकटेषु॑पातनेन न पीडयति कितु ततः परां गतिं मोक्षं याति । 

 सधुसूदनीन्याख्या । 
समवस्थितं जन्मादिविनारान्तभावविकारश्चून्यतया सम्यक्तयावसिथितमिदयविनारिललाभः । अन्यत्माग््याख्यातम् एवं पूर्बाक्त- 
विशेषणमात्मानं पयन् अयमहमस्मीति साल्रदथ्या साक्षात्कु्ैन् न हिनस्यात्मनात्मानम् । स्वो ज्ञः परमार्थसन्तमेकमकम- 
भोक्तृपरमानन्दरूपमात्मानमनिद्या सति भाखपि वसुनि नास्ति न भातीति भतीतिजननसमथया खयमेव तिरस्कुर्व॑श्षसन्तमिव 
करोतीति हिनस्येव तम् । तथाऽनिद्ययात्मतेन परिग्रहीतं देहेन्द्रियसंघातमात्मानं पुरातन हला नवमादत्ते क्मवशादिति 
हिनस्येव तम् । अत उभयथाप्यात्महैव स्वौप्यज्ञः, यमधिक्ृयेयं शङुन्तलावचनरूपा स्यृतिः-- “करि तेन न कृतं पापं 
चोरेणात्मापदारिणा । योऽन्यथाप्न्तमात्मानमन्यथा अतिपद्यतेः । इति । श्रुतिश्च "असुर्य नाम ते लोका अन्धेन तमसाशरृताः । 
तांस प्राभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः" इति । अघुया असुरस्य खभूता असया संपदा भोग्या इयर्थः । आत्महन 
इ्यनात्मन्यात्माभिमानिन इयर्थः । जतो य आत्मज्ञः सोऽनात्मन्यात्माभिमानं शदधात्मदर्धनेन बाधते । अतः खरूप्रलामानन 

५ भाव्योत्कष॑द्यीपिष्ा । 
दिभ्यो यथोक्तात्सदर्यंपीलर्थैः ॥ २७ ॥ श्रोतृप्ररोचनाय यथोक्तं सम्यग्दरीनं फरवननेन सतोति-सममिति । सर्वत्र मम॑ 
त॒स्यतयावस्थितं इश्वरयुक्तलक्षणं समं पर्यन् उपलभमानः । हि यस्मादात्मना खेनैव खात्मानं न हिनस्ति हिंसान करोति तन- 
स्तस्मात्यरां श्रृष्टा मोक्षाख्यां गतिं याति प्राप्रोति । सुच्यत इयर्थः । अयमर्थः---स्ो ह्ज्ञोऽखन्तप्रधिद्ध साक्षादपगोक्षमप्यान्मानं 
तिरस्छृस्ानात्मानमात्मेन परिणद्य तमपि धर्माधरे छृलोपात्तमात्मानं दलाऽन्यमात्मानसुषादत्ते तमपि हलाऽन्यमिव्येवभुपात्त- 
सुपात्तमात्मानं हन्तीदयात्महा उच्यते । “अघयां नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तास्त ग्रयामिगच्छन्ति ये कचात्महनो जनाः । अन्यथा सन्तमात्मानं योऽन्यथा अतिपद्ते । कं तेन न छतं पापं चोरेणात्मापहारिणाः इत्यादि शरुतिस्दतिभ्यां परमा- 
थीत्माप्यबिवद्धिरवि्या हत ईव । भतः स्वेऽप्यबिद्वंस आत्महन एवोच्यन्ते । यर्लितरो यथोक्तात्मदशा स उभयथाप्यालना आत्मानं न हिनसि ततो याति परां गतिम् । एतेन कश्चिदपि प्राणी खयं खमात्मानं नैव हिनस्तीदयतो प्रापतं ननं किमिति 

तम शिन , & भीधरीष्याख्या । 
न मदयति वि सम्बवपदयति नान्यः ॥ २७॥ ॥ कुन दत्यन आई-सममिति । 

त्मानं पदयन्. दि यसादात्मना स््ेनेवात्मानं न दिनल्ि भथिद्मयया सचि. 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योरषदी पिका-भ्रीधरी-अमिनवगुसव्यास्यायुता । ५५७९, 

परक्रखयेव च कमांणि क्रियमाणानि सर््ठा+ | 
यः परयति तथात्मानमकतीरं स पश्यति ॥ २९ ॥ 

९ भीमच्छांकरभान्यम् । 

तये यथोक्तात्मदक्षीं सर उभयथाप्यात्मनात्मानं न हिनस्ति ततो याहि परां गतिम्। यथोक्तं फटं तस्य 
भवतीदयर्थः; ॥ २८ <॥ स्वैशरतस्थमीश्े सम पदन्न हिनस्त्यात्मनात्मानभिल्युक्तं तदनुपपन्नं खशुण- 
कमवरैलक्षण्यभेदभिन्नेष्वात्मखिलयेतदाराङ्चाद-- पर्येति । प्रङ्कत्या अरङृतिर्भगवतो मायां जिशुणा- 
त्मिका "मायां तु भरति विद्यात् इति मन्रवणोत्तया अररृत्यैव च नान्येन महदादिका्थकार्णाकारः- 
परिणतया कमणि वाद्जनःकायारभ्याणि क्रियमाणानि नि्वैत्यमानानि सवैराः स्वैपरकारेयैः पर्य 
त्युपकभते तथात्मानं क्षेतरक्ञमकतोरं सवोंपाधिविवर्जितं पयति स परमार्थदश्शलयभिधायः । 

च 9 9 09) 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
विद्रह्िषये शक्यं निषेदधुमिलयाह-यरष्वतर इति । उभयथापीति । आरोपानारोपाभ्यामिय्थः 1 ् ानादनर्थ. 
अमभ्नरो पूवोक्तपरमानन्दभ्रास्या परितृप्तत्वं युक्तमिष्याह--तत इति ॥ २८ ॥ शछोकान्तरं श्कोत्तर्वैनावतारयितु- 

मलुवदति-- सवेति । प्रतिदेहं धमौधमौदिमस्वेनात्मनो सेदभानान्न सम्यग्दर्शनमिति शङ्कते--तदिति । स्वगुभेः 
सुखदुःखादिभिः स्वकर्मभिश्च धमौधमौख्यर्वैरक्षण्यासतिदेष्टं भेदे तद्विशिषटेष्वात्मसु कथं साम्येन द्नमिलेतदा- 
शङ्कय॒परिदरतीलयाह--पएतदिति । भरकृतिकशब्दस्य सखभाववाविष्वं व्यावसेयति--प्रृतिरिति । मायाशब्दस्य 
संचिष्प्यायस्वं प्रव्ाह-त्रिशुणेति । उक्ता परस्य श्क्ति्मायेलयत्र श्ुतिसंमतिमाह-मा्थां स्विति । अन्येन केन- 
विष्कियसमाणानि न भवन्ति कमौणीयेवकाराथमाह- नान्येनेति । किं तदन्यन्निषेध्यमिस्युक्ते सांख्यामिप्रेता प्रधा- 
नाख्या भरङृतिरियाह--महद्ादीति । सरवेप्रकारस्व काम्यतवनिषिद्धत्वादिना अकारबाहूत्यमातमानसुक्तबिरोषणं यः 
पयतीति पूर्वेण संबन्धः । स पदयतीव्ययुक्तं पुनक्क्तेरिव्याशश्चाह--स परमार्थेति । आ्मनां भतिद भिननस्वे 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुर्घरी ) । 

यद्वा ठेकास्म्यदर्धित्वात्खात्मानमिवान्यमपि न हिनसि । सर्वत्र दयाद्धभवतीति भाबः । ततश्च परां गतिं याति 
॥ २८ ॥ ननु विषमखमावानि भूतानि कः समबुद्या पस्यत्यभिमिव शीतव्रुच्येत्याशङ्कयाह- ग्रकृव्येवेति । 
सर्वशः सर्वप्रकारेण कमीणि वाच्छनःकायेरारन्धानि प्रकृत्यैव क्रियमाणानीति य; प्यति तथा आत्मानं चाकतारं 

८ मधुसूदनीव्याख्या । 

हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ।1 तत आत्महननाभावादवियातत्कायनिद्त्तिलक्षणां सुक्तिमधिगच्छतीलर्थः 
॥ २८ ॥ ननु श्यभाद्भकर्मकतारः प्रतिदेहं भिन्ना आत्मानो विषमाश्च तत्तद्धि चित्रफलभोकतृखेनेति कथं सर्वभूतस्थमेकमात्मानं 
सम॑ पद्यन्न हिनस्यात्मनात्मानमिव्युक्तमत आद--कमाणि वाच्यनःकायारभ्याणि सर्वेशः सवैः प्रकारैः प्रकृलेव देहेन्द्रिय- 
संघाताक्रारपरिणतया स्वैविकारकारणभूतया चिगुणात्मिकया भगवन्माययेव क्रियमाणानि नतु पुरुषेण सर्वनिकारदयन्येन 

यो विवेकी परयति, एवं क्षेत्रेण क्रियमाणेष्वपि कर्म आत्मानं क्षत्रज्ञमकतोरं स्वपाधि विवजिंतमसङ्गमेकं सर्वत्र समं 
यः परयति तथाश्चब्दः पदयतीति कियाकषणार्थः । स पयति स परमार्थदर्शाति पूर्वैवत् । सविकार क्षेत्र तत्तद्धिचिच्र- 

५ माष्योत्कषदी पिका । 

भ्रविषिभ्यत इति शङ्का भ्तयु्ता । आत्मशब्दस्य खसमन्मुख्यलादुक्तायं खरसाधिक्याच्ात्मना देहादिनात्मानं । यद्वा पेक्या- 
त्मददिलात्खात्मानमिवान्यमप्यात्मानं न हिनसि सर्वत्र दयादर्भवतीति व्यादयानमा च्ैन भदरितम् ॥ २८ ॥ नयु खखढुः- 
खादिभिः ग॒गर्षमाधरमास्यैः खक्र्मभिश्च वैरक्षण्यसपरतिदेहं मेदे तद्धि िष्ेप्वात्मघु साम्यदशथनमनुपपन्नमिति चेत्तत्राह । परकृतिलि- 
गुणात्मिका भगवतो माया । "मायां तु प्रकृतिं वियात" इति श्तेः । तथैव च कमांणि वाड्धनःकायारभ्याणि क्रियमाणानि सर्वशः 

सर्वभरकरिः । सर्वभरकारले च काम्यलनिषिद्धलादिना प्रकारबाहुल्यं यः परयति तथात्मानं केत्रज्ञमकतीरं सर्वोपाथिदयन्यमेकं यः 
& भी घरीन्याख्या । 

दानन्दरूपमारमानं तिरस्छृय न निनाश्चयति । ततश्च परया गतिं मोक्षमाभोति । यस्त्वैवं न पयति स हि देहाती देहेन सदा 
त्मानं हिनस्ति । वथाच श्रतिः-*भसुयौ नाम ते कोका अन्धेन तमसादृताः । तांस्ते त्रेल्ामिगच्छन्येके चात्महनो जनाः? इति 

॥ २८ ॥ नयु श्युभाद्युभकमैकरै्नेन वैषम्ये दृदयमाने कथमात्मनः समत्रमिलाशद्कयाह--धरङ्कलेवेति । प्रक्ृयेव देदेन्द्रियाकारेण 

परिणतया सव्यः सवैः पकरि: क्रियमाणानि कमौणि यः पयति, तथात्मानै, चाकतौर देहाभिमानेनेवात्मनः कैतवं न खतः 

७ अभिनवगुश्राचा्यन्यारू्या । सस 

दुस्तरे संसारार्णव पातयति ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ ्रह्येवहीव्यादि । यस्यही दशी स्थिरतरा बुद्धि भवति भक करोति नाई किचि. 
[ायाताककााववताानाककनाा्काककाण

ययकककाक्ककक्ककक्कढ्० 
"गणक

ी 

~ 

१ नीककण्ड, 



५८० आनन्दगिरिव्याख्यासंवरिति-ध्रीमच्छांकरभाष्ययुता-ीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १३ 

यदा भूतए्रथग्भावमेकस्यमनुपदयति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्य संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । । 

नि्युणस्याक्वनिर्विशेषध्याकाशस्येव मेदे प्रमाणाुपपत्तिरिष्य्थः ॥ २९ ॥ पुनरपि तदेव सम्यग्सनं 
हान्दान्तरेण प्रपञ्चयति-यदेति । यदा यस्िन्काङे भूतपृथग्माव भूतानां शवरमाव ु थक्मेकसि 
क्नात्मनि स्थितमेकस्थमयुपर्यति दाख्ाचार्योपदेरातो मरवात्मप्रयक्षस्वेन पदयत्यातमवेदं सवैमिति । 
तत एव च तस्मादेव च विस्तारसमुत्पत्ति विकाशमात्मतः प्राण आत्मत आहा आत्मतः खर भाम 
माकाश मात्मतस्तेज्ञ आत्त आप आत्मत आाविभोवतिसोभावावात्मतो भूरात्मनोऽज येवमा 
भकारि्विस्तारं यद्रा पदयति जह्य संपदते ब्रहैव मवति तदा । तसिन्कार इव्यथः ॥ ३० ॥ एकः - 

२ आनन्देभिरिव्यार्या । | । 

तेषु सभदशेनमयुक्तमितयुक्तय कः समाधिरिलाशज्नाह--निशुणस्येति ॥ २९ ॥ भहृते्िकाराणां च सांख्य 
वत्पुरुषावृन्यस्वप्रसक्त प्रलाह--पुनर्पीति । उपदेशजनितं ्लक्षदसैनमनुवदति-आत्मेवैति । भूतानां 
विकाराणां नानास्वं प्रहा सहारममात्रतयः प्रलीनं पश्यति नहि भूतप्रथक्त्वं सदां भ्रकृतौ केव परस्िन्विखखा~ 
पयितुं क्षक्यतं इत्यथैः । परिपूणौद्स्मन एव प्रङ्ृयादेर्विशेपान्तस स्वरूपराभसुपरुभ्य तन्मात्रता पद्यतीव्याह-- 
तन धवेति । उक्तसेव विस्तारं श्वुयवष्टम्मेन सष्टयति-आत्मत इति 1 ब्रह्मसंपत्तिनौम पूर्णसेनाभिव्यक्तिर-. 
ूर्णस्वहेतोः सर्वस्यात्मसात्छृतसवादिव्याह--त्रहमैवेति 1 क्ञानसमानकाङेव सुक्तिरिति सृुचयति--तदेति ॥ ३० ॥ 

३ नीलकण्डभ्याख्या ( चतुरी )। 

यः परयति पूर्वोक्तरीत्या सएव सर्वत्र सम पयतीति पूर्वेणान्वयः ॥ २९ ॥ ननु कथे प्रकृतेरेव कीस नत्वात्मन 
शत्या ङ्कवाह-- यदेति । भूतानां वियदादीनां जरायुजादीनां च प्रथग्मावं नानाभावेनावसानं परिदरयमानमिद् 
यदा एकं एकसिन्नात्मनि स्थितं रज्वां सपोदिवत्, कनके वा कुण्डलादिवत् विटीनं शाखाचारयोपदेशमनु- 
परयति । ततएवंकसात् विस्तारं च भूतगरृथग्मावख ब्युस्थानावखामनु खमभादिवत् परयति तदा त्रह्म संपयते 
हेव भवति । अयं मावः । करपूतवं हि कियावसं किया च परिखन्दः सच परिच्छिन्न पथगभूतख प्राकृतसख 

४ मभुसूदनीव्याख्या । 
कर्मकनखेन प्रतिदेहं मेदेऽपि वेपम्थेऽपि न निर्विरेषखाकतैराकारेव न मेदे अमाणं किंचिदात्मन इत्युपपादितं प्राड् ॥ २९ \1 ¢ 
तदेवमापानन. क्ेत्रभेददशंनमन्यनुजञाय ेत्रज्ञमेददशनमपाङृतम् । इदानीं तु ॒क्षेचमेदद्ौनमपि मायिकलेनापाकरोति---~ यदा यसिन्करे भूतानां स्थावरजङ्गमानां सर्वेषामपि जउव्गाणां पएरथग्भावं प्रथवलं परस्परमिन्लं एकस्थं एकस्मिजेवात्मनि सद्रूपे स्थिनं कन्पितं कत्पितस्याधिष्ठानाद्नतिरेकात् सद्रुपात्मलरूपादनतिरिनतं अनु परयति शान्नाचा्योपदेरामनु सरथमालेच- यति आत्मैवेदं सर्वमिति । एवमपि मायावशात्तत एकसादात्मन एव विस्तारं भूतानां एथग्भावं च खप्रमायावदनुपद्यति ब्रह्म् 

५ भाष्योक्कर्पंदीपिका 1 - पद्यति स परयति परमा्थदर्शति पूर्ववत् । निगुणध्यक्रतैनिर्विरोषसाकादायेव भेदे प्रमाणानुपपत्तेरिदयर्थः ॥ २९] प्रक्रतेर्वि- काराणां च सांखूयवत्पुरुषादन्यलप्रसक्तिं निराु्वन्पुनरपि तदेव सम्यग्दश्नं राब्दान्तरेण प्रपश्चयति-- यदेति । यदा यस्मिन्काखे भूतानां एथग्भावः एथक्लमेकस्थमेकसिन्नात्मनि परकृलयादिसमसप्रपननाभिष्ठने प्रयगभिन्ने ब्रह्मणि सद्कपे स्थितं कसिपितखाधिष्टाना- नतिरेकादात्मानतिरि्तमनु शाच्राचार्योपदेशापपश्वात्परयति “आत्मे सर्व, सवै खल्विदं ब्रहम नेदनानासि किंचन, अदं बह्मास्मिः इति साक्षात्करोति ततएव परमात्मन एव विस्तारं "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, आनन्दाग्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, त~ सद्वा एतस्मादात्मन आक्राजञः संभूतः, तदेक्षत, तत्तजोऽषजत' इवि सरव्प्वि्तारमदुपरयति तदा तसिन्काछे ब्रह्म संपद्यते १ नदमैव मवतीलधेः । रह्म वेद् ब्रहैव भवतिः इति श्रुतेः । एकंखमेवेश्वरशक्तिरूपायां भक्तौ स्थितं म्रलयेऽनुपदयति। तत एव च 
६ भीधरीष्याख्या । 

नान्य इलमथैः ॥ २९ ॥ ददानीं ठ भूतानां भङृतितावन्मानस्वेनामेदाद्तमेदङकृतमप्यात्मनो 
पर्दा भूताना खावरजङ्गमानां शृथगभाव भेदं एथक्तवं एकस्थं एकसयामेवेश्वरशक्तिरूपायां 
तत एव च तया एन श्रहृतेः सकाशचाद्भूतानां विलार सष्टिसमयेऽनुपदयति, तदा भृति - 

७ अभिनवरुप्ताचार्यन्याख्या । 
दिति! स सप षाणोपि न करोति । एवमक्वृत्वम् ॥ २९ ॥ यदि वा चिसतीर्णत्वेन सव्याषया यदा भूतानां धरथक्तां भिन्नतामार्मन्येव नाक 

पण्डको 
रि 

५ मक्का 

श्ट्ण्वं युः पयति, स एव सभ्यकेपश्यति 
भेदमपरयन्रहातवमुपैतीत्याह--धदेति । 
प्रकृतौ सितं प्रयेऽनुपदयल्यारोचयति, 

१ श्रीधर, 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योकषेदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगु्तभ्याल्यायुता । ५८१ 

अनादित्वानिगणत्वात्परमात्मायमन्ययः | 
रारीरस्योऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 

१ श्रीमनच्छांकर माष्यम् । 

स्यात्मनः स्वेदेहात्मत्वे तदहोषर्सबन्धे प्रात इदमुच्यते--भनादीति । अनादित्वादनादेभीवो ऽनादि- 
त्वमादिः कारणं तद्यस्य नास्ति तदनादि । यद्खयादिमत्तस्खेनार्मना व्येखयं त्वनादित्वान्निरवयव 
इति रत्वा न व्येति । तथा निशणत्वात्गुणो हि गुणव्ययाद् व्येव्ययं तु निणत्वान्न व्येतीति 
परमात्मायमव्ययो नास्य व्ययो बिद्यत इत्यव्ययः । यत पवमतः दारीरस्थोऽपि शरीरेष्वात्मन उप 
ठकञ्िभेवतीति शारीरस्य उच्यते तथापि न करोति । वदकर्णादेव तत्फडेन न लिप्यते यो दहि 
कती स कर्मफलेन लिप्यतेऽये स्वकताऽतो न फलेन रिष्यत इव्यर्थः । कः पुनदंहेषु करोति छिप्यते 
च । यदि ताबदन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते च तत इदमनुपपन्नमुक्तं शषेधन्ञेश्वरेकत्वं क्षें 
चापि मा विद्धील्यादि। अथ नास्तीश्वरादन्यो देही कः करोति लिप्यते चेतति वाच्येपरोवा 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

परिपूणत्वेन स्वस्मत्वे प्राक्तमास्मनो देहादि तेन कर्त्वादिना तद्रस्वं दष्टं हि पवित्रसयापि पञ्चगव्यादेरपधिन्र- 
संसगौत्तदोषेण दुष्टस्वमित्याशङ्कामनुद्योत्तरत्वेन शछोकमवबतारयति-- एकस्येति । अनादित्वमेव साधयति--आदि- 
रिति । तथापि किं खादिलयाशङ्खय कार्यव्व्तव्ययाभावः सिध्यतीलयंह--यद्धीति ! तथापि गुणापकर्षदरारको 
ध्ययो भविष्यति नेदयाह- तथेति । निरवयवत्वादेव सावयवद्वारकस्य नि्गणव्वाह्रणह्वारकख च व्ययस्याभावेऽपि 
सखभावतो व्ययः स्थादिल्याशङ्खयाह- परमात्मेति । परमात्मनः खतः परतो चा व्ययाभवे फङितमाह-यत इति! 
खरमदहिमप्रतिष्टसख कथं शरीरस्थत्वं तनत्राह--रारीरेष्वि ति । सर्वगतत्वेन सर्वास्मष्वेन च देहादौ स्थितोऽपि खतो 
देहया्यास्मना वा न करोति दूटस्यत्वादेहादेश्च कदिपतस्वादिलथैः । कठैत्वाभावेऽपि भोक्तृस्वं स्यादिलयाशङ्कयाह-- 

तदकरणादिति । तदेवोपपादयति--यो हीति । परस्य कर्वृस्वादेरभावे कस्य तदिष्टमिति एृच्छति--कः पुन. 

रिति । परसादन्यस्य केसविज्ीवस्य कवैत्वादीलयाशङ्कामनुवदति--यदीति । तस्सिन्पक्षे प्रक्रमभङ्गः स्यादिति 
दुषयति--तत इति । ईश्वरातिरिक्तजीवानङ्गीकारान्नोपक्रम विरेधोऽसीति शङ्कते--अथेति । तर्हिं प्रतीतकतैत्वा- 

देरधिकरणं वक्तव्यमिति पूर्ववाच्यह--कर इति । परसेव करस्वाचयाधारत्वान्नास्ि वक्तव्यमित्यदाङ्याह--परो वेति । 
नासीति वाच्यमिति पूर्वेण संबन्धः । नहि करवैस्वादिभाक्वे परस्यासदादिवदीश्वरस्वमिति मावः । परसयान्यख वा 
कवैत्वादावविषिष्टे शरीरस्थोऽपील्यादिश्वतिमूरमपि ज्ञातुं॑वक्तु चारक्यत्वात्याज्यमेवेति परीक्षकसंमव्योपसंदरति--* 

३ नी रुकण्डव्याख्या ( चतुरी ) 

बुड्लादेरेव संमवति नतु व्यापकखय सर्वैभूतप्रथग्भावम्रसिष्णोात्मन इति ॥ ३० ॥ नन्वात्मनो विसुत्वेन ख्पेण 
क्त्वे मांखीकारि देहायवच्छिन्निन तु रूपेण तटक्तन्यमन्यथानुभवविरोधादित्यादाङ्कयाह-अनादित्वादिति । 
अथं सर्वेषां प्राणिनां नित्यापरोक्षः परमो देहाविभ्योऽपरमेभ्य आत्मभ्योऽन्यः कोशपच्चकातीत आत्मा परमात्मा । 

४ मधरुसूदनीव्यास्या । 

संपयते तदा सजातीयविजातीयमेद्दर्चनाभावात् ब्रह्चैव सवीनर्थश्चूल्यं भवति । तस्मिन्कङे "यस्मिन्सवाणि भूतान्यात्मैवाभृदधि- 
जानतः । तत्र को मोहः कः रोक एकल्रमनुपदयतः इति श्रुतेः । प्रकृयेन चेयत्रात्ममेदो निराकृतः, यदा भूतथथग्ावमि- 
ल्त खनात्मभेदोऽपीतिविरोषः ॥ ३०॥ आत्मनः खतोऽकते वेऽपि शरीरसंबन्धादोपाधिकं कतरैलं सखयादियाशङ्कामपलदन् यः 
परयति तथात्मानमकतारं स पदयतीयेतद्िव्रणोति--भनादित्वादिति । अयमपरोक्षः परमात्मा परमेश्वराभिन्नः प्रयगत्मा 

अव्ययो न व्येतीखन्ययः स्वैविकारश्चल्य इयर्थः ! तत्र व्ययो द्विधा धर्मिणः खरूपयेवोत्पत्तिमत्तया वा, धरमिंखसूपस्याजु- 
५ भान्योत्कषदीपिका । 

तखा एव भरकृतेः सकादाद्भूतानां विस्तारं खष्टिसमयेऽलुपदयतीति तृकतप्रसत्तयनिरासं ब्रहम संपद्यते इति कथनानुपपत्ति चाभिप्र 
लाचायैनं व्याख्यातम् ॥ ३० ॥ नन्वेकश्यात्मनः सत्र समवस्थितलेन देदादिगतकदैलादिमच्तं प्राप्तं पवि्रस्यापि गङ्गाजलैः 
अपविन्नभाण्युदरान्तरदोषेण दोषवत्ववदिति तत्राह--अनादिःत्वादिति । जयं परमात्मान्ययोऽपक्षयरहितः दटस्थ इखर्थः4 

| & भरीधरीन्याख्या । 

ताबन्मात्रत्ेन भूतानामप्यभेदं प्थन्परिपूर्ण ब्रह्म संपचते । ब्रह्येव मवतीदर्थः ॥ ३० ॥ तथापि परमेश्वरख संसाराव्थायां 
देदकरीसंबन्धनिमिततैः कसभिसलत्फरैश्च घुखदुःखादिपैषम्यं दुष्परि रमिति इतः; समदनं ततराद--अनादित्वादिि । यदुतपनि- 

७ अभिनवगुक्ताचार्यन्यारू्या । 

वदयति आत्मनं एव चोदितां तां मन्यते तदापि समैकवैतथान्न रेप मा 1 यतोसौ परमात्मैव शरीरस्थोपि नं रिप्यते भाकाश्चव॑त्॥ ३८ ॥ 



५८२ आनन्दगिरिव्याख्यासंबठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १३ 

१ भीमन्छाकरमाप्यम् । ॥ 

मास्तीति । स्वैथा दुरविक्षेयं दुबौच्यं चेति भगवल्पमोक्तमोपनिषवं दक्ौनं परिव्यक्त वैशेषिकैः सां ख्यारई- 
तबोद्धेश्च । तत्रायं परिहारो भगवता खेनैवोक्तः 'खभावस्त प्रवतेते' इति । अविद्यामाज्रख्रमावो हि. 
करोति लिप्यत इति व्यवहारो भवति नतु परमार्थत पएकस्िन्पर्माप्मनि तदस्ति अत पकसि- 
न्परमार्थसां ख्यदरौने स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहं सपरिनाजक्ानां तिरस्छताविदधाव्यवषश्ायणां 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

संवेथेति । परख वस्तुनोऽकषैरभोकतुश्रानिचया तदारोपादादेयमेव भगवन्मतभिति परिहरति---तश्रेति । तमेव 
परिहारं प्रपञ्चयति--भविद्येति । व्यावहारिक कर्ष्वादानिष्टे पारमार्थिकमेव किं नेष्यते तग्राह--नत्विति। 

३ नीखकष्ठव्यार्या ( षतुधैरी ) । 

अव्ययः न ग्येति परिच्छिद्यते देशतः कातो वस्तुतश्चलयव्ययः । अव्ययत््रे हेतुः--अनादित्यादिति । यद्धि 
आदिमदाकश्ञौदि तद्येति न त्वयं ॒व्यैति अनादित्वात् । नन्वनादिभावखानन्त्यमियमेनाटमनः काठः 
परिच्छेदो मास्तु । तथा दरतः परिच्छिन्न नाशावर्यैभावादनादित्वायोगाच्र देशतोऽपि परिच्छेदो ब्रह्मणो 
मास्तु । ननु परमाणुवद्विष्यतीतिचेन्न | दशदिगवच्छे्ग्रदेशमेदबतो द्रव्यख निरवयषत्वरूपाणुत्वासिद्धेः । नहि 
परमाणोः पू्ैदिगवच्छिन्नो मागः पश्चिमया व्यवच्छेत्तुं शक्यते अनुभवविरोधात् । देशतः परिच्छेदाभावादेष 
शजातीयविजातीयवस्तुसद्धावङ्ृतः परिच्छेदोऽपि मास्तु तथापि विचिव्रशक्तियुक्तयामिनवग्रपश्चरचनापरीयस 
परख सर्वशरत्वसर्वञत्वादिशुणयुक्तख खगतमभेदोऽवद्यंमाबी । खशक्तिमायावच्छिन्नेन रूपेण जगत्करदतव 
देहावच्छेदेनाभिहोवादिकरत्वै चावश्यं वक्त्यमित्याशङ्कवाह--निणत्वादिति । यो हि गुणवानाकाशादिः 
स संयोगं विमागं वोपाधिं प्राप्य खगुणं शब्दमाविष्करोति नतु खसिन्नसन्तं सपद केनविदप्युपाधिना 
द्शेथितुमीष्टे । एवं आत्मा सर्वगुणहीन;ः सत्यप्यवच्छेदलामे कस्वादिकं गुणमाविष्करतं न समर्थं इति । 

४ सधुसुदनीन्याख्या । 
त्पायलेऽपि धर्मांणामेवोत्पत्यादिमत्तया वा, तच्ा्मपाकरोति--आदिः प्रागसच्त्वावस्था । सा च नासि सवेदा सत आत्मनः 
अतस्तस्य कारणाभावालन्माभावः । नह्यनदिजेन्म संभवति । तदभावे च तदुत्तरभाविनो भावविकारा न संभवन्येव । 
भतो न सरूपेण व्ेतीलर्थः । द्वितीयं निराकरोति-निशणत्वादिति । नि््कलादिलरथः । नहि धर्मिणमधिकृख 
कश्िद्धम उपेखयपैति वा धर्मधर्मिणोखादात्म्यात् अयं तु नि्ै्मकोऽतो न धर्मद्वारापि व्येतीदयर्थः । (अविनी वा अरेऽय. 
मात्माऽनुच्छित्तिधमो" इति श्रुतेः । यस्मादेष जायतेऽसि वर्धते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यतीलेवं षड्भावविकारदून्य 
आध्यासिकेन संबन्धेन शरीरस्थोपि तसिन्छुवैखयमात्मा न करोति । यथाध्यासिकेन संबन्धेन जलस्थः सविता त्सिश्चल्लयपि 
न चल्येव तद्वत् । यतो न करोति किंचिदपि क्म अतः केनापि कर्मफलेन न लिप्यते । यो हि यत्कर्मैकरोति स तत्फलेन 
टिप्यते न लयम् । अकतृलादिखर्थः । इच्छ दवेषः सुखं दुःखमिल्यादीनां शेत्रधमंलकयनात् प्हृदयैव च कर्माणि कियमाणा- 
नीति मायाकायैलव्यपदेलाच । अतएव परमाथदरिनां स्ैकमौधिकारनिकृत्तिरिति आग्न्याख्यातम् । एतेनात्मनो निर्मलं 
कथनास्लगतसेदोऽपि निरस्तः । रकृयेव च कमौणीत्र सजातीयमेदो निवारितः, यद् भूतएथरभावमिलखतर विजातीयमेदः, 

५ भाष्योक्कषेद्यीपिका । 

तत्र व्ययज्ञिविधः खभावतो वा, अवयवद्वारको वा गुणद्वारको वा । खतस्व॒ परह्मणो न संभवतीति कथयितुं परमाम. 
त्युक्तम् । द्वितीयासंभवे हेतुमाह-अनादित्वादिति । आदिः कारणं यद्य नासि तदनादि । धटादेरादिमत्वेन सावय- 
वलाद्ययो दष्टः, आर्मनस्वनादितेन निरवयवलादवयवद्वारको व्ययो न संमवतीलथः । तृतीयं निराकरेति-निगैणत्वा- 
दिति । तथा सगुणो गुणव्ययाद्येति अय॑तु नि्णलान्न व्येति ! गुणद्रारकोऽख व्ययो न सभवतीदयर्थः । यत एवमतः शरीरः 
स्थोऽपि शरीरेष्वात्मन उपरभ्धिभवतीति शरीरस्थ उच्यते । सर्वगतवेन सर्वा्मलेन च देहादौ स्थितोऽपि खतो देहात्मना वा 
न करोति कूटस्थलादिददिश्च तसिन्कर्पितलादिखर्थः। कवलाभावदेव कर्मफठेन न हिप्यते ।इन्त्युत्पन्नशरीरस्थस्यापि तव कललं 
डेपश्चे नास्तीति संबोधनारायः । नु एवं यः शरीरस्थः करोति लिप्यते चस कः किमुक्तलक्षणादकतरलिप्तादात्मनोऽन्यः किवा- 
ऽनन्यः । नायः तत्त्वमसि, कषे्र्ञं चापि मां विद्धीति कषेरेश्वरेकलप्रतिपादनानुपपत्तिप्रसद्गा्। द्वितीये परमात्मनः कतृलायभा- 
वैन अरतीयमानस्य कठलदिरधिकरणं वाच्यम् । तथाच स्वयेदं दुरुपपादमितिचेनन । सभावस्तु प्रवर्तत इसयविदयामात्रखभावो 
हि करोति छिम्यत इति व्यवहारदश्चायामानियकस कतरूलदिभगवतैव निरूपितलात् । एवंच परयगमिने बरह्मप्यानियकं करत. 
ताद न पारमाथिकमिति भगवता प्रोक्ते ओपनिषदे परमार्थयांख्यदर्सनि दुर्विज्तेयलात् सांख्यवैरेषिकादिभिभ्रान्तिजन्यया पूर्वान्त 
शङ्कया परिक्ते स्थितानां ज्ञाननिष्ठानामवियापरिकल्पितकर्तबायपगमेन मोक्षप्राधिः नलन्यस्मिन् उक्तिरूप्यकन्ये सां यादिप" 



नीरकष्टी-मधुसूदनी-भाष्योकरषदीपि का-श्रीधरी-जमिनवगुपव्यास्यायुता । ५८३ 

यथा सवगतं सोक्ष्म्यादाकादां नोपलिप्यते । 
© क. छ 

सवेच्चावस्ितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ २२ ॥ 
यथा प्रकाशाययेकः कृत्लं लोकमिमं रविः । 
श्चन क्षेन्नी तथा कत्ल परकारायति भारत ॥ ३६ ॥ 

^ रि १ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

कमाधिकासो नास्तीति तश्र तत्र दितं भगवता ॥ ३९१ ॥ किमिव न करोति न रिष्यत शयत्र 
हछान्तमाह--यथा स्ैगतसिति । यथा सर्वैगतं व्याप्यपि सत्सोक्षम्यात्खक्मभावादाकाश्ं खं 
नो पिष्यते न संबध्यते स्वैत्रवस्थितो देहे तथास्मा नोपरिष्यते ॥ २२ ॥ किच~ यथा प्राङाय- 
तीति । यथा प्रकाश्यल्यवभासयलयकः कत्ल खोकमिम रविः सवितादित्यस्तथा तदन्महाभृतादि- 

"ण ५५ किदे कि निति उ 0 0 णि, कि किन निनि पणते 90" दि किनि 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या 1 

वास्तवकर्वैस्वा्यभवे खिङ्गमुपन्यखति--अत इति ॥ ३९ ॥ सुक्मभावात्् जप्रतिहतस्वभावस्वादिद्यथैः । न 

संबध्यते पड्कादिभिरिति शोषः ॥ ३२ ॥ न करोति न रिष्यते चेदत्र दरषटष्वेन ददयधर्दन्यव्वं हेतुमाह--किंचेति ! 
३ नीटकष्ठव्याख्या ( चठुषरी ) । 

फठितमाह---शरीरस्थोऽपीति । स्पष्टर्थमेतत् ॥ ३१ ॥ निगुणल्नन्न करोतीति सिद्धम् । असङ्गत्वान्नोपरिप्यत 

इत्याह--यथेति । यथा आकाशो धूमादिना न रिष्यते सोक्ष्यादसङ्गखभावत्वात् । एवमात्मा पुण्यपापादिनां 

नोपठिप्यत इत्यरथः ॥ ३२ ॥ न करोति न रिष्यत इति द्वयमपि दृन्तान्तरेण प्रतिपादयति--यथेति 1 यथा 

सुः खसत्तामात्रेण विश्वं प्रकाशयति नतु व्यापाराविष्टतया इुविन्द्इन पटम् । यथा चेष प्रकादयधमेरटुर्मन्धावि- 

मिम छिप्यते एवमयं क्षेत्री कषतर्चः सूयैवदेक एव सन्ननेकधा भूतं क्षेत्रे महाभूतानीत्यादिना चतुविशतितत्वा- 

तमकमिच्छद्विषादिविकारयुक्तयुक्तं॒तत्खसत्तामात्रेणं प्रकादायति हेमारतः नतु व्वापारविष्टतया तत्संपादयति । 

तद्धमवौ पुण्यपापादिभिम॑छिप्यते । सुयदशन्तेनेकत्वमकतृस्वपरयुक्तमरेपत्वै च दर्धितम् । तथाच श्रुतयः यथा 

ह्ययं उयोतिरात्मा बिबखानपो भिन्ना बहुरूपोऽनुगच्छन् । उपाधिना क्रियते भेद्रूपो देवः केत्रष्वेवमजोऽयमात्माः 

सुयो यथा सवैरोकख च्म लिप्यते चाशुवैवीहयदोषेः । एकस्तथा सर्वमूतान्तराप्मा न रिप्यते सोकठुःखेन 
% मधुसूदनीष्याख्या । 

अनादिलाभिरीणलादिदन्न खगतो भेद इत्यद्वितीय ब्रहमैवात्मेति सिद्धम् ॥ ३१ ॥ दारीरस्थोऽपि तत्कर्मणा न दिष्यते खयमसङ्च" 

लादिखत् चन्तमाह--यथेति । सौकषम्यादसङ्गखलभावलात् आकारां सरवेगतमपि नोपरिप्यवे पङकादिभिययेवि रथन्तार्थः 

स्प्टमितरत् ॥ ३२ ॥ न केवलमसङ्खमावलादात्मा नोपकिप्यते अकाशकलादपि प्रकाद्य धमनं रिप्यत इति सदृ्टान्त 

-माह--यथेत्ति । यथा रविरे एव छृतं सवेमिमं सोकं देदेन्दियसेवातम् । ूपवदसतमात्रमिति यावत् । काशयति नच 

अकादयथमखिप्यते न वा प्रकासयभेदाद्धियते । तथा क्षेत क्तरज्ञ एक एव कत्ल क्षेत्रे भ्रकाद्ययति हे भारत, अतएव न 

भ्रकारयधमैदिप्यते न वा अ्कादथभेदाद्धियत इयर्थः । “सूरयो यथा सर्वलोक च्म छिप्यते चाशचुषेबोह्यदोषेः । एकस्तथा 

५ भाष्योत्क्षेदी पिका । 

रिकल्पितमते निष्ठावतामिति ॥ ३१ ॥ कर्वृलाभावा्न किप्यत इत्युक्त तत्र इष्टन्तमाद--यथेति । सर्वत्र देहादौ गतं सित 

मप्याकादं खं यथा सौक्ष्म्यात् सृक्ष्मलादसद्गखभावलात् देहादिगतकर्ैलादिभिने लिप्यते न संबध्यते तथा सर्वन्न सर्वसिन्नव- 

स्थितः आत्मा देहे दद्म लिप्यत इत्यथैः ॥ ३९ ॥ अकाशरूपलान्च कारय धने लिप्यत इति दथन्तेनाद--यथेति । 

य॒था एकतो रविः सूर्यः इत्लं सर्वैमिमं प्रसक्षादिनाजुमूममानं लोकं भ्रकाकायति अवमास्ंश्ावमाखघने हिप्यते । तथां 

मद्यभूतादिश्रखन्तं सर्व कषेत्रमेकः क्षेत्री प्रयगमिन्ः परमात्मा भकादायति भरकाशर्यश्च अकादयधर्मैरेकः परमात्मा न र्प्यत 

६ शीघरीन्यार्पा । 

मत्तदेव॒दि व्येति विनाद्यमेति । यच शणवद्रसतु तस्य॒ युणनाचे ग्ययो भवति । अयं तु परमात्मा अनादिर्मिथणश्चातोऽन्ययः । 

अबिकारीलय्ैः । तसाच्छरीरे सतोऽपि किंचिन्न करोति, नच करफलेङिप्यत इति ॥ ३१ ॥ तत्र दृष्टान्तमाई--यथेति । यथा 

सवच पङ्कारिष्वपि सितमाकाच्य सौश्यादसङ्गसास्पद्कादिभिनें परिप्यते तथा सर्वत्र उत्तमे मध्यमेऽधमे वा देहेऽवखितोऽप्यात्मा 

. नोपरिप्यते । दैहिकैशुणदोषेनै युज्यत इत्यथः ॥ ३२ ॥ असङ्गल्राछेपो नासील्याकाशद्ृ्न्तेनोक्तय् ? भका्चकत्वाच् भरकादयवर्मने 

७ अभिनवयुघ्ाचार्यव्यास्या । 

॥ ६१ ॥ ३२ ॥ यथा अकाकयतीति । नन्वेकः परमात्मा कथमनेकानि भेत्राणि व्याभोतीयारङ्का प्रसिद्धेन रविणा द्टाम्देजापाहता । 



५५८४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-धीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्यैता । { अध्यायः; १३ 

क्षच्रक्षेजज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्चुवा । 
भूतप्रक्ृतिमोक्ं च ये विदुयौन्ति ते परम् ॥ ३४॥ 

इति श्रीमद्धगवद्धीतासपनिषदयु ब्रह्मविद्यायां योगा श्रीहष्णाजञैनसंवादे 
प्रकृति पुरुषविवेकयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

१ भ्रीमच्छाकृरमाभ्यमु । 

धत्यनतं क्षेमकः सन्ध्रकाशयति कः कषश्री परमात्मेव्य्थः । रविदष्ठान्तोऽअआतस्मन उभयाथोऽपि भवति 
रविवत्सवेक्ेतरेष्वेक आत्माऽङेपकश्चेति ॥ ३२ ॥ समस्ताध्यायार्थोपसंहासथौऽयं ्छोकः-क्षेचक्षेत्र- 
योरिति । क्ेजकषेच्रक्योयैथाव्याख्यातयोरेवे यथाप्रददिीवश्रकारेणान्तरसितरेतरवेलश्षण्य विशेषं 
ज्ञानचश्चुषा शाल्राचायापदेशजनिवमात्मप्रल्ययिके ज्ञाने चश्चुस्तेन क्षानचश्चुषा भूतभ्ररूतिमोक्ष च 
भरतानां परकृतिर विद्यार्क्षणाऽव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रङ्तेमोक्षणमभावगमने च ये बिदुर्विजानन्तिं 
यान्ति गच्छस्ति ते परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म न पुनद दमाददन्त इव्यर्थः ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीमत्परमहेसपरिवाजकाचा्यपल्यपादश्रीमदाचार्थश्नीशशंकरभगवतः कतो 
श्रीभगवद्धीताभाष्ये धरृतिपुरुषविवेको नाम चयोदसो.ऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

दृष्टान्तेन विवक्षितमर्थं दर्चयति- रवीति । उभयविधमर्थमेव स्फुटयति-रविवदिति ॥ ३३ ॥ अध्यायार्थं 
सफरयुपसंहरति-समस्तेति । विरोषं कोटस्भ्यपरिणामादिरक्चषणं तदेवममानित्वादिनिष्ठतयः क्ेतरक्षेत्रक्तयाथास्य- 
बिन्तानवतः सवानथेनितच्रस्या परिपृणपरमानन्दाबिभवरुक्षणयुरुषाथंसिद्धिरिति सिद्धम् ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिनजकाचायश्रीमच्छुदधानन्दपूञउयपादशिष्यानन्द गि रिङृतौ न्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
३ नीरूरण्टन्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

ब्राह्मः, इति ॥ ३३ ॥ अध्यायाय कृःलमुपसंहरति-- क्षेत्रेति । क्षेतरकषेव्ञयोः पूर्वो क्तयोरिवयुक्तरीत्या अन्तरं भेदै 
जडत्वाजडत्वकंतुत्वाकतृत्यविकारित्वा विकारित्वकृतं वेटश्षण्यं ज्ञानचक्चुःशाखाचार्योपदेशात्मप्रत्ययजनितेन ज्ञानचश्चुषा 
ये विदुस परं मों यान्ति प्राश्रवन्ति । किं सांख्यानामिवासाकमपि गुणपुरुषान्तरक्ञानादेव कैवल्यसुच्यत 
इत्याशङ्कबाह - भूतप्रूतिमोश्चमिति । भूतानां वियदादीनां प्करतिरुपादानं त्रि्णासिका अविधा तखा 
विचया मोक्षं निरन्वयोच्छेद् च ये विदुस्त एव परं यान्ति नतु कषेनक्षेनज्ञयोरन्तरमा्विद् इत्यर्थ; । ययेका स्त्या 
विभ्वी च प्रकृतित विभूनामकिमिदशां बहूनां पुरुषाणां सुक्तानामपि तदशीनमपरिहार्यम् । तथाच तेषामपि 
भन्धप्रसततिः । यवितु॒भिभ्या तदं यखेवात्मसाक्षात्कारो जातसदृश्वा स्यैव रजूरगवद्वायिता कालम्रयेऽपर 
हि ४ अशुसूदनीष्याख्या । 

सर्वभूतान्तरात्म न लिप्यते लोकटु खेन बाह्यः" इति श्तेः ॥ ३३ ॥ इदानीमध्यायार्थ सफलमुपसंहरति--- 
ेतरकषेवरह्यो. आर्व्याख्यातयोरेवसुक्तेन प्रकारेणान्तरे परस्परवैरक्षण्यं जाञ्यचैतन्यविकारिखनिरविंकारलादिरूपं ज्ञानचश्चषा 
दाल्नाचार्योपदेशजनितात्मज्ञानरूपेण चश्चुषा ये विदु. भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतानां सर्वेषां अहृविरत्रिथा मायाख्या तखाः 

५ भाष्योत्कषदीपिद्ा । 

इयर्थः । तथाच श्रुतिः भूर्य यथा सरवैलेकरख चश्चुने लिप्यते चश्वैनीद्यदोषैः । एकसथा सर्वभूताम्तरात्मा न छिप्यते लोक- 
दु खेन बाह्यः” इति । यथा एकएव भरतः सलनान्ना भवदादीन्धकाश्यति तथेति सूचयन्नाह- भारतेति ॥ ३३॥ अभ्यायार्थ स. 
फलमुपसंहरति । कषेचक्षत्ज्ञयोरुक्तघ्रकारेण व्याख्यातयोरेवं यथा प्रदर्दितप्रकारेणान्तरमितरेतरैलक्षण्यविसेषं कौरस्थ्यपरिणामादि- 
लक्षणं शाघ्नाचारयोप्रदेशजनितमात्मप्रयक्चं ज्ञानं चेश्चुेन ज्ञानचश्चषा भूतानां प्रकृतिरवियालक्षणाऽव्यक्ताख्या तद्या भूतग्रह्ृतेः 
परमाथात्मविद्यया मोक्षमभावगमनं ये बिदुजनन्ति वे परं परमार्थतच्छं बह्म यान्ति गच्छन्ति पुनरद॑हं नाददत इयर्थः । तदनेन 
नयोद्साष्यायेनामानिखादिकं निरूपयता तचनिषठख कषेनक्े्रजञयाथात्म्यविज्ञानवतः सर्वानर्थनिकृत्या परिपूणंपुरुषार्थसिद्धिरिति वदता 

. ६ भीधरीन्याख्या । 
धुख्यत इति रनिदृष्टन्तेनाद-यथेति । स्पष्टाः ॥ ३३ ॥ जध्यायाथेमुपसंदरति--शे्र्श्रक्तयोरिति । एवमुक्तप्रकारेण क्षेत्र 

| ७ अभिनवयुप्ताचार्थन्याख्या । 
सं क्र वराधराणि ैन्नाणीखर्थः ॥ ३३ ॥ केत्रकेत्रकयोरिति । एवमध्यायेन यदुक्तं जेयं जानं शेत्रके्रक्षमोरम्तरं भूतश्रशतेरम्तरं भूत" 



नीरुकण्ठी-मधुसूद नी-भाष्योत्कर्षदी पिका-ध्रीधरी-भमिनवगुक्तव्याख्यायुता । 

३ नीखकण्ठष्याख्या ( चतुधरी ) । 

नासि इतरेषां त्वनादिरनन्तस्त्यवेति वक्तु शक्यम् । तसान्न प्रकृतिपुरुषान्तरज्ञानमाातेवस्य किंतु प्रकृतिबायेन 
ुरुषक्ञानात् स्बाधेन रच्ुदशेनाद्वयनिदृत्तिवडन्धनिचत्तिरिति सिद्धम् ॥ २४ ॥ 

इति भीष्मपर्वणि नैरकण्ठीये मारतभावदीपे श्रीमद्धगवद्वीतार्थप्रकाे चयोदशोऽभ्यायः ॥ १३ ॥ 
% मधुसूदनील्याख्या 

पर्माथौत्मवियया मोक्षमभावगमनं च ये विदुजौनन्ति यान्ति वे परं परमाथोत्मवस्नुखरूपं कैवस्यं न पुनदैदमाददत इयर्थः । 

तदेवममामिलादिसाधननिष्ठख कषेत्रक्षेव्तविवेकविज्ञानवतः सवोनर्थनिदृत्या परमयुरुषाथपिद्धिरिति सिद्धम् ॥ ३४ ॥ 

दति श्रीमत्परमहंसपरिनाजकाचायश्रीविश्वेश्वरसरसखतीपादच्चिष्यमधुसूदनसरसखतीविरवितार्या श्रीभगवद्रीतागूढार्थ- 

दीपिकायां भकृतिपुरुषविवेैकयोगविवरणं नाम नयोदचोऽव्यायः \ १३ ॥ 
५ भाष्योत्कषैद्धीपिका ! 

५८५ 

तचवपदयोरेकयं भरतिपादितम् ॥ ३४ ॥ 

षे्र्षे्ज्ञयाथातम्यं सम्यग्येन भ्रकादितम् । चन्दे तं परमात्मानं शंकर कष्णमद्यम् ॥ १ ॥ 

इति श्रीपरमहंसपरिराजकराचायैनारखासिश्रीपादगिष्यदत्तंशावतं
सरामकुमारसूु घनपतिविदुषा विरतरिताया 

श्रीगीताभाष्योत्कर्ष्दीपिकायां चरयोदरोऽध्यायः ॥ १३) 
६ अीधरीन्याख्या । 

्ेत्रषयोरन्तर भेदं विवेकशानरक्षणेन चष्ठषा ये विदधुः, तथा चेयसुक्त भूतानां प्रहृतिस्तस्याः सकाशान्मोकं मोक्षोपायं ध्यानादिकै 

नव ये विदुस्ते पर पदं यान्ति ॥ ३४॥ 

विविक्तौ येन तत्रेन मिभ परङृतिपू रषौ । तं बन्दे परमानन्दनन्दं नन्दनमीश्वरम् ॥ ९ ॥ 

इति सुबोधिन्यां शकायां भरीभरस्वामिविरत्रितायां च्रयोदयोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 

७ अभिनवयुप्ाचा्यैव्याख्या । 

तेश्च सवस्पात्परिणामधर्मतवान्मो चनं तेन ज्ञानरुक्षणेन स्त्रा्रतिहतेनालौकिकेन चुषा पदयन्ति ते वासुदेवतां प्राप्य र भन्त॒ एव 

धरं शिवम् ४ ३४ ॥ 

अत्र संमहण्छोकः--पुभान्धङृतिरिखेष भेदः संमूढचेतसाम् । परिपूणौस्तु मन्यन्ते चिर्मलात्ममयं 
जगत् # १ ५ 

दति श्रीमद्ाचा्याभिनवुश्चविरचिते गीतातात्प्यसं्रहे त्रयोदङ्योऽध्यायः ५ ९३॥ 

भभ गरी ० $ 



चतुदेशोऽध्यायः | 

श्रीभगवारुवाच । 
परं भूयः परवक््यामि ज्ञानानां ज्ञानसत्मम्। 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

स्मुत्पद्यमानं कषे्क्षेषक्नसतंयोगादुस्पययत इट्थुक्तं तत्कथमिति तस्पदश्चना्थं "परे भुयः 
रध्याय मारभ्यते, अथतरेश्वरपरतन्रयोः ्चेचक्षेचक्षयोजेगर्कारणत्वं नतु सां ख्यानामिव 
रियेवमर्थं प्ऱतिस्थत्वं गुणेषु च खङ्गः संसारकारणभित्युक्तं कस्मिन्गुणे कथं सङ्गः के ` 
कथंवाते बध्तीति गुणेभ्यश्च मोश्चणं कथं स्यान्सुक्तस्य च रक्षणं वक्तव्यसिदेवमर्थ च भं 
वाच~- परमिति । परं ज्ञानमिति व्यवहितेन संवन्धः 1 भुयः पुनः पूर्वेषु सर्वैष्वभध्यायेष्वसः 

1) ° १ ° 10 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

्ष्कषेत्रज्तसंयोगस्य सर्वोत्पत्तिनि मि तत्वमक्तातं ्तापयितुमध्यायान्तरमवतारयन्नध्याययोरत्थाप्योस्थाप्रकः 
तिमाह-स्चैभिति । बिधान्वरेणाध्यायारस्मं सुचयति--अथतैति । तदेव वक्तमुक्तमनुवदति--ङभ्व 
तिस्थस्वं घुरषस्य अ्रङृल्या सहेक्याभ्यासस्लसेव गुणेषु शब्दादि विषयेषु सङ्गोऽभिनिवेश्चः। पद्विधामाकाङ्कुं नि 
रस्वेनाध्यायारम्मे पूर्वैवदेव पू्वाध्यायसंबन्धसिद्धिरिलयाह-कस्मिज्निति। पूर्ोक्तिनार्थैनास्याध्यायस्य समुच्च. 
परमिलयस्य भाविकारा्थैतवं व्यावतेयितु सङ्गतिमाद- परमिति । भूयःशब्दस्याधिका्थत्वमिह नास्तीह 
रिति । पुनःरब्दार्थमेव विदृणोति--पूरवष्विति । पनरक्तिसर्दी लारा ॒सृ्मत्वेन दुर्बोधस्वा्पु 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुधेरी ) । 

पूवष्यायान्ते भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुतते परं यान्तील्युक्तं त्र का बा भूतप्कतिः किमाश्रयेण तखा 
कथवा नन्धकर्व कथे च ततो मोक्षः किंच सुक्तानां टक्षणमियेतद्र्थजातं विवरीतुं चतुर्दशोऽध्याय 
तज रुच्युत्पादनाथं परं ज्ञानं स्तुवन् श्रीमगवादुवाच-- परमिति । परं सर्वे्करष्ट बह्मविषयत्वात् जानं 
असकृदुक्तमपि प्रवक्ष्यामि । किं तत्सरूपं आह् । ज्ञानानाममानित्वादीनां यज्ञादीनां ज्ञानसाधनानां म, 

% भधुसूदनीव्याख्या । 

पूवोध्याथे "यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । कषोवरक्षेतरज्ञसंयोगात्तदधि दधि इत्युक्त, तत्र निरीश्वरसांख 
्षे्क्षेवज्ञसंयोगयेश्वराधीनलं वक्तव्यम् , एवं "कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मख' इत्युक्तं तच्च कस्मिन्गुणे 
के वा गुणाः कथे वा ते बभ्नन्तीति वक्तव्यम्, तथा भूतप्रकृतिमोश्चं च ये बिदुयौन्ति ते परम्? ह्युत तच 
शब्दितेभ्यो गुणेभ्यः कथं मोक्षणं खान्सुक्तसख च किं लक्षणमिति वक्तव्यं, तदेतत्सर्थं॑विस्तरेण वक्तं 
ऽध्याय आरभ्यते । तत्र वक्ष्यमाणमधे द्वाभ्यां स्तुवन् श्रोतृणां सुच्युत्पत्तये श्रीभगवानुवाच ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञा 
ज्ञानसाधनं परं शेषं परवेस्तुविषयल्रात् । कीदशं तत् । ज्ञानानां ज्ञानसाधनानां बहिरद्वाणां यन्ादीनां 

५ माष्योत्कर्षपदीपिका । 

यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् । कषिन्नक्चेवर्ञसंयोगात्तद्धिद्धि भरतम इत्युक्तं तत्कथमिति प्रकाशनार्थं { 
्ेत्रकषत्रज्योः जगत्कारणलं नतु सांख्यानामिव खतन््रयोरिलेवम्थं च । तथा “कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदशः 
इत्युक्तं । कस्मिन् गुणे कथं रागः के वा युणाः कथं ते व्रन्ति गुणेभ्यश्च मोक्षणं कथं सात् मुक्तस्य च लक्षणं वन्तः 
चाध्यायमारभमाण आदौ शरोतृश्च्युत्पत्तये श्रीमगवाुबाच-- परमि ति । ज्ञानानां यज्ञादिज्ञेयवस्तुविपयाणां सर्वे 

& भीधरीन्याख्या । 
पुरृतयोः सख्तन्रत्वं वारयग्युणसङ्गतः । प्राह संसारमैचिच्यं विस्तरेण चतुर्दशे ॥ १ ॥ 

'्यावत्संजायते किचित्सच्वं स्थावरजङ्गमम् । कषत्रशचतरश्संयोगात्तद्विदधि भरतर्षभः श्त्युक्तम् । स च कषिश्रकषेत्रह्योः र 
शरसा ख्यानामिन न स्वातन्रयेण किं त्वीशवरेच्छयैवेति कथनपूर्वकं “कारणं युणसञ्नोऽखय सदसयोनिजन्मसुः इत्यनेनो 
यणक्ृतं संसारवैविच्यं अपन्चयिष्यननेवंभूतं वक्ष्यमाणमर्थं स्तौति । श्रीभगवानुवाच--परं भूय हति दाभ्याम् ! परं 

७ अभिनवगुत्ताचार्यन्याख्या । 
भी मगवाचुवाच--परं य इति । यदेव पूवोक्तं शानं तदेव सुनः भकर्पेण भययेकं गुणस्वस्पनिर्पणाय वैनसेन क्ष्यामि 



नीलकण्ठी-मधुतदनी-मणप्योक्कर्षदीर्धिका-श्रीधसी- अभिनवगुप्व्याग्यायुना | 
इदं ज्ञानञुपाभिय मम साधम््बमागनाः 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च । २॥ 

१ भ्रीमच्छांकर भाष्यम् । 

जानं सर्वां कानानासुनमपुनमफदन्यान् | 
 मोक्नवदं नु पादनाथम् । यजक्षात्वा यज्कषानं शाना प्राप्य 

१.९. 

~~~... ^~ ^~ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

वदिल्याह--तच्चेति । विर्यं भ्रश्द्वारा निर्दिंशति--करिं तदिति । नि्धौरणाथौ पष्टीमादाय नस्य ग्रद् दर्म. 
यति--सर्वेषामिति । परुत्तममिति पुनरक्तिमाशङ्कय गिषयफलरमेदान्मेवमिवयाह--उन्ततेति । जानं लेपभियाद्रः 
ज्तानशब्देनामानित्वादीनायुक्तस्वात्तन्मण्ये च ज्ञानस्य साध्यत्वैनोत्तमत्वान्न तस्य चक्तव्यतेदयाशङ्कयाह--ङ्ञानाना- 
मिति । नामानित्वादीनां अहणमिति शेषः । दतिशब्द्वृर्वं॑पूरवैवदेव शेषे द्वयः ! यथोक्तल्ानापेश्षया कुनम्न- 
ञ्ानख प्रकषेसत्राह--तानीति । स्त॒तिफर्माद--्रोतृचुद्धी ति । लानं तास्वा ज्ञानस्य ज्ेयत्वोपगमादनवस्येत्या- 
शङ्खयाह--प्राप्येति 1 सुनिक्ाब्दस्य चतुर्थाश्रम तिषयत्वे तन्मात्रादेव ज्तानायोगार्कतसेषां सुकिरित्याशह्याह---~ 
मननेति । सिद्धे्तौनत्वं परामिति विशोषणाग्यावलयै युक्तिवमाह--मोश्चाव्यामिति 1 देष्टाख्यस्य बन्धनसयाध्यक्ष- 
व्वमाह~-अस्मादिति ४ १ ॥ ज्ञानफङख कर्मफर्वेरक्षण्यमाह--अस्याश्च ति । कथं क्तानाश्रयणे तदेतुश्रवणादि. 
सामभीसंपत्तिद्रारेव्याह--क्ञानेति । साधर्म्ये गोगवययोरिव विद्वदीश्वरवोरपि मेदः सयादिलयरद्याह--मन्सरथ- 
तामिति 1 साधम्यय मुख्यत्वे मेदभरौव्याद्रीताशाखरविरोधः स्यादियाह- नत्विति । जानस्तुनये रष्फडस्य 

& नी रुकप्टग्याख्या ( चतुरी )। 

मोक्षफएरत्वादन्तरङ्गः तदेव तत्} अह॑ घटं जानामीत्यत्राहमर्थख घटाकारवृततेधटश्य च ॒कलानमम्नीनि विषयभेद्ःन् 
ज्ञानत्रयमसि । तत्राद्यं नान्तरीयक, यच उत्तमे चरमं घटप्रकारफकरूपं ज्ञानं तदेव प्रं बह््यर्थः । यथोक्तं 
वार्तिककरैः परागर्थप्रमेयेषु या फरत्वेन संमता । संवित्सेबेह शेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः' इति । यत् जञानं जञात्वा 
वेदान्तवाक्यजन्यया घीवृत्या अपरोक्षीकृत्य परं सिरि मोक्षमितः संसारात्संसारं विहयाय गताः श्रप्ताः ॥ १ ॥ 

इदं ज्ञाने विषय विषयिख्यविकल्पवि निक्तं उपाधित्य मम ईश्वरस्य साधम्यं सर्वात्मत्वं सर्वनियन्तृत्व सर्वेभावा- 
 भधुसृदनीव्यार्या । 

उत्तमफरखलात् । नखमानिलादीनाम् । तेषामन्तरदलेनोत्तमफक्खात् । परमिलयनेनोखष्ट विषयखमुक्त, उत्तममिदयनेन तु-कष्ट- 
फलल्मिति मेदः । ईशं ज्ञानम प्रवक्ष्यामि भूयः पुनः । पूर्वेष्वध्यायेष्वसङ्कदुक्तमपि यज्ज्ञानं जञालःऽनुष्राय सुनयी 
मननरीलः संन्यासिनः सवै परां सिद्धिं मोक्षाख्यां इतो देहबन्धनाद्भताः प्राप्ताः ॥ १ ॥ तस्याः सिद्धेरन्छन्िकलं 
दद्ययति--इदं यथोक्तं ज्ञानं ज्ञानस्राधनसुपाभनिदयाचुष्ठाय मम परमेश्वरस्य साधम्यं मद्रूपतामयन्तामेदेनागताः प्रात्र 
सन्तः सऽपि हिरण्यगभीदिपूत्पयमनेष्वपि नोपजायन्ते । प्रलये ब्रह्मणोऽपि विनाशकाडे न व्यथन्ति च न व्यथन्ते । 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

खादुत्तमं नैलमानिलादीनां तत्छ्ञानान्तरद्गसाधनानां एताडरं परमात्मसाक्षात्कारसाधनं जञानं पूवैष्वध्यायेष्वसङकदुक्तमपि ब्रह्मणः 
सूष्ष्मवेन दुबोधलात् भूयः पुनरहं भक्षेण वक्ष्यामि 1 यज्ज्ञानं ज्ञाला लब्ध्वा स्वै मुनयो मननरीखः परां सिद्धि मोक्नाख्यां 
इतोऽस्मदेदबन्धनादृध्व गताः आप्ताः ॥ १ ॥ मोक्षाख्यसिदधेः कर्मफख्पेश्षया परम तत्साधनस्य ज्ञानस्य चोत्तमते हेकान्न- 

वायां सिद्धरेकन्तिकलं दच॑यति--ददमिति 1 इदं यथोक्तं वक्ष्यमाणं च ज्ञानसुपाभ्निदय श्नवणादिज्ञानसाधनमवुषाय मम पर् 
& भीधरीष्याख्या । ॥ 

शायतेऽनेनेति शानयुपदेद भूयोऽपि तुभ्यं भक्षेण वक्ष्यामि । कर्थमूतम् । हञानानां तपःकमोौदिनिषयाणा मभ्ये उच्मग् माक्ष 
हेवुस्वाव् । तदेवा । यजञ्जात्वा प्राप्य सुनयो मननश्ीकाः स्वे शतो देदनन्धनाप्परा सिद्धि गताः प्रप्ता: ॥ १ ॥ किच~--ददमिति। 

इदं वक्ष्यमाणं श्ञानञुपाभित्य श्दं शानसाथनमनुष्ाय मम साधर्म्यं मद्भूपलवं प्राप्ताः सन्तः सर्गेऽपि नह्यादिषूरपद्मानेष्वपि नोत्पषन्वे 

७ अरि रं ॥ वापि दिर 

स्यमेनास्य लनेनास्य_्ानस्य _दषटमलयतां असिद्धिः चाद ॥ १ ॥ इदं छानमिति । व्यन्ोति_शान्वसत्वा दवयः "त ----- असिद्धिः बाह ॥ १॥ इदं ज्ञानमिति । ् यथन्तीति छन्दसत्वा्िङ्कपरसखयः ! धवम् <) 
४ 

॥ 1 

१ नीलकण्ठः, 



५८८ आनन्दगिरिव्याप्वयामंवगिन-प्रीमच्छांकरभाप्ययुता-भीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १४ 

। # 

मम योनि्सहृद्रह्म नस्मिन्गभ दधाम्यहम् । 

सेमवः सर्वभूतानां तनो भवति भारत ॥ २॥ 
१ भीनण्डोकरभान्यम् । । पि धि 

साघस्यं स्येजक्ञेभ्वरयोभदानभ्युपगमादरीतारखे । फडवादश्चाय स्तुलर्थमुच्यते । खगे ऽ च 

काकेऽपि नोपजायन्ते नोत्पथन्ते, प्रलये ब्रह्मणोऽपि विनादाकाङे न व्यथन्ति च व्यथां नापयन्ते । 

न च्यचन्तीव्य्थः ॥ २ ॥ श्चषकेवरहटसंयोग शशो भूतकारणमिव्याह--ममेति । मम लभता महीया 

माया धिगुणात्मिका प्ररूतिर्योनिः स्ैभूतानां सर्वैकायेभ्यो मह्वाद्धरणच् खबिकाराणा मः 

दृष्येत योनिरेव विशिष्यते । तस्थिन्महति ब्रह्मणि योनौ गर्भ दिरण्यगभैस्य जन्मनो बीजं सवैभूतज- 

२ आनन्द्गिरिम्याख्या । 

विवद्धितस्वाच्च नात्र सारूप्यतिषमियाह-फङेति ! सारूप्ये भीफकं हिष्वा ध्यानफरमपस्ुत भसञ्यतेदयर्थः । 
कै्वरास्मतां गदानानेवावान्तरसखगदौ जन्मायभावेऽपि महासगौदौ तदधविष्यतीलशङ्खयाद--सरगे ऽपीति ॥ २ ॥ 
त्तानस्तुला तद्भिसुखायावहिनचेतसे निवक्षिनमथमाद--षेत्रेति 1 खरूपत्वेन सभुतत्वं वारयति--मदीयेति । 
हेरी विच्छक्ति व्याव्नयनि-िशुणादिमकेति । सांस्यीय्रृतिरमि मदीयेति व्यावतिता । योनिशब्देन सर्वाणि 
भवनयोग्यानि कायौणि प्युराद्ानन्वमभिम्रनमिन्याह -- स्ैभूतानामिति । भङृते्हस्वं साधयति--सवेति । 
सर्बकायव्यासिमादाय योनावेव बद्वशब्डुः । शिङ्गषम्यान्महद्रहमेयथौन्तरं किचिदिलारङ्ाह--योनिरिति + 
तसिश्जिल्यादि व्यच््ट--तस्मिन्निति । ईशस कषेत्कषेत्ररसंयोगस्य भूतकारणत्वमिति वक्ुयुपकम्ब किमिदमन्यदा- 

३ नीलकण्टव्याख्या ( चवुधरी ) । 

पिषठादरत्वमित्यादिधर्मसाम्यै साधम्यमागताः । तथाच श्रुतयः ्व॒एवं वेदाहं त्रहमासीति स॒ इदं सवे भवति, । 
रवस्य वदी सर्वखशानः सर्वम्याधियतिः', शस न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान इति जानफठं 

ई.धरसाधर्म्यप्रािमाहुः । किंच भुशुण्डीप्रथृतयो ज्ञानबलादेव सर्गेऽपि न जायन्ते, प्ररय॑काठे च तत्तद्भूतभावं 
गच्छन्तो न प्रख्याख्यादिभिवयन्ते व्यथां ्रापुबन्ति । इदं॑शोकदवयं म्ये वक्यमाणज्ञानस्तुत्र्थतवेनैव व्याख्या- 
तम् । तज्जानसुपाित्य जनमराधनमवुष्ठायेति पदार्थः । शेषं स्पष्टम् ॥ २ ॥ अथेदानीं का वा भूतप्रकृतिः किमा- 
श्येण तखा भूतजनकत्वं तद्वाह--ममेति । मम शुद्धचिन्मा्रख योनिः प्रवेशखानम् । महदह मर्हत्त्ख 

थ मभुसूदनीन्याख्या । 

नच लीयन्त इदयर्थः ॥ २॥ त्रं प्रर॑सया श्रोतारमभिसुखीकृलय परमेश्वराधीनयोः अकृतिपुरषयोः सर्वैभूतोतर्तिप्रवि 
देवुलं नद सां ख्यसिद्धान्तवन्स्बनचयोरिनी विवक्षितमर्थमाह दवाम्याम्--स्वैकार्यापिक्षयाऽधिकलात्कारणं महत्, सर्वकायोणां 

५ माष्योत्कर्षदीपिक्ा । 

मात्मनः साधम्यं खसूयतामागनाः प्राप इत्यथः । 'बरहम वेद् ब्रह्मेव भवति' इति श्रुतेः नतु समानधर्मता साधरम्यमिति मित. 
न्यम् । गीताञ्याद्ञे शचे्रहेश्ररयो्भदानभ्युपगमान्, पल्नुनं ज्ञानफलं विहाय अप्रस्ुतध्यानफलखीकारपसङ्गाच । सर्गेऽपि ब्रह्माद्य 
स्पसतिकखेऽपि नोपजायन्ते, प्रत्ये ब्रष्रणोऽपि विनाश्काडे न व्यथन्ति व्यथां नापदयन्वे न चरन्तीयर्थः। अवान्तरसगदौ जन्मा- 
दिकं न आज्ुवन्तीवि किमु वक्न्यमिखपिशब्दाथैः । परं सेरवोक्ृष्ट ब्रह्म तत्खरूपमाह । ज्ञानानाममानिलादीनं यज्ञादीनां 
ज्ञानसाधनानां मध्ये यदुलमं शानं मोक्षफस्ादन्तरन्गम्। अहं घटं जानामीदयत्रादमर्थसख घटाकारदत्तषैटख च ज्ञानमस्तीति विषय. 
मेदाञ्ज्ानत्रयमस्ति तत्रायदय नान्तरीयकम् । यथोम चरमे घ्रटप्रकाशकफलषूपं ज्ञानं तदेव परं ब्रह्मेयथः । यथोक्तं वार्ति- 
ककारः "परागर्थप्रमेयेषु या फलसेन सेगना । संषिभेत्सबेह हेयोऽथो वेदान्तोकि्रमाणतः* इति । यञ्ज्ानं ज्ञा वेदान्तवाक्यज- 
न्यया धीत्या अपरोशगीत्य इषं क्षानं विषयनिपयीरुपविकल्पविनिरुक्तुपाभिलेदयन्ये । असिन्व्याख्याने ज्ञानानामिति निश्षै- 
रणषष्याः सामशस्यं चिन्यम् । सःभनपिक्षया साधनो्मतायाः प्रतिपादनदयेव सम्यक्लातर । किंच तत्खरूपमाह । ज्ञानं मोश्च- 
फरुलादन्तरज्गं भद घटं जानासीन्यादिपररस्परमसंगतमिति दिक् ॥ २ ॥ ज्ञानस्वुया तदभिमुखाय समाहितवचित्ताय क्षेत्रक्षे- 
तरज्ञसंयोग हदशो भूलक्मरणमिति विवक्षितमर्थमःह-- ममेति । मम मवीया मदपिष्ठिता ननु खतच्रा माया निगुणात्मिका अक्ृविः 

१ भीभरीम्याख्या । 

तथा भ्रख्येऽपि न म्यथन्ि भरल्ये इःग्गनि ननुभवन्ति । पुननौवतेन्न शवयधेः ॥ २ ॥ तदेवं प्रशंसया श्रोतारमभिमुखीङय परमे- 
श्राधीनयोः महृतिपुरुषयोः सवभूता प्रत हैतुत्वं नघ खनश्रयोरितीमं विवक्षितमर्थं कथयति-~ममेति । देशतः कालतश्चा- 

७ अभिनवरुप्ताबायंग्याख्या । 

वाच्यम् ॥ २५ तत्रादौ संसूनो वभसाद--मभ योनिरिति । सर्वयोनिष्विति । हत्ये काते तत्कारणे च सुकरं हिं हानं । मम तावदूयप- 
उ नाच्कण्टम नान्त, 1 
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वेयोनिषु ६. $ सवयानेघु कान्लेय सूतेयः संभवन्ति याः | 

तासा जह्य महव्योनिरदं बीजप्रदः पिना ।॥ % ॥ 
॥ धि ९ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ! 

त्मकारणं बीज दधामि निक्षिपामि । च्छे जश्च्रज्ञप्ररुतिद्धयराक्तिमानीश्वरोऽहमविधाकामकमापाथि- सखरूपालुविधाथिनं क्षघ्नक्ेत्रेण संयोजयामीदय्थैः । संभव उत्पत्तिः सर्वभूतानां हिरप्यगभोत्पत्तिष्ठा- रेण ततस्तस्माद्वमाधानाद्भवति हे भारत ॥ ३॥ सवयो निष्चिति । देवपिठमदचष्यपद्युश्रगादिसर्वयो- निषु कोन्तेय, मूतंयो देदसंस्थानलक्षणए मूरिछताज्ञाघयवा भूतयः संभवन्ति यास्तासां मूर्तीनां 
नि म 0 06 वि त, भ्न 

"१८२, 

५ > आनन्द्गिरिव्याख्या । 
ददिीतमिलयारङ्खयाह- स्ति | गभशब्देनोच्छसंयोगस फर दशेयति--सखंभव इति । “आदिकूता स भूनानाम्' 

इति सत्या हिरण्यगभंकायत्वावगमाद्भूतानां कथं यथोक्तग्भाधाननिमित्तत्वमिलयाशङ्कयाह--हिरण्यगस्रति ॥ ३ ॥ 
नु कथसुक्तकारणानुरोधन हिरण्य गर्भोद्धवमभ्युपेलय भ्रूतानामुत्पत्तिरुच्यते देवादिनातिषिरोपेषु देहषिरोपाणां 
कारणान्तरसख्य संभवात्तत्राह--सवैयोनिष्वि ति । तत्र तन्न हेतवन्तरपतिभासे कुतोऽस्य हेतुत्वमिलादाह् तद्ूरेणा- 

 , र नीलकण्ठव्याख्या ( चदुधरी > । 

प्रथमका्ैख व्रह्म बृहकं कारणमव्यक्ताव्याक्रतापरपर्यीयं॑विगुणात्मफमायास्यं तसिन् गभ खप्रतिनिम्बरू्पं दधा- 
म्यपयामि अहं चिदात्मा । ततो मल्मतिनिम्नग्भिता या माया ततः सर्वेषां भूतानां मवनघर्माणा महदादीनां 
हिरण्यगमीदीनां च संभव उत्पत्तिर्भवति हेभारत । एतेन चित्परतिविम्बसापेकषत्वोपादनेन प्रङरतेः सांख्याभिमनं 
खातच्रय निरस्तम् ॥ २ ॥ किंच स्वेषु भूतेषु योनिषु उपादानमूतेषुं प्रथिव्यामोषधयडव या मूर्तयः शरीराणि 
सुरनरतियक्स्थाबरात्मकानि चतुर्विधानि संभवन्ति तासां मूर्तीनां ब्रह्ममहतपूर्वात्तं महतो व्रह्म ब्रह्ममहत् । राजदन्ता- 

^.  सथुसूद नीन्याख्या । 

्रदधिहेव॒लरूपद्ंहणलराद्रह्य अव्याकृतं, अकृतिल्िगुणाल्मिका माया, महद्रह्म तच ममेश्वर योनिगमाधानस्थानम् । नन्मिन्म- 
हति अह्मणि योनौ र्भ सवैभूतजन्मकारणं अहं “बहसयां प्रजायेय इतीक्षणशूपं सेकत्पं दधामि धारयामि । तत्वंकल्पनिपयी- 
करोमीदयर्थः । यथाहि कश्चित पुत्रमदुशयिनं नीद्यायाहाररूपेण खस्िन् छीनं शरीरेण योजयितुं योनां रेत नेक्पूर्वकरं 
गर्भमाधत्ते तस्माच गभौधानात्स पुत्रः शरीरेण युज्यते तदथं च मध्ये कललयवस्था भवन्ति, तथा ्रख्ये मयि लीनसनिया- 

कामकमौनु शयवन्तं कषेत्रज्ञं खिसमये भोस्येन क्षेन्ेण का्यकरणसंघातेन योजयितुं चिदाभासाख्यरेत.सेक्पू्ेकं माया्रत्तिरपं 

गममहमादधामि । तदथं च मध्ये आकारावायुतेजोजल्प्रथिव्याद्युततत्यवस्थाः । ततो गर्भाधानात्संभव उत्पत्तिः सर्वभूतानां 

हिरण्यगभौदीनां भवति हे भारत, नलीश्वरकृतग भधानं पिनेदर्थः ॥ ३ ॥ ननु कथं स्वैभूतानां ततः समवो देवादिदेद- 

विरोषाणां कारणान्तरसंभवादिदयच्रङ्चाद- खै योरिष्विति । देवपितरूमरष्यपञ्सगादिसर्वेयोनिषु या मूतेयो जरायुनाण्ड- 
५ सष्योत्कषदीपिका । . 

सर्वभूतानां योनिः कारणम् 1 ममे योनिः गभौधानस्थानमिति त॒ इगमलादाचयन व्याख्यातम् । योनिमेव विष्ठिनष्टि ¦ सर्वै- 

कर्ेभ्यो महक्त्वात्छविकाराणां भरणाच महद्भह्य ! मर्हत्तत्वख भ्रथमकायंस्य ब्रह्म बृहकं कारणमिति तु ब्रह्म्षब्दसख कारणरूपा- 

सुख्यार्थपरलं लुभूतकमैधारयदयागं ब्रह्म महदिति वक्ष्यमाणानुरोषे चासमलसमभिप्रेाचारयैने व्याषयातम् । तस्मिन्महति 

ब्रह्मणि योनौ गर्भ हिरण्यगभौदिसर्ैभूतानां जन्मकारणं बीजमहं दामि निक्षिपानि षेतर्त्रत्महतिद्यरकिमानश्वरोऽहमविया- 

कामकमपाधिखरूपानुषिधायिनं क्त्र कषे्ेण संयोजयामीखर्थः। ततस्तस्माद्वभा धानात्स्ैभूतानां दिरण्यगमौदिसम्बपयैन्तानां 
संभव उत्पत्तिर्भवति । नतु हिरण्यगर्भस्य ततः संभवेऽपि सर्वेषां क्थ ततः संभवः सखखमादृपि्रदेसतत्तदधूतसंभवदद्चनादितिचत्त- 

आह--भारतेति । यथा पित्रदिश््यननानामपि भवदादीनां भरतोद्धवलेन भारतलं तयेति संबोधनाशयः ॥ ३ ॥ न 

ख्धुपकरमे एव भृतिः योनिरदं च गमौधानकतों मभि सदतस - सवयो निप्विति ॥ देवपिवृमयुप्यग्रगादिसर्वेयो- 
चराल्याख्य 

नवच्छिन्नप्वान्मदव्, बदणतवात्कायणां बृडहेस्वादा ब्रह्न । प्रहृतिरियर्थः । तन्मदद्रय मम परमेश्वरस्य गोम ानसान 

तसिन्नहं गरम जगद्धि्ारदेहं िदाभासं दधामि निश्िपामि । पर्ये मनि ठीनं सम्तमनिचाकामकमौलु शथवन्त त्रं खिसम 

भोग्येन क्षेत्रेण संयोजयामीलथैः । ततो गभौधानत्सर्भूतानां महयदीर्ना संभव उद्यत्तिभैवतीति ॥ ३ ॥ न केवरं स॒ष्टयुपक्रम 

एव मदभिष्ठिताभ्यां श्ङृतिषुरषास्यामयं भूतोत्तिप्रकारः अपितु स्वेदैवेलाद---सर्वयोनिषिविति । सवौद् योनिषु मनुष्याय 
४७ अभिनवयुष्ाश्वार्यव्याख्या । इयाम + 

ेसवपमानन्दर्पस मह दंातनीयकणिसतं जा आतमीयने हि पिमा महन ~ महद्व बंहकारमीयसाक्िरूपं रद्य आत्मीयामेव दि विजरोकाक्तिमाङपभ्य अहमनादीनात्माणुनलअहार्घ संसारया 
ैशयपरमानन्दल्पसय महद्र इंदकव्मीवचक् न _--------------------------- 

१ श्रीधर; > नीरुू्कीण्ठ , 



५९,५ -आनन्दगिरिव्याख्यासवरित-श्रीमच्छाकरमाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १४ 

स्वं रजस्तम इति गणाःप्रक्रनिसमवाः। 
निवध्रन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५॥ 

१ भीमन्छांकरभाष्यम् । 

ब्रह्ममदहत् स्बीवस्यं योनिः कारणमहमी रो बीज्ञपदो गमौधानस्य कतौ पिता ॥४॥ कै गुणाः कथं 
वध्न्तीस्युच्यते--लस्वमिति । स्वं रजस्तम दये्वनामानो, गुणा इति पारिभाषिकः छाब्दो न 
सरूपादिषद्रव्यािताः । नच शुणशगुणिनोरन्यत्वमन्र विवक्षितम् । तस्माहणा इव नित्यपरतन््राः 
कषे्क्ष॒प्रयविद्यारमकत्वारश्च्रक्ञं निबश्चन्तीव तमास्पदीरूलयात्मानं प्रतिखुभन्त इति निवश्नन्तीः 
त्युच्यते 1 ते च प्रकृतिसंभवा भगवन्मायासंभवा निबधन्तीव हे महावाहो, महान्तौ समर्थैतरावाः 

भ पकप श, छो तै कने भै  शविकि सनो केणो ककं धक 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

सेवावस्थानादिदयाद--खर्वीवस्थसिति ॥ ४ १॥ एवं केत्र्षेत्र्तसंयोगाजगदुत्पत्ति दरीयता बह्यवातिद्यया संसरनी 

युक्तमिदानीमध्यायादावुक्तमाकाष्कुद्रयं पू्मनुद्यनन्तरश्षोकेनोत्तरमाद--कै गुणा इति । सत्वादिपु कथं गुण 

दाण्दुप्रवृत्तिरिलाशङ्ख परतन्रघ्वादिलयाह--गुणा इति । रूपादिष्विव गुणञाब्द्ः सत्वादिपु द्रव्यारितस्वं निमित्ती 
क्ल्य किं न स्यादिलयाशङ्ख अकृल्यात्मकानां तेषां सर्वाश्रयव्वाक्नेवमिव्याह--न रूपादिवदिति । गुणानां अशते 

युथगाक्तेरन्यस्वे इतसेषां प्रृल्ात्मत्वमिलयारङ्चाह--नच गुणेति । अलयन्तभेदे गवाश्ववत्तद्धावासंभवादिलयथः 
सेदामेद च तद्भावासं भवाद्विरेषास्छृतस्तेषु गुणपरिमपेसयारङ्खयाह- तस्मादिति । श्चेत्रततं प्रति निलयपारत्य 
हतुमाद--अवियेति । के गुणा इयस्योत्तरयुक्त, कथं बश्नन्तीयस्योत्तरमाद--क्षे्रक्ञमिति ! तदेबोपपादयति- 
तमास्पदीकलयति । प्राङ्कतानां गुणानां प्रहृलयारममकत्वमाह--ते चेति । संभवलयस्मादिति संभवः प्रङ्ृति; संभवो 

येषां ते तथेति । साख्यीयां भ्रति प्रधानाख्यां व्यावतैयति--भगवदितिः । इवक्ाराजुबस्धेन नितरां वश्चनिः 
खधिकारवत्तयोपद्श्ेयन्तीति क्रियापदं व्याख्याय मदाबाहुशब्दं व्यचश--मटान्ताविति । देष्टवन्तं देष्टमार्मानं 

३ नीरुकण्ठडम्याख्या ( षतुधरी ) । 

दित्वादुपसर्जनख परनिपातः । मायेव योनिरित्यर्थः । अहंतु तासां बीजप्रदः पिता ताखपि खयप्रतिनिम्बखार्षयिता 
यथा पुरुषो भायोयामनुशयिसंपक्तं रेतो निषिश्चति ततो भा्यातः पिण्डोत्पत्तिः रेतोँशतस्तव्र चेतन्योत्पत्तिरिति 
चैतन्यविरिषटय पिण्डख यपिताऽ्हं माता च मयेव्र्थः ॥ ४ ॥ एवं ईश्वराघ्रयेण प्रक्ृतिर्भूतानि खजतीर्युक्तम् 
इदानीं सा कथभूता निबभ्र तीति तदुच्यते--सच्वमिति । प्रकृतिः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था । ततः सकारा 

% भधुसूदनीन्याख्या । 

जखेदजोद्धिजादिभेदेन बिलक्षणविमिधसंस्थानास्तनवः संभवन्ति है कोन्तेय, तासां मूर्तीनां तत्तत्कारणभावापन्नं महत् ब्रहम 
योनिमौतृस्थानीया ! अहं परमेश्वरो बीजप्रदो गभाधानलय कता पिता । तेन महतो ब्रह्मण एवावसथाविशेषाः कारणान्तराणी 
युक्तमुक्तं संभवः सर्वैभूतानां ततो भवतीति ॥ ४ ॥ तदेवं निरीश्वरसांख्यनिराकरणेन क्षेत्रक्षेवज्ञसंयोगसेश्चराधीनलसुत्ं 
इदानीं कस्मिन्गुणे कथं सङ्गः के वा गुणाः कथं वा ते बघ्रन्तीत्युच्यते-सच्वमिदयादिनान्यमिदयतः प्राक्चतुरद॑शभिः--सच्तवं 
रजस्म इये्वनामानो गुणा निखयपरतन््राः पुर्षंप्रति सर्वेषामचेतनानां चेतना्थलात् नतु वैशेषिकाणां रूपादिवद्गव्याध्रिताः 

५ भाष्योस्कषंदीपिका । 

निषु या मूर्तयो देदसेस्थानलक्षणाः सेभवन्ति हे कौन्तेय, यथा तव कुन्ती तथा तासां ब्रह्म महत्तत्रतत्र तत्तत्कारणङूपेणावस्थ, 
योनिः कारणमहमीरो बीजप्रदः गभो धानस्य कतो पिता । तथाच भ्रकृतेरेवावस्थाविरोषेषु कारणान्तरेषु गभौधानकर्ः परमेश्व 
रसेव सर्वत्र सत्त्वात् युक्तमुक्तं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारतेति ॥ ४ ॥ एवं द्वाभ्यां प्रकृतिपुरुषयोरीश्वरपारतचरयप्रतिप। 
दनेन सांख्याभिमतं तयोः खातञछयं निरस्तम्, इदानीं के गुणा. कथं वा ते बध्रम्ति कस्मिन् गुणे कर्थ वा सद्र इति निरूपयति- 
सरवमिलयादि चतुर्दशभिः । स्वं रजस्तम इये्वनामानो गुणाः । इतिशब्दो न रूपादिवत्पारिभाषरिकः सत्त्वादीनां द्रव्याभि 
तलबोधकः। अ्रहृद्यात्मकानां तेषां सर्वाश्रयलात् । नापि गुणगुणिनोरन्यलमत्र विवक्षितम् । भयन्तमेदे गवाश्ववत्तद्वावासंभवान् 

। & भीधरीव्याख्या । 
या मूरवेयः स्थावरजङ्गमात्मिका उत्ययन्ते तासां मूर्तीनां महद्रद्य मङृतिः योनिर्मावृ्यानीया । अदं च बीजप्रदः गभौधानादिकन 

पिता ॥ ४ ॥ तदेवं प्ररमेश्वराधीनाभ्यां प्रकृतिपुरुषास्यां सर्वभूतोत्पत्ति निरूप्य दानीं व्रकृतिक्ष॑योगेन पुरुषस्य संसार प्रपयति-~ 

सत्वमरिल्यादि चतुद शभिः । सत्त्वं रजस्तम इति रयो गुणाः प्रकृतिसंभवाः प्रकृतितः सभव उद्भवो येषां नै नवाक्ता: । युणमाम्य प्रकृति 
७ अभिनव्रगुप्ताचार्यन्याख्या । 

अतएव सर्वासु योनिष्वादिकारणतया इंदिका( ता) भगवच्छक्तिः सकलसंस्ारजननस्व भावना माना । पिनान्वहं शकिमानध्यपदेक्यः ॥१५४॥ 



नीटकण्टी-मधुसूदनी-भाप्योककरषदीपिका-भीधरी-अभिनवरगुपरव्याव्यायुना । 
सभवं निर्भदत्वात्य तन्न खत्वं त्वात्प्रकाराकमनामयम् ¦ 

सुख सङ्घेन ब्चाति ज्ञानसङ्न चानघ ॥ ६ ॥ 

जायुप्रलम्बो बाह यस्य ख महाबाहुः हे म त शरीरे देदि ‡ दाबाहो, न रेहवन्न मन्यत । भव्यम 
चोक्तमनादित्वादिस्यादिण्छोके। नयु देही न लिप्यत इत्युक्तं तत्कथसिह निबभन्तीन्यन्यथोदयन 
मस्माभिरिवदान्देन निवश्चन्तीधेति ॥ ५॥ तजन सत्वमिति। तन्न खत्वादीनां सस्वस्यवर नाव्र्- 
मुच्यते निमेदस्वार्स्फटिकमणिरिव भरकाशाकमनामयं निख्पद्रवे सस्व तश्षिबध्राति । कथं सशर. 
सङ्ञेन सुख्यहमिति विषयभूतस्य खखस्य विषयिप्यात्मनि सं षापाद्नं पैव सुखे स नमिति । 
सेषाऽविद्या । नहि विषयधमा विषथिणो भवति । इच्छादि च शरुत्यन्तंकेत्रस्येव विषयस्य ध्र इनु 
भगवता । अतोऽविद्ययेव सकीयधर्सभूतया विषयविपय्यविनेकरुश्चषणयाऽखात्मभने स स प्रयनीष 
| गा क 00000)

 

॥)। , # 

॥ + 0 9) (न च ^ न = + + 

२ आनन्दगिरिव्याख्या 1 

मन्यमानं देदस्वामिनमिलयभथैः । खरस्य कथं दध्यमानस्वमि्यादाङ्खय 'ङुयान्मेरावणुधियम्' इनिन्ययन म यामद्ाश. 

मिदमिलयाह-अव्ययसिति । खतो धर्मतो वा व्ययराहियमिलयपेश्चायामाद--भव्ययत्वं चेति । सिध्यते म भं 
पपेनेलनेन विरूढ.मिदं निबन्न्तीति वचनमिति शङ्कते---नन्विति । इवकारायुजन्धेन छ्रिमापद्रं प्याजश्षागिर्यः- 

भिरस् चोद्यस्य परिहतस्वाननैवमिलयाह--परिदहतयिति ॥ ५ ॥ किंक्षणो युणः केन नभ्नानीन्यपेशायामाई--- 
त्ति । निघौरणा्थैतया समीं व्यवचरे--तत्र सच्वादीनासिति । एुनस्तत्रेययुवादमात्रे, निमेये म्बन्छश्वमा- 

वरणवारणश्चमस्वं, तस्मासखकाशाकं, चेतम्यभिव्यज्ञकं, निरूपदवमिति नि्मैरुं सस्सु्बस्यानिव्य ज कमिन्धपः । कन दारण 

तदात्मानं निबश्चतीति एच्छति--कथमि ति । सुखसङ्गेन बक्चतीत्ुत्तरं तदेव बिद़णोनि--सुस्यहमिन्याद्रिना । 

सुख्यसुखस्याभिष्यजकसस्वपरिणामोऽन्न विषयसतभूतं सुखसुच्यते--संशेषापादनमेव विशषदयनि--मुधतेति । किमिति 

गरपेवेति विक्षेषणं सङ्कख वस्तुत्वसंभवादि्याङ्कयाद-- सैषेति । नन्विच्छा सङ्ोऽभिनिवेशचनयकोऽभमतत्रष्छदिर'म- 

धर्मत्वाक्किमविधयेव्याशङ्य सनोधर्म्वादिष्छादेनीरमधसेतेयाह- नदीति 1 इच्छदेरनाव्मधर्मष्वे # प्रमाणमिन्या- 

शङ्ाद--इच्छादि चेति । वखात्मधर्मत्वासं मवे फङितसाह--अत इति \ सेजयनीव मश्वमिनि तैर. 1 दशक 

३ नी लकण्ठन्याख्या ( चतुरी > । . 

लरसखराङ्गाङ्धिमायेन वैषम्येण उद्निल्यमानाः प्रक्ृतिसंभवा इत्युच्यन्ते नतु प्रकृतितो वरपिकःमामिव द्रन्या- 

हणा अन्ये एते हे महाबाहो, देहे अव्ययमविकारिणमपि देहिन स्थूणायां वस्ममिव रशनाभूना यणा निवभन्ति 

॥ ५ ॥ तत कः केन सङ्घेन बधरादीत्युच्यते-- तच्चेति । ततर तेषु गुणेषु सक निर्मरत्वादुःखमोहास्यमरगहिम्यान् 
% अश्ुसुदनीस्यास्या । 

नच ुणशुणिनोरन्यलमत्र विवक्षितम् शुणत्रयात्मकलातमङतेः। तदि कथं अषृविसंभवा इयु्यन्ते-अयाणा युगल साम्यष्था 

अकृतिमौया भगवतस्तखाः सकादात्परस्पराङगद्वि मावेन वैषम्येण परिणताः अङ्ृतिसंभवा इत्युच्यन्त । तेच टद दरति 

शरीरेन्धियसंघति देदिनं देदतादात्म्याष्यासापन्न जीवं परमार्थतः सर्वविकारशचन्यलेनान्ययं निब्नन्नि निकमे न्नं 

लयिकारवत्तयोपदशयन्तीव अन्द जल्पच्राणीव दिवि स्थितमादिं ्रतिनिम्बाच्यासेन खकम्पादिमसय' ५ 

पारमार्थिको बन्धो नास्ति तथा व्याख्यातं प्राक् "दारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते" इति ॥ ५ ५ त गे शणः 

केन सङ्गेन बश्रातीलयुच्यते--तत्रेति । तत्र वेष णेषु मध्ये सत्वं प्रकाशकं चैतन्यस्य तमोशगहन रर धः् 

५ माष्योत्कषेदीपिका 1 

र्न तेषां अविलम्मात्प्रकृतिसेभवाः त्रयाणां गुणाना साम्मव्न्भ ग्रहृतिनय. 

तस्ाद्कणा इव निदपरतन््रा कषे भरति तमास्परी्यैन तेषां मतिलम्भातमकृतर चाः र 
नग 

वतो माया संमनोऽमिव्यकिकारण येषां त
े देहे देहिनं देदमात्मान देहवन्त मन्यमानं

 जीवं वनोऽनादिलाि वाम् 

अव्यय निर्विकारं निबध्नन्ति करयान्मेरावणुधियम्
' इति न्ययिन मायामाहात्म्यमिदं, यदन्ययस्य बन्धन तदभि कतवान्मिध्याम् 

तमेव नतु वासवं तेन न करोति न लिप्यते, 
टिप्यतेन सं पापैमेदयादिना देदी न छिप्यत इति पूरुर तत्क यई 

च्यत इति न श्कनीयम् । महान्तो समथौ वा जालुप्रलम्बौ बाहर यख
्य स महाबाहु सस गोधनं हे महागादो इ

ति । भहमभ्यवि 

इति ज्ञानमेव युणङ्कतबन्ान्सुक्तिसाधरन
 नतु महाबाहुरहमिति बाहुसामभ्ैखत्र

ानुपयोगास्रतयुत देदाभिमानसख बन्धन 

ति ोतनार्थम् \५॥ किंलक्षणो गुणः केन सङ्गेन बश्रातीय
पेक्षायामाह--तन्नेति । तेषु सत्तवा

दिगुणेषु सस्व निमगजानस्फरिषक- 

आधरीन्यास्या । 

क तादल्थिन धित देहिन निद्र वस्तुतोऽभ्वयं नि{िकारमे¶ स्तं विष, 

- सन्तः श्रहृतिकायं । 

शन्ति । खकारः युखदुःखमोद्यादिभिः संयोजयन्वीत्यधैः 



५९२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-ध्ीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १४ 

रजो रागात्मकं बिद्धि तृष्णासङ्सखुद्धवम् । 
तल्निवश्राति कौन्तेय कमसङ्घेन देदिनम् ॥ ७॥ 

१ भीसण्छांकरमाष्यम् । 

घक्तमिव करोत्यसखिनं उखखिनमिवः। तथा ज्ञानसङ्गेन च । शानमिति सुखस्ादचयौर्शचे्रश्ये- 
वान्तःकरणस्य धमो नात्मनः । आत्मधर्मत्वे सङ्गाचुपपत्तेबेन्धादुपपत्तेश्च । खुख दव क्षानादौ सजो 
मन्तव्यो हेऽनघाव्यसखन ॥ ६ ॥ रजो सगास्मकमिति । रजो रागात्मकं रजनाद्रागो गैरिकादिष- 
द्वागात्मकं विद्धि जानीहि 1 ठष्णासङ्गसमुद्धवं ठष्णाऽप्राप्ताभिराष आसङ्गः म्रा | विधये मनसः 

पनिननििकििपिििकििनोमिक गोतम मि त 0 कि "त किति, ज त भ भिः क ५ जत कै तै क ४५४ ॥। [+ 88 । 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

प्रयोगे हेतुमाह--अभविद्ययेति । तखा वस्तुतो नाप्मसंबन्धस्तथापि संबन्ध्यन्तराभावादस्वातश्याच्चास्मधर्मस्व. 
मापा दष्टत्वमाचष्ट--खीयेति । इत्तिमदन्तःकरणख विषयत्वादात्मनः साधकत्वेन तद्धिपयस्येऽपि तदुषिचेकरूपा. 
विद्येति तत्खरूपमाई--विषयेति । यथोक्ताविदयामाहास्म्यमिदं यदखरूपेऽतद्धमे च सक्तिसंपादनमिष्याह-- 
अखेति ! तदेव स्फुटयति--सक्त मिषेति । प्रकारान्तरेण स्वस्य नियन्धनस्वमाह--तथेति । क्षायतेऽनेनेति 
सस््वपरिणामो जानं तेन जान्यहमिति विपरीताभिमानेन स्वमास्मानं निवक्षातीयाह--ज्षानसित्यादिना । विपक्षे 
दोषमाद~-आस्मेति । खाभाविकत्वेन प्राप्ततात्तत्र स्तः संयोगात्तद्रारा अन्धे च तन्निषृस्यनुषपत्तेनीस्मधरमस्व- 
-मिय्थैः। जनिश्वयादावपि क्षेत्रधमे सङ्गख पूर्ववदाविद्यकत्वं सूचयति--सुख इतरेति । पापादिदोषहीनसेवाश्र- 
शाखेऽधिकार इति चयोतयति-भनघेति ॥ ६ ॥ रजस्तहिं किंलक्षणं कथं वा पुरूपं निवध्धातीयश्षङ्खधयाषट--र्ज 
इति । रज्यते संसृज्यतेऽनेन पुरषो ददयेरिति रागोऽसावार्माखेति रागातमकं रजो जानीदीलयाह--रञ्जनादिति । 
सजुद्धवलस्मादिति सञुदधवस्तष्णा चासङ्गश्च वृष्णासङ्गी तयोः समुद्धवस्तमिति निग्रहं गृदीष्वा का्॑द्रारा रजो 

& नीरकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

प्रकाशकं जटोकवत्सर्वाथाचोतकमू । यतोऽनामयं रजस्तमोभ्यामनभिभूतम् । तस्युखसद्गन ज्ञानसङ्गेन च नरं 
अविद्या तिरोहितखरूपकानानन्दं अहं सुखी अह॑ ज्ञानीत्यभिमानिन अन्तःकरणवृत्तिघर्ैयोः सुखकषानयोरास्मनि 
आरोपेण बभनाति । हे अनघ अब्यसनिन् ॥ & ॥ रजोशुणो रागो रञ्जना तदात्मकं विद्धि । तृष्णा प्राप्यमाणेष्व- 

४ भयुसूदनीव्याख्या । 
निमललात्लच्छलात् । चिद्विम्बभ्रहणयोग्यलादिति यावत् । न केवलं चैतन्याभिनव्यलकं किंलनामयम् । आमयो दुभ्खं 
तद्िरोधिसुखस्यापि व्यल्ञकमिदयर्थः 1 तत् बध्नाति खखसद्घेन ज्ञानसङ्गेन च देहिनम् हे अनयाव्यसन । सर्वत्र संगोधनानाम. 
भिभ्रायः प्रागुक्तः सतैव्यः । अत्र उखज्ञानशब्दाभ्यामन्तःकरणपरिणामौ तद्यलकालुच्येते । च्छा दवेषः सुखं दुखं संघाते. 
तना धतिः” इति उखचेतनगोरपीच्छादिवल्षे्र धर्मेन पाठात्. । तत्रान्तःकरणधर्मसख सुखस्य ज्ञानस्य चात्मन्यध्यासः स्नः 
भहं खखी अहं जान इति च । नहि विषयधमौ विषयिणो भवति । तसरादविद्यामात्रमेतदिति शतश्च उक्ता प्रक् ॥ ६ 

` ५ भाष्योत्कषेदधीपिका । 
वट्खच्छलात् भ्रकाराकं चेतन्याभिव्यलकमनामयं निरुपद्रवम् । एतादशं सत्वं खढ्यहमिति विषयभूतद्य युखस विषयिणि रद्य. 
गात्मनि षेव संशेषापादनेन खलसद्न बध्राति अविद्यैव हयन्यधरमोऽन्यसिन्ारोप्यते इच्छादिकं धयन्तं कषेत्रस्य धरम इत्युक्तं 
भगवतातोऽविययैव खकीयधमभूतया विषयनिषय्यविवेकलक्षणयाऽखात्मभूते सुखे संजयतीवासद्गं सक्तमिव करोति । भसु. 
खिनं युखिनमिव । तथाच यथोक्तावियामादात्म्यमिदं यदखरूपेऽतद्धभे च सक्तिसंपादनम्। प्रकारान्तरेण सत्त्व निबन्धनहेतुल- 
माह--श्ानसङ्गेनचेति । ज्ञायतेऽनेनेति सत्तवपरिणामो ज्ञानं तेन ज्ञान्यहमिति विपरीताभिमानेन सत्वमाल्मानं निवध्राति 
ज्ञानमिति । सुखसाहचयात् । क्षेत्रसैवान्तःकरणस धर्मो नात्मनः आत्मधर्म स्नानुपपत्तेवेन्धायुपपत्ते्च सुखदव ज्ञाना सगो 
मन्तव्यो हेऽनघाषद्यल्याव्यसन, अनघेति संबोधयन् सुखादिव्यसनाभावसंपत्त्या स्वभ्यक्तं बन्धनं नाहंसीति सूचयति । पापादिदो- 
षहीनसेवात्र शाल्ञेऽधिकार इति दयोतयतीयेके ॥ ६ ॥ रजः किंलक्षणं कथं वा देहिनं बधातीदपेक्षायां तख लक्षणं बन्धकलं 
चाह--रज इति । रजः रागात्मकं रज्यते संसज्यतेऽनेन पुरुषो ददयेरिति रागो दष्टं तत्साधनविषयकः कामः भंथः 

& भीघरीच्याख्या । 
यणानां मध्ये सत्वं निर्म॑लत्वात्छच्छत्वात् स्फरिकवत् भकाशकं भाखरम् , अनाम्यं च निर्पद्रवम् । श्चान्तमिलय्थः 1 अतः दान्त 
स्वात्खकार्येण सुखेन यः स्गस्तेन बध्नाति । मराद्चकलाच्च सकारयेण शानेन यः सङ्गसेन च बक्नाति । टे जन निष्पाप, हं 
छली कानी चेति मनोधमौसदभिमानिनि कतरह संयोजयतील्यथेः ॥ ६ ॥ रजसो लक्षणं बन्धय चाह--रजोरागेति । रजः. 

क ७ अभिनवयुप्ताचार्यव्याख्या । 
है संत्वमिति । देही चायमातमतया सत्वरजस्तमोभिधैर्मैरपवर्मपर्यन्ताय भोगाय निवभ्यक्ते ॥ ५॥ तत्र सरत्वभिति! रजो रामास्मकष ! चम 



नीटकष्टी-मधुसूदनी-भाप्योत्कर्षदीपिका-भीधरी-अभिनवगुपव्यास्यायुता । ५९३ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धिः मोदनं सर्वदेहिनाम् । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवश्राति भारत ॥ ८॥ 

हि २ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

्रीतिलक्षणः संन्छेषः, ठष्णासङ्गयो; समुद्धव त॒ष्णासङ्ञससुद्धवं तन्निवध्ाति तद्रजः ड कौन्तेय क्म. 
सङ्गेन टष्टाद्ट्थंषु कर्मसु सञ्जनं तत्पस्ता कर्मसङ्गस्तन निवध्राति रजो देहिनम् ॥ ७ ॥ तम- 
स्त्विति । तमस्ठतीयो गुणोऽन्नानजमक्नानाज्ञातमक्ञानजं विद्धि । मोहनं मोहकरमविवैककरं सवै- 
देिनां सवेषां देदवर्ता । प्रमाद्ाठस्यनि द्राभिः प्रमादश्चाटस्य च निदा च भरमादारङस्यनिद्रास्ताभि- 

= जनन्दकिरि्माल्या 
विवञ्चस्वृष्णासङ्गयोरथमेदमाह--ठष्णेत्यादिना । रजसो रक्षणञुक्तवा निबन्टतप्रकारमाइ--तदज इति । 
क्मेसङ्गं तिभजते--दण्रति । अकृ्तीरमेव पुरषं करोमीलयभिमानेन प्रवसेयतीय्थः ॥ ७ ॥ तमस्तर्हिं किंलक्चणं कथं 
वा पुरुषं निबन्नाति तन्राह--तमरित्वति । गुणानां भ्रकृतिसं मवस्वाविरोषेऽपि तमसोऽक्ञानजस्वविरोपणं तद्विपरीत. 
स्वभावानापत्तेरिति मत्वाह--अन्ञानादिति। स्युद्ययनेनेति मोहनं विवेकप्रतिबन्धकूमिति कायद्वारा तमो निर्दि. 

परति-मोहनमिद्यादिना । रश्चणयुक््वा तमसो बन्धनकरत्वं दशयति--प्रमादेति । कार्यान्तरासक्छतया 
ˆ चिकीर्षितस्य कतेव्यखाकरणं ममाद; निरीहतयोत्साहप्रतिबन्धस्त्वारुसयं, खवप निदा ताभिरादमानमविकारमेव 

३ मीरुकण्ठग्यारूया ( चतुर्ध॑री ) । 

प्यर्थष्वतृतिः । सङ्गः प्राप्ते विषये मनसः परीतिरश्चणः संष्ेषस्तयोः समुद्भवं निदानभूतं तद्रजो हे कन्तेय, कर्म- 
सद्धेन दशद्टर्थपु कर्मसु सङ्गस्तत्परता तेन निबभ्ति देहिनं देहाभिमानिनम् ॥ ७ ॥ तमोगाणस्तु पूवीभ्यां विल- 
क्षणः । अज्ञानं मायाया आवरणरशक्तिस्तत उद्धतं अज्ञानजं विद्धि । अतः सर्वेषां देहिनां मोहने भ्रन्तिहेतुः । 
प्रमादोऽमवदहितत्वं सच सत्वकार्यप्रकाशविरोधी । आरुखं जडता तच्च ॒रजःकारयप्रवृत्तिविरोधि । उभयकार्थनिरोधिनी 

श मथुसुद्नीव्याख्या । 

रज्यते विषरभषु पुरुषोऽनेनेति रागः, कामो गथैः स एवात्मा खह्पं यख धर्मधर्मिणोसदात्म्यात् तद्रागात्मकं रजो विद्धि । 
अतएव अप्राप्ताभिखधस्तृष्णा, प्राप्रयोपश्थितेऽपि विनाशे संरक्षणाभिरष आंसद्वस्तयोस्तृष्णासङ्गयोः संभवो यस्ात्तद्रजो 
निवध्राति हे कौन्तेय, कर्मसद्नैन कर्मसु द्यदध्यर्थेषु अहमिदं करोम्येतत्फङ भोक्ष्य इदयभिनिवेश विशेषेण देहिनं वस्तुतोऽकतौ- 
रमेव कलल्लाभिमानिनम् । रजसः प्रषत्तिदेतुलात् ॥ «७ ॥ ठुशब्दः सतत्वरजोपेक्षया विरोषयोतनार्थः । अज्ञानादावरणशक्छि- 
रुप्रा्तदुद्धतमन्ञानजं तमो विद्धि । अतः सर्वेषां देहिनां मोहनं अविनेकरूपलेन श्रान्तिजनकं । अमदेनार्छेन निद्रया च 
तत्तम निवशध्राति देहिनमियदुपज्यते । दे भारत, अमादो वस्तुविवेकासामर्थ्यं सत्तवकायभ्रकारा विरोधी, आक्यं अ्रच्यसामर्थ्य 

ध भाष्योत्कषंदीपिका । 

स एवात्मा यस्य तद्रागात्मकं विद्धि जानीहि । अप्राप्ठाभिरषस्तृष्णा । प्राप्तनिषये मनसः प्रीतिलक्षणः संटष आसङ्गः समु- 

| द्ध वद्यस्मादिति समुद्रः । तृप्णासद्नयोः समुद्धवं निदानं एतादशं तद्रजः । कर्मसङ्गेन दषटा््टर्थषु कमखु सजनं तत्परता कमे- 

सङ्गन्तेन देदिनं निवश्चाति । अकतारमेव करोमीयभिमानेन अरवतैयतीय्थे" । बध्वा च जननीजठरषासादिरूपां संखतिं विसा- 

रयतीति ध्वनयच्ाद--हे कौन्ते्ेति ॥ ७ ॥ तमस्ति किंलक्षणं कथं वा पुरषं निबध्रातीखपेश्षायां तख लक्षणं बन्धकलं चादह-- 

तमस्त्विति । तशब्दो विशेषयोतनार्थः । अज्ञानाज्नतमज्ञानजम् । ययपि त्रयाणामज्ञानजलवं समानं तथापि तमसोऽज्ञानजं 

विशेषणं तद्िपरीतखभावाऽनाप्ते विद्धि विजानीहि । सर्वैदेहिना सर्वेषां देहवतां मोहनं हितादितादिविवेकम्रतिबन्धकं काया- 

न्तरासकतया चिकीर्पितय करवन्यखाकरणं प्रमादः । यन्त भमादो वस्तुविवेक्रासामभ्येमिति तदुपेक्ष्यम् । उक्तार्थस मोदनमिख- 

समिभनन्तमौवसंभवात् । निशीदतयोत्सादधतिबन्धकं लाल । खापो निद्रा । प्रमादालस्यनिद्राभि सत्तमो निवभ्राति निर्विकारमेवा- 

2 ओधरीव्याख्या। 

संशकं युणे रागास्मकमनुरजनरूपं विद्धि । अतएव वृल्णाप्ङ्गसमुद्धवम् । तृष्णा अप्रासेऽयैऽभिकषः, सङ्गः प्रतिय ्रीतिविरेषेणा- 

सकतिसयोरवृष्णासङ्गयोः समुद्धमो यसात्तदरजो देदिनं दृ्टादृधयैषु क्ख सेनाया नितरां वक्ति । दम्णासङ्धग्यां दि कलास. 
सवति ॥ ७ ॥ तमसो रक्षणं बन्धकं चाह--तम इति । तमस्तु अक्ञानाजनातं भावरणराक्तिमरपानालहृल शड्दूत विद्धीलर्थः । 

सतः समेषां देहिनां मोदनं भरान्तिजनकं । अतथव प्रमादेनाङ्खेन निद्रया च तत्तमो देहिनं निबधति । तन्न भ्रमादोऽनवधानं, 

७ अभिनवगुप्ताचाययेष्याख्या । 

स्वश्चानजभिव्यादि ऋमेणेयां स्पयुष्यते । सतवे निभरकम् । तृष्णासङ्गव्य समुद्भवो यतः ॥ ६ ॥ ७ ॥ तमर्वति । भगादाकेि 

दुरमस्यापि चिरतरसंचितदुण्यदललग्यस्यापवर् ासयेकका रणस्य मचप्यकस्य चथातिवादन मनाव । वाश्यत - -----
--- मालुष्यकस्य ब्रथातिनाह्नं प्रमदः । तथाभ्युक्तम् अयुषः क 

१ मधुन्रुद्रनः, 

भूम गी० ७५ 



५२.४ आनन्दगिरिव्यास्यासंवङित-ीमच्छांकरमाष्ययुता-भ्ीमद्धगवद्गीता । [ अध्यायः १४ 

सत्त्वं सुखे संजयति रज ; कमणि भारत । 
ज्ञानमाब्रय तु तमः परमाठ् संजयत्युत ॥ ९॥ 

रजस्तमशथ्ाभिभूय सत्त्व भवति भारत । 

रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
१ श्रीमच्छांकरमाप्यम् । 

स्तत्तमो निवधःति भारत ॥ ८॥ पुनशैणानां व्यापारः संकषेपत उच्यते--सत्तवमिति । सत्यं सुखे 
संजयति संच्छेषयति । रजः कर्मणि हे भारत, संजयतीति वतेते । ञानं स्वरत विषेकमाडलयाच्छाघ 
त तमः खेनावरणात्मना प्रमादे संजयस्युत । प्रमादो नाम प्राप्तकतेव्याकरणम् ॥ ९॥ उक्तं कारय < चमः सनावरणात्मना भ्रमाद् संजयत्युत । 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
तमोऽपि बिकारयतीलय्थैः ॥ ८ ॥ उक्तानां मध्ये कस्मिन्का्यै कस्य गुणस्योकर्षसत्राह--पुनरिति । सुखे साध्य 
चिषये ससुस्छृष्यते सख्रमिल्याह--सस्वमिति । संजयतीयस्याथैमाद--संचेषयतीति । कर्मणि साध्ये रजः 

ससुरकृष्यत इत्याह--रजञ इति । भरमादे प्राधान्यं तमसो दरौयति-क्षानसिति ५ ९ ॥ इतरेतराविरोषेन वा 
स्वादयो गुणा युगपदुल्छृष्यते विरोधेन वा क्रमेण वेति संदेदातएच्छति--उक्तमिति । सष्वोतकषी्थिनामितराभि- 

३ नीरखकण्डव्याख्या ८ बतुधरी ) । 

तमोगुणारुम्बना वृत्तिर्निद्रा ताभिसत्तमो नितरां बघ्ति। हे भारत, देहिनमित्यनुवर्तते ॥ ८ ॥ सखसुक्कृ्टं सत 
सुखे दुःखकारणमभिभूय संजयति संटेषं जनयति । एवमुत्तर्रापि । नानं प्रकारं आग्र्य प्रमादे अवदयकर्तव्यय- 
करणे ॥ € ॥ स्वादयः कदा खखकारये प्रसवन्तीत्याशङ्कयेतरेतरयोरमिमवे सतीयाद--र्ज शति । रजस्तमसी 

४ मञुसदनीव्याख्या । 

रजःका् भ्रदृत्तित्रिरोधि, उभयविरोधिनी तमोगुणाकम्बना दत्तिर्िदरेति विवेकः ॥ ८ ॥ उक्तानां मध्ये कसिन्कायै छख 
गुणस्योत्कषं इति तत्राह-सचवमुक्छष्टं सत् सुखे संजयति ुःखकारणमभिभूय सखे संश्टषयति ! स्देदिनमिदयनुषज्यते । 
एवं रज उत्कृष्टं सत्खुखकारणमभिभुय कर्मणि, संजय तीदययुषज्य॑ते। तमस भ्रमादबरेनोत्पद्यमानमपि सकार्यं ॒श्चानमाग्रू्य 
आच्छय भ्रमदे प्राप्तज्ञायमानताकस्याप्यज्ञाने संजयति । उत अपि प्राप्तकतैव्यताकस्याप्यकरणे भालस तामसयां च निद्रायां संजय. 
तीखर्थः ॥ ९ ॥ उक्ते कायं कदा कुवन्ति गुणा इतयुच्यते--र्जस्तमश्च युगपदुभावपि गुणाबमिभूय स्वं भवतयुद्धवति वर्धते 

५ भाष्योत्क्षदीपिका । 

त्मानं विकारयतीदय्थः । लं तु भरतवंशोद्धवलात्तमःकवृंकबन्धनायोग्योीति सूचयन्संबोधयति-- भारतेति ॥ ८ ॥ पुनः संक्षे- 
पेण गुणानां व्यपारमाइ--सस्वमिति । सत्तं खखे संजयति संश्टषयति । रज. कर्मणि संजयतीलनुववते । रजसा कमा. 
सक्तस्य भरतख वंशे समुद्धूतस्लं सकरमण्यासक्तो न भवसीव्यतिचित्रमिति नयनाह-हे भास्तेति । तमस्तु खेनावरणा- 
त्मना ज्ञानं सत्त्हृतं विवेकम च्छाय प्रमदे आप्तकर्तव्यताऽकरणे संजयति । अप्यर्थादुतश्चब्दादारुस्यादिकं गृह्यते । माप्तज्ञायः 
मानताकस्याप्यज्ञानं अमाद् इति तु ज्ञानमावृलेखस्मि्न्तभौवमभिप्रेखाचार्थेनं व्याख्यातम् । तथाच सुते साध्ये सखस्य कर्मणि 
साध्ये रजसः अमादादौ तमस उत्कष इति भावः ॥ ९ ॥ इतराविरोधेन स्वादयो गुणा युगपदुक्कृष्यन्ते तिरोधेन वा क्षमेण 
वेद्यपेक्षायां स्वोत्कषोधिनामितराभिभवाथ करमपक्षमाभ्रिदाह--रज इति । रजस्मश्वोमावप्यभिभूय तिरोधाय स्वं भव 

६ भीधरीन्याख्या । 

आलस्य मलुचमः, निद्रा चिततस्याकसादो ठ्यः ॥ ८ ॥ सवादीनाभेवं खक्गायैकरणे सामध्यौतिशयमाद--सष्वमिति । सं खमे 
संजयति सषयति । दुःखशोकादिकारणे स्यपि छखाभिखमेव देदिनं करोतीलयथैः । एवं सुखादिकारणे सलयपि रजः कमण्येव 
संजयति 1 तमस्तु भदस्सन्ेनोलचमानमपि शनमाइलाच्छच प्रमादे संजयति मदद्धिरपदिदथमानखया्थखानवधाने योजयति 
उत॒ चपि जाुसादानपि संयोजयतीलथः ॥ ९ ॥ तत्र हेदुमाह-रज इति । रजस्तमश्चेति गुणदयमभिमूय तिरस्छरत्य सच्च 

७ अभिनवशुश्ताचायन्याख्या । 
सवैरजेने भ्यते । स डा नीयते येन स भरमाद्ी नराधमः ॥' इति । यथावा शीमद्धागवते 
दिवा ष्वार्येहया राजन्कडस्ब मरणेन वा ॥ देहापलकरन्ना दिष्वाः 
८ आमन्तस्य बहुभिः परोकशष्ययनेरिह । वरं सुदं विदितं धट 
वाच्यो निर्णीतो भगवता यथा ृदेहमायं सुरम् सुदुङ$भं वं 
आत्महा ॥* इति । आलस्यं छुभकरणीयेषु । निनशेषेण राणं कु 

॥ 0 00) 

निद्रया हियते नक्त व्यवायेन च षा यया । 
मसेन्येष्वसत्स्वपि । तेषा प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न परयनि ॥° तथा । 
ते भेयसे यतः । अयमेव प्रमादः ॥° तमरैयकादरास्वन्धे आत्महयाशभ्द- 
खुकल्पं गुरुकर्णधारम् । मयादुकरृखेन नभस्यनेरिनं पुमान्भवार्धि न तरस 
सिता गतिर्निद्रा ॥ < ॥ स्वमिति । संजयति योजयति ॥९॥ रजसत. 

9 मधुददवः, 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योच्कषदीपिका-श्रीषरी-अभिनवगुपव्यास्यादुता । 

सवद्वारेषु देहेऽस्मिन्परकादा उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विदयाद्विबद्धं सत््वमित्युत ॥ ११॥ 

१ श्रीभच्छांकरभाष्यम् । 

कदा कुवैन्ति गुणा इत्युच्यते--रज इति । रजस्तमश्चोभावप्यभिभूय सत्वे भधवयुद्धवति वधैते 
यदा तदा ङन्धात्मकं सत्वं खकाय ज्ञान्लादयारमते हेः भारत । तथा रजोगुणः सत्त्वं तमश्चैवो- 
भवप्यभिभूय वधते यदा तदा कर्मं कष्णावि खकायैमारभते । तमथख्यो गुणः खं रजश्चोभाव- 
प्वभिभूय तथेव वधते यदा तदा क्ञानावरणादि  सखका्यैमारभते ॥ १०॥ यदा यो गुण उद्धूतो 
भवति तदा वस्य किं लिङ्कमित्युच्यते--स्चैद्धारेष्विति । सर्वद्वारेष्वातमन उपरुन्धिद्वारामि त्रा. 
दीनि सबोणि करणानि तेषु सवेद्वारेष्वन्तःकरणस्य बुद्धेदेत्तिः प्रकाशो देहेऽसि्चपजायते तदेव 
शानम् । यदैवं प्रकाशो क्षानाख्य उपजायत्ते तदा ज्ञानप्रकारेन लिङ्गन विधाद्िच्द्धमुद्धूतं सरव 
1 

५९५ 
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> आनन्द गिरिव्याख्या । 

भवार्थं क्रमपश्चमाभिलयोत्तरमाद--उख्यत इति । सत्वाभिवृद्धिमेव बिव्रणोति- तदेति । रजकूषमसोसतिरोधानदरा^ 
यामिति यावत् । रजसो इद्धिध्रकारं तत्कार्य च कथयति--तथेति । तमसोऽपि विवृद्धि तत्कार्य च निदिंशति-- 

तम इति ॥ ५० ॥ उत्तरश्टोकश्रयस्याकाङ्कं दश्चैयति--यदे ति । सत्वोद्धवशिङ्गदशं नाथमनन्तरं छोकसुत्थापयति-- 

उच्यत इति । सर्बदवारेष्विल्यादिसक्षमी निमित्ते नेतव्या । उतश्षब्दोऽपिश्दप्यायोऽप्यतिदयाथः ॥ ९१ ॥ 
2 नीरकण्ठव्याख्या ८ षतुधैरी >) । 

अभिभूय सक्छ भवति वर्धते । एवै रजोऽपि सखतमसी अभिभूय मवति । तथा तमोऽपि सरसी जमिभूय भव- 
तीत्यर्थः ॥ १० ॥ तत्तदणोद्धवणिङ्गान्याद नरिभिः--सवेति । असिन्देहे यदा सर्वषु द्वरेषु बाह्याभ्यन्तरविषयो- 

परन्धिसाधनेषु बाह्याभ्यन्तरकरणेषु । प्रकाश्चः खखविषयावरणविरोधी परिणामविरेषो जायते तेन च जानं शब्दावि- 

विषयख याथातम्येन श्रकाश्रो यदा जायते तदा स्व॑विद्ृद्धमिति विद्याजानीयात् । उत अपि युखादििङ्घेनापि 
% सधुसूदनीव्याख्या । । 

यदा तदा खकार्य परायुक्तमसाधारण्येन करोतीति शेषः । एवं रजोऽपि सत्त्वं तमश्चेति गुणद्वयमभिभूयोद्धवति यदा तदं 

खकार्थं प्रागुक्तं करोति । तथा तद्वदेव तमोऽपि सच रजशरेतयुभावपि गुणावभिभूय उद्भवति यदा तदा सखका्ये भयुक्त 

करोतीय्थः ।॥ १० ॥ इदानीमुद्धतानां तेषां लिङ्गान्याह त्रिभिः--असिन्नातमनो भोगायतने देहे सवेष्वपि द्ारेषूपन्धिसा- 

धनेषु भरोत्रादिकरणेषु यदा प्रकादाः बुद्धिपरिणामविशेषो विषयाकारः खविषयावरणविरोधी दीपवत्, तदेव ज्ञानं रोब्दादिनिषय 

उपजायते तदाऽनेन याज्दादिविषयज्ञानाख्यभरकाशेन सिद्गन प्रकाशात्मकं सत्वं विश्दुद्धूतमिति बियालानीयात् उत॒ अपि 

५ भाष्योरकपंदयीपिका । 

तयुद्धवति वधते य॒दा तद्रा रजस्तमसोस्तिरोधानदशायां कग्धात्मकं सं खं कार्य ज्ञानसुखाद्मारभत इति शेषः । भारतेति 

संबोधयन् भायां ब्रह्मवियायां रतेन रजस्तमसोस्तिरोधायिका सत्तृद्धिः संपायेति द्योतयति ! तथा रजोगुणो यदा त्त्वं तमश्व- 

वोभावभिभूय वर्धते तदा कर्म तृष्णादि खं काथेमारभते । एवं तमआ्योऽपि गुणो यद् सतत्वं रजश्चैवोभावभिभूय वधेते तदा 

्ञानावरणश्रमादादि खं का्मैमारभत इत्यथैः ॥ १० ॥ यदा यो गुण उद्धूतो भवति तदा तख किं लिङ्कमिदाकाह्वायामाह~~ 

स्बद्धारेष्विति । सर्वाप्यात्मन उपरन्धिदराराणि श्रोत्रादीनि करणानि सर्वद्वाराणि तेषु निमिततमूतेषु असिन्देदेऽन्तःकरणल 

बुदधत्तिः प्रकाशस्तदेव ज्ञानं यदैवं अकाराः गन्दादिविषयन्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशठिदिन सतत्वं विषदं उद्धूतं विद्या. 

द्विजानीयात् \ अप्येक उतदाब्दः सुखादिलिङ्गसमुच्यार्थः ॥ ११ ॥ सच्वसयोद्धूतस्य चिहसुक्ला तथाभूतस रजसस्दाह । 

६ भओीघरीव्याख्या । 

भव्यदृषटवश्षादुद्धवति 1 तनः खकायं सुलश्षनादौ संयोजयतीलथैः । एवं रजोऽपि चवं तमश्वति गुणदयमभिभूयोद्धवति । ततः 

सकय दृष्णाकमौदौ संयोजयति ¦ एवं तमोऽपि ससं रजश्चाभिभूथोद्धवति । ततश्च स्वकायं भ्रमादारुखयादौ संयोजयतीलर्थः ॥ १० ॥ 

श्नं सश्वादीनां बद्धानां लिद्भान्या तिभिः---सर्वद्वारेष्निति । असिन्नासनो मोगायतने दे सवेष्वपि द्वारेषु भना स यदा 

्म्दादिशानास्मकः प्रकाश्य उपजायते उत्पद्यते तदा अनेन भक्राद्चटिङ्गेन सखं॑॑विवृद्ध विधम्नानीयात् 1 उतशचब्दात्युलादि 

| जवेन गाणदृद्धिः' इति ४ १०५४ 
वर सरतमसी । तमः सच्वरजसी । उक्ति 'अन्योन्याभिभयेन युणड्द्धिः इ ¢ 

न ष्मा जायन्ते \ एवमभदाशादयः कमेणेव तमो षिषृ्धावापिसेषन्ति ४१११ 



५५९६ आनन्दगिरिव्यास्यास॑वङित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-ध्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १४ 

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः क्मणामच्ामः स्एहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विब्रद्धे भरतषेम ॥ १२॥ 
अपकारोऽपधरत्तिशथ प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जाथन्ते बिब्द्धे ुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 

१ ओीमन्छांकरभाष्यम् । 

मिस्युतापि ॥ ११॥ रजख उद्धूतसयदं चिहम्-खोभ इति । खोभः परद्रव्यादि्ला, भत्ति; भ्रवतनं 
सामान्यचेष्ठा, आरस्म उद्यमः, कस्य, कर्मणाम् । अहमो ऽनुपशमः, दषेरागादिप्रवृत्तिः, स्पृहा सर्वै- 
सामान्यवस्तुविषया वष्णा, रजसि गुणे विश्रुद्ध पतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतषभ ॥१२॥ 
अप्रकाश इति । थपरकाश्लोऽविबेको ऽयन्तमप्रबत्तिश्च परवस्यभावस्तत्कारयं पमादो मोह एव चाविवेको 
मूदतेवयर्थ; । तमसि गुणे षिचृद्ध एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे कूखनन्दन ॥ १३ ॥ मरणद्वारेणापि 
5, ८ क छ उ. एक व ए ९.५.८७ ८ क १8 थ व, 8, 0 00 +) +) + 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

भतिश्येनोद्भवस्य रजसो छिङ्ञमाद--र्जस इति । उपक्रमपयीयसारस्भस्य विषयं परच्छति--कस्यति । काभ्यानि 
निषिद्धानि च छौकरिकानि कर्माणि विषयत्वेन निरदिंशति--करसणामिति । अनुपशमो बाद्यान्वःकरणानामिति, 
रोषः । ऊोभाद्युपरसम्भाव्रजोव्रदिर्बोद्धव्येति भावः ॥ १२ ॥ उद्भूतस्य तमसो खिङ्गमाह--भप्रकाश ति । सर्वेथव् 
ज्षानकमेणोरमावो निकशेषणाभ्यायुक्तः । तत्कायैमिति तच्छब्दो दर्चितानिवेकाथः । प्रमादो व्याख्यातः । मोहो वेदितव्य. 
स्यान्यथावेदनम् । तयेव मौढ्यान्तरमाह --अविघेक इति । अनिवेकातिशयादिना प्रषः तमो सेयमिति भावः 
॥ १३ ॥ साच्विकादीनां भावानां पारङोकिकं फकबिभागसुदाहरति--मरणेति । सङ्गः सक्ती रागस्तृष्णा तद्वराद्- 

३ गीरुकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

जानीयाविव्यर्थः ॥ ११॥ लोभः प्रा्ाधिक्रे गधः | प्रवरत्तिः अभ्िहोत्रादौ । आरम्भो गृहादेः । कर्मणां अशमः सता- 
मसतां वा कायीणामनुपरमः। खहा द्े प्रधनादाघुपादित्सा । रजसि विवृद्धे सति एतानि लिङ्गानि जायन्ते हैः भर- 
तर्षभ ॥ १२ ॥ सत्यपि बोधके गुबीदो अप्रकाशः सत््वकार्यप्रकाशायुदयः । अप्रवृत्तिः सत्यपि प्रवृत्तिनिमित्त रज;- 

% मधुसूदनीष्याख्या । 

खखादिलिद्गेनपि जानीयादिदयर्थ. ॥ ११ ॥ महति धनागमे जायमनेऽप्यनुक्षणं वथमानसदभिरपो जेभः । खविषयप्रप्य- 
निवल शच्छाविशेष इति यावत्. । परघृतिनिरन्तरं प्रयतमानता । आरम्भः कर्मणां बहुवित्तव्ययायासकराणां काम्यनिषिद्धलैकि- 
कमदहागृहादिविषमाणां व्यापाराणाुयमः । अरम इदं छेदं करिष्यामीति संकल्पप्रवाहातुपरमः । स्पृहा उच्रावचेपु परधनेषु 
दृष्टमात्रे येनकेन प्युपायेनोपादित्ता । रजसि रागात्मके विब्रदधे एतानि रागात्मकानि लिङ्गानि जायन्ते । है भरतर्षभ, 
एतेलिद्ेविन्धं रजो जनीयादियरथः ॥ १२ ॥ अग्रज्शः सयय्युपदेशादो बोधकारणे सर्वथा बोधायोग्यलप् । अप्रति. 
सलयप्यभ्िदोत्रं जुहुया्यादो अ्त्तिकारणे जनितबोधेऽपि रान्न सर्वथा तस्मवृ्ययोग्यलम् । प्रमादसतत्कालकर्वव्यलन प्राप्त 
सयार्थसयायुसंधानाभानः । मोहं एवच मोहो निद्राविपयैयो वा । चौ समुच्चये । एवकारो व्यभिचारवारणार्थः । तमसेव विद्रे 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

लोभः खकीयधनादिबाहुस्येऽपि पखव्यादिषठु न्ता अर्तिः भवर्वनं सामान्यचेष्टा । आरम्भः काम्यनिषिद्धलोकिकिषयाणां 
व्यापाराणासद्यमः । अशमः हषैरागा दिप्रकृत्तरदुपरमः । सर्वसामान्यवस्तुनिषया तृष्णा स्प्हा । रजसि गुणे बिषृदधे एतानि लिङ्गानि 
जायन्ते । लोभाद्युपकम्भा्रजोविश्दधि वियादिति भावः भरतेभ्यः ऋषभः ्रष्ठस्लं रजसधिद्वान्य्रयितुमयोग्योऽसीति सूचयन्नाह 
हे भरतषैमेति ॥ १२ ॥ उद्धूत तमसधिहमाह । अप्रकाशः कर्वव्याकतैव्यवियेकाभावः। अवृत्तिः पूर्वोक्तप्रदत्यभावः। प्रमादो 
व्याढ्यातोऽविवेककायं । मोहो ् ञातन्याविवेको मूढतेदयथः। च आलस्यादिसमुचयार्थः। एवकारो व्यभिचारवारणार्थः । तमसेव विवे 
एतानि लिङ्गानि जायन्ते । एतन्येवेति वा । अग्रकाशातिश्चयादिना बिषद्धं तमो विजानीयादिति भावः । लं तूत्तमवंशोद्धवस- 

& श्री घरीग्याख्या । 

जानीयादिष्युक्तम् ॥ ११ ॥ किंच- रोम इति । रोभो धनाचागमे बुषा जायमानेऽपि पुनः पुन्वषमानोऽभिलाषः, रदृत्ति. 
निलयं इवेदरपता, कमैणामारम्भो गृदादिनिमीणो्मः, अद्यमः इद क्रत्वा शद् करिप्यामीत्यादिसंकल्पविकस्पादुपरमः, स्पृहा 
उच्चावचेषु वृष्टमत्रेषु बस्तुषिितस्ततो जिष्क्षा, रजसि प्रददे सति एतानि लिङ्गानि जायन्ते । एतैलिति रजोयुणखय बृद्धि विव(दिलय्थः 
॥ १२ ॥ किच~-अप्रकाद्य इति । अप्रकाशो विवेकरभर्चः, अप्रडृत्तिरतुयमः, अमादः करतव्या्थानुमंवानरादिलं, मोद्य मिथ्या- 
भिनिवेश्चः, तमसि अहढे एतानि लिङ्गानि निानि जायन्ते । पतैलमसो बृद्धि जानीयादिल्थ; ॥ १३ ॥ मरणसमय एव बद्धानां 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुपतव्यास्यायुना । 

यदा सत्वे भरबदधे तु प्रख्यं याति देद्यत्। 
तदोत्तमविदां खोकानसलान्परतिपद्यने ॥ १४॥ 
रजसि प्रख्यं गत्वा कमैसद्धिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायने ॥ १५. ॥ 
कमेणः सुक्कतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् । 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

र्फलं प्राप्यते तद्पि सङ्गरागहेतुकं सवै गोणसेवेति दशैयश्नाह--यदेति। यद्। सचते प्श उद्धते 
त॒ पङयं मरणं याति परतिपद्यते देदशरदात्मा तदोत्तमविदां मददादितर्वबिदामियेतत् । लोश्षान- 
मखान्मखरहितान्प्रतिषद्यते प्राप्रोतीयेतत् ॥ १४ ॥ रजसि गुणे विच्द्धे प्रख्यं मरणे गन्त्रा प्राप्य 
कर्मसङ्गिषु कमोसक्तिुक्तेणु मदष्येषु जायते । तथा तद्वदेव प्ररीनो खतस्तमसि विचरे मूढयोनिषु 
पश्वादियोनिषु जायते ॥ १५॥ अतीतन्छोकार्थस्येव संक्षेप उच्यते--कर्मणः सुतस्य सासिविक्भ्य, 
[गी मी 0 मीनौ नी कि 

११९.७ 

प ति थि णि प्ण ५ जि मि न जि अमणि ोन जमि = धीन == + == = क न 

२ जआनन्द्गिरिन्यार्या ! 

नुश्ठनद्ारा रुभ्यमानमिल्थैः । गौणं सत्वादिगुणप्रयुक्तमिति यावत् । तत्र॒ सत्वयुणडद्धिङनफलविहापमाह ~~ 

यदेति । मररहिताश्जस्तमसोरन्यतरस्योदवो मरं तेन रहितानागमसिदधान्त्रह्मरोङादी नित्यथः ॥ १४ ॥ रत. 

सथरुदेके शतस्य फरुविशोषं दृशेयति--रजसीति । जायते हारीरं गृह्धातील्य्थः । यथा स्वे रजसि च प्रदृदे दनो 

्रक्षरोकादिषु मयुष्यरोके च देवादिषु मवुष्येषु च जायते तथेवेयह--तद्दिति ॥ $ ॥ भावानां एनचमुकूवा 

सास्विकादीनां कमणां फरूमाह--अतीतेति । सुकृतस्य शोभनस्य तख युण्ययेदय्थः । साध्विरूस्यङ्चद्धिरहि- 
३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुरी ) 1 

कायैप्रद््यनुदयः । प्रमादः कायीका्यविवेकरादित्यम् । मोहो निद्रारुखादिरूपः ॥ १३॥ पररय मरम् । उत्तम बदा 

हिरण्यगभीद्ुपासकानां देवानां वा कोकान् । अमठान्निदुःखान् ॥ १४॥ कर्मसङ्किु भ्रानसा्तिक मनु तृषु मनुप्चषु | 

भूटढयोनिषु तियेक्लावर्चाण्डाखादिषु ॥ १५ ॥ सुकरतख साचिकख कर्मणः फक निर्मठे दुःतराजःनर यान्य 

« सधुसूदनीव्याख्या 1 

एतानि लिङ्गानि जायन्ते ! हे कुरुनन्दन, अत एते्निरन्यभिचारिभिर्विवरद्धं तमो जानीयादिखधं ॥ 13 ॥ द्वात नन 

समये विशरद्धानां सत्त्वादीनां फरविरोषमाह द्वाभ्याम्--सत््वे प्रददधे सति यदा अर्यं खलु याति प्रप्नोति देदशरन् ददाभिमानी 

जीवसदोत्तमा ये हिरण्यगभोदयस्तषद्धिदां तदुपासकानां ङोकान्देवसुखोपभो गस्थान विशोषानमलन् रजस्तमोमकरहिनान्परतिप्वे 

्राप्रोति ॥ १४ ॥ रजसि श्रद्धे सति ल्यं शत्यं गला भराप्य क्र्मैसर्विषु छतिर्खतिविदितप्रतिषिदधक्मफलधिकरिषु भव 

जायते । तथा तद्वदेव तमसि अद्ध ्ररीनो खतो मूढयोनिषु पश्वादिषु जायते ¶ १५ ॥ इदानी ख तुहपक्मद्रारा स्वासा 

५ भाष्योत्कषदीपिका । _  „ | 

असथिहान्यभयितुं नासीति बोतयितुमाह देकखनस्दनेति ॥ १३ ॥ मरणद्वरेणापि चलानि फ यन दपि हत 

स्व सत्त्वादियुणप्रयुक्तमेवेवि दश॑यनाह--यदेति द्वाभ्याम् । तत्र सत्त च?) शोषमाद् । स कि म 

देहगूजीवः प्रलयं मरणं याति प्राप्रोति तदा उत्तमविदां महत्तत्वहिरण्यगभोदितच्वविदां पडासन £ त म | 

लोकादीनमखान् रजस्तमसोरन्यतरदुद्धतं म तेन रदिता्श्रतिप्ते मरपोतीखध. ॥ १४॥ रज शव र - म ५. 

रजसि प्रवरे प्रलयं मरणं गला प्राप्य देहत् कर्मसङ्गिषु कमासक्तियुक्तेषु मखुघ्ययु द नो जनो नयना पतीन 

देत् ब्रह्मलोकादिषु मनुष्यलोके च देवादिषु भयुष्येषु च जायते \ तथा तमसि प्रदे मलना उन दह मू 

- े द्या जीवो गस्य रञ्नोति तदा उत्तमान् हिरण्यसमोदी* 

त्वादीना फठनिशेषमाद--यदेति द्वाभ्याम् । से वृद्धे सति षदा जी पम ‹ रः नो 

वदरि इव्युतमनिदस्तेषां ये अमलाः मकादा्मय्ा रोकः. खदोपभोग्याननिररषास्तान्धतेपय 1 कि 

वव जसीति | रजसि श्रव्ढे सति शत्यं माप्य कमौसक्तेषु मदुष्येषु जायते । तथा तमसि प्रदड सति प्ररीनो मूनी भूड़ 

- ७ अभिनवयु्ाचा्येन्याख्या \ 
६ मर्या प्रलयस्य शु टोका 

॥ १२ ॥ १३॥ यदेति । यदा समयेभैव जन्मनानवरतसाच्विकन्यापाराभ्यासात्षन्न 
विषद्ध मवति सदा प्राप्त 

क [ ~. क 
च, न्धना 

५ 

दुध्या || के । १ 

ते चस कि॥१४॥५ १५५ 

कारौरेऽु भवे भविषटाः । यतः संसयेव स्थान्से कणे मोद दवोपजायते 
! अखद्मारुयायां च संवादीनीमा नि शोक्मन्तसा 



५५९.८ आनन्दगिरिव्यास्यार्सवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवटीता । [ अध्यायः १४ 

रजसस्तु एलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥ 
सन्धात्संजायते ज्ञानं रजसो लोम एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

त्यथः! आइः शिष्टाः साच्िकमेव निर्म फमिति । रजसस्तु फं इुःखं राजसस्य कर्मण 
हत्यर्थः; 1 कमौधिकारस्फरुमपि दुःखमेव कारणायरूष्याद्राजसमेव । तथाऽन्ञान तमसस्तामसस्य 
क्मेणोऽधर्मस्य पूरवैवत् ॥१६॥ किंच गणेभ्यो भवति-सस्वादिति । सस्वाछन्धास्मकात्संजायते 
समुत्पद्यते श्नं । रजसो खोभ एव च । प्रमादमोदो चोभो तमसो मवतो.ऽक्ञानमेव च भवति ॥ १७ ॥ 

# + 1) +) कि | =, 

२ आनन्दभिरिष्याख्या । 

तस्येत्ति यावत् । साच्विकः सत्वेन निवर्ते निर्मरं रजस्मःसमुद्धवान्मराज्निष्छाल्तम् । रजश्शब्दस्य राजसे कर्मणि 
कुतो इ्तिसतन्राह-कमेति । दुःखमेव दुःखबहुरं सुखमेवेयथेः । कथमित्थं व्याख्यायते तत्राह--कारणेति । 
पापमिश्रसख पुण्यस्य रजोनिमित्तस कारणत्वात्तदनुरोघात्फमपि रजोनिमित्तं यथोक्तं युक्तमिदयर्थः । अन्ञानम- 
विवेकमरायं दुःखं तामसाध्मेफरमिल्याह--तथेति ॥ ५६ ॥ विदितप्रतिषिद्धक्ञानकमौणि सष््रादीनां रक्षणानि 
संक्षिप्य दशैयति--किंचेति । ज्ञानं सर्वकरणद्वारकम् । अन्तान विवेकाभावः ॥ १७ ॥ सास्विकादिक्तानकर्मफङ- 

३ नीरुकण्डग्याख्या ( चसुधरी )। 

सालिकं ज्ानवेराग्यादिकरम् । रजो राजसख कर्मणः फलं दुःखम् । तमससरामसख कर्मणः फट अञानम् । 
साचिकादिक्मरक्षणे च “नियते सङ्गरहितम्, इत्यादिनाऽशद्दो वक्ष्यति ॥१६॥ एतादराफर्वेचित्ये पूर्वोक्तमेव हेतु- 

४ भधुखुदनीत्याख्या । 

विचित्रफलतां संक्षिप्याह--खुकृतश् सात्त्विकस्य कर्मणो धर्मख सात्त्विकं सत्त्वेन निरतं निर्यं रजस्तमोमलामिधितं सुखं 
फलमाहुः परमयः 1 रजसो राजसस्य तु कर्मेणः पापपिश्रेख पुण्यस्य फलं राजसं दुःखं दुःखवहुलमल्युखं । कारणानुरूग्या- 
त्कायंख्य । अज्ञानमधिषेकम्रायं दुःखं तामसं तमसस्तामससख कर्मणोऽधर्मेख फलमाहुरिययुषज्यते । सात्तविकादिकर्मलक्षणं च 
नियतं सद्गरषितम्' इयादिना्टादशे वक्ष्यति । अव्र रजस्तमःशब्दौ तत्का्यै कर्मणि प्रयुक्तो कायैकरणयोरमेदोपचारात् 
गोभिः श्रीणीत मत्सरम्” इदयत्र यथा गोशषब्दससप्रभवे पयसि, यथावा “धान्यमसि धिनुहि देवाच् द्यत्र धान्यशग्दसस- 
भवे तण्ड्ठे, तत्र पयसतण्डलयोरिवाघ्रापि कर्मणः श्रहृतलात् ॥ १६ ॥ एताद्रे फल्वैचित्ये पूरो क्तमेव देतुमाद--सर्यकरण- 
दारकं ्रका्रूपं ज्ञानं सत्त्वात्संजायते, अतस्तद्युरूपं सात्तिकख कर्मणः प्रकाशबहुलं खुखं फलं भवति । रजसो लोभो 
विषयकोरि प्राप्यापि निवरतैयितुम्क्योऽभिराषविरशेषो जायते । तख च निरन्तरभुपचीयमानख पूरयिदुमशक्यस्य सर्वदा । 
दुःखहेतुलात्तदपूवैकस राजसस्य कमणो दुःखं फटं भवति । एवं ् रमादमोदौ तमसः सकाशाद्भवतो जयेते । अज्ञानमेव च 

५ भाप्योत्कर्षदीपिका । . 
योनिषु जायते उत्पयत इदर्थः ॥ १५ ॥ अतीतश्चोकयोः सत्त्वादीनां खानुरूपकमेद्रारेण विचित्रफलहेवुलस प्रतिपादकयोर्थं 
संक्षिप्याह । कर्मणः सुकृतस्य पुण्यस्य सातिवकस सत्त्वकार्थस्याञ्चद्िरदितसेलर्थः। सात्त्विकं सत्त्वेन नि्त्तमेव निरं रजस्तमः. 
ससुद्धवान्मखद्रहितं खगलोकादिषु भोग्यं खं फलमाहुः धिः । रजसस्तु राजसख कर्मेण इयर्थः । कर्मण इति अन्छन्त 
लात् मर्य॑लोके भुज्यमानं कारणानुरूपं राजसं दुःखमेव आहु. । तथा तमसस्तामसस्य करमणोऽध्ख पश्चादियोनिष॒ परिटद्य- 
मानमन्ञानं फलमाहुः ॥ १६ ॥ किच गुणेभ्यो मवति एताद्यफल्वैचित्यमिलयपक्षायामाद--सस्वादिति । रजसमसी 
अभिभूय लन्धात्मकात्सत्वाज्जञानं संजायते । रजसा सत्त्वं तमश्वामिभूय लन्धखसरूपाषछठोभ.- संजायते । च परदरत्यादिसमुचयार्थः। 
एवकारो व्यभिचारवारणाथैः । एवं रजःसत्तवं चामिभूयोद्धूतात्तमसः प्रमादमोहौ भवतोऽन्ञानं च भवति । अव्ययाः प्राग्वत् । 

& भीधरीन्याख्या । 
पश्वादिषु जायते ॥ १५ ॥ इदानीं सचवादीनां खानुरूपकर्दयरेण विचित्रफलदेतुत्वमाद--कर्मण दति । सुरतस्य स।सिककर्मणः 
साविकं सक्तप्रथानं निर्मैङं प्रकाश्चबहृकं छसं फलमाहुः कपिरादयः । रजस इति राज्षस्य कर्मण शय्यः । वर्नपफरन्कथनस 
आरा्षतत्वात्तख दु.खं फर्माहुः । तमस इति तामसस्य कर्मण दलर्थः । तस्याश्षानं मूढत्वं फन्माटः । सादिकादिकरयन्क्षुणं च 
'नियतं सङ्गरदितं* श््यादिनाऽणदसे वक्ष्यति ॥ १६ ॥ तत्रैव देठमाद--सच्वादिति । सच्वाञ्चान सनायते । अनः मासिकस्य 
नमंणः प्रकाशनं घसं फलं भवति । रजसो छोभो जायते । तस्य च दु.लहेनुखात् ) नत्पू्वकस कर्मा दुष फ भवति। 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
कर्मण इति । अत्र केचिदसेबद्धाः श्लोकाः कल्पिताः पुनरुकतत्वात्ते दाञ्या एव । एतशुषाक्षीन श्रुतिस्तु मोक्षायव पपे ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 



तीरकष्ठी-मधुसूदनी-भाष्यो्तषेदी परिका-भीधरी-अभिनवगुपतवयास्यायुता । ५९९ 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणच्रत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 

१ भीमनच्छांकर भाष्यम् । 

किंच-उरध्वैमिति । ऊध्व गच्छन्ति देवरोकादिषूत्पयन्ते सत्वस्थाः सखगुणवत्तस्थाः । मध्ये तिष्ठन्ति 
मयष्येषुत्पद्यन्ते राजसाः । जघन्यशुणनचरत्तस्था जघन्यश्चासो गणश्च जघन्यगुणस्तमस्तस्य इन्तं निद्रा. 
स्यादि तस्सिन्स्िता जघन्युणद्त्तस्था मूढा अधो गच्छन्ति पश्वादिषूत्पद्यन्ते तामसाः ॥ १८॥ पुर 
षस्य प्रङूतिस्यत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु खुखदुःखमोदातमकेषु खखी दःखी मूढो. 
ऽहमस्मीययेवरूपो यः सङ्गस्तत्कारणं पुरुषस्य सखद सद्योनिजन्मप्राशिलक्षणस्य संसारयति समासेन 
पुवोध्याये यदुक्तं तदिह “स्वं रजस्तम इति शुणाः प्रति संभवाः" इत्यत भारभ्य गुणखरूपं गुणछ्त्तं 
खवृत्तन च गुणानां बन्धकत्वं गुणवुत्तनिबद्धस्य च पुरुषस्य या गतिरिदेतत्त्व मिथ्याक्ञानमक्ञान- 

*॥ विक च्वि 8 +) ॥ गि 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

नयुक्तवानुक्तसंमहष्थ सामान्येनोपसंहरति--करंचेति । वक्षयमाणफरुद्रारापि सस्वादिक्लानमि्थैः । सख्वगुणस्य इत 
शोभनं श्षानं कम वा तन्र तिष्ठन्तीति तथा । राजसा रजोगुणनिमित्ते ज्ञाने कर्मणि वा निरताः ॥ १८ ॥ कंस्सिन्गुगे 
कथमिदल्यादिभर्षन्रलयास्याय रुणेभ्यो मोक्षणं कथमिति भ्रलाख्यानार्थं बृत्तालुवादपूर्बक मिभ्याक्तननिवैकं सम्य- 
गानं प्रसतीति-पुरुषस्येत्यादिना । एुद्षस्य था गतिः सा चेति शेषः । मोश्चो गुणेभ्यो विश्ेषपूरवषटो बह्मभावः । 

ॐ नीटकण्ठव्याख्या ( चलुधंरी ) । 

माह- सत्वादिति ॥१७॥ यतः स्वादिभ्यो ज्ञानादीनि जायन्तेऽतः सचादिव्द्धिकारे प्रख्यं गच्छन्तः । कमेणो- 
त्तममध्यमाधमासु योनिषु जायन्त इत्याह--ऊष्वंमिति । उर्व देवभावे । मध्ये सादुषमाते | अधः नरकतिर्यक्- 
श्थावरभवि । जघन्यं निन्य यद्वणवृत्त निद्रारुखप्रमादादि तत्स्थास्तामसाः ॥ १८ ॥ कथ प्रकृतिः पुरुषं बक्चतीत्य- 

५ मधुसूदनीन्याख्या । 

भवति ! एवकारः प्रकाशप्रगरत्तिव्या्र्यर्थ. । अतस्तामसस्य कर्मेणस्तामसन्ञानादिप्रायमेवं फलं भवतीति युक्तमेवेयर्थ. । अत्र च(- 
ज्ञानमप्रकायः प्रमादो मोदशवाप्रकारोऽग्दत्तिश्वेयनत्र व्या्यातौ ।॥१७॥ इदानीं सत्तरादिकत्तस्थानां प्रागुक्तमेव फलमूध्वमध्याधो* 
भावेनाट--भच्र तृतीये युण वरत्तशब्दश्रयोगादादयययोरपि वृत्तमेव विवक्षितं, तेन सत्त्वस्थाः सत्तवदृते शाल्लीये ज्ञाने कर्मणि च 
निरना ऊर्वं मद्यशोकपरथन्तं देवलोकं गच्छन्ति ते देवेपूत्पद्यन्ते ज्ञनकर्मतारतम्येन । तथा मध्ये मनुष्यलोके पुण्यपापमिभ्र 
तिष्ठन्ति मत्र्ध्यं गच्छन्द्यधो बा मनुष्येषूर्पयन्ते । राजसा रजोगुणतते लोभादिपूर्वके राजसे कमेणि निरताः । जघन्यगुणदृत्तरथ। 
जघन्यस्य गुणद्वयरापेश्वया पश्वाद्धाविनो निट तमसो गुणस उत्ते निद्रालस्यादौ स्थिता अधो गच्छन्ति पृश्वादिूत्पयन्ते । 
कदाचि जधन्यगूणवृत्तस्थाः सात्विका राजमाश्च भवम्यत आद--तामसाः स्वैदा तमःप्रधाना इतरेषां कदाचित्दरततस्थलेऽपि 

न तत्प्रधानतेति मावः ॥ १८ ॥ अस्मिन्नध्याये वक्तव्यलेन अस्वुतमर्थत्र्य । तत्र कषेतरकषेत्र्तसंयोगयेश्वराधीनलं के वा 
गुणः कथं वा तं वधरन्नीदख्द्वयमुक्तम् ! अधुना ठु गुणेभ्यः कथं मोक्षण, सक्त्य च किं लक्षणमिति वक्तव्यमवरिष्यते । 

५ भाप्योक्कपदीपिका ! 

तथाच प्रक्ादाजनकमत्वच्ा्यस्य कर्मणः भरकाशबहुलं खखमेव फलमचुह्पं लोभादिजनकरजःकायैख कर्मेणः दुःखबहुलमेव 
फालमनु्पं प्रमादादिजनकं तमःकाथसख कर्मेणोऽक्ञानबहुलमेव फलं उचितमिति भावः ॥ १७ ॥ तसमात्सत्त्व एव स्थेयं नतु 

रजसि तमनि चति बोधनाय सत्वादिगुणवत्तस्स्थितानां फकरुभेदं वदश्ुपसंहरति-ऊश्वै मिति । अत्र तमसि वृत्तराब्दभ्रयो- 

गात् सतत्वरजमोभपि बरत्तमेव विवक्षितं सवस्था. । सत्कृत शाल्लीयोपासनायां कर्मणि च निरताः ऊभ्वं उपासनादितारतम्येन 
्ह्मनछपन्पं गच्छन्ति देवेषु उत्पथन्ते । तथा राजसाः रजोगणपतते सेभादिपू्वके काम्भनििदधाद्राजसे कर्मणि स्थिताः मध्ये 
दुःखयहुटेऽल्पनुग मदुष्यलोके विषमिति मसुष्येपूत्पद्यन्ते । जघन्यः गुणद्रयापेक्षयां निकृष्टः स चस गुणश्व तख जघन्ययुणद्य 

तमसः ब्रन निद्रालस्याद श्थिता जघन्ययुणगृत्तस्था मूढाः सदैव तामसाः अधो गच्छन्ति पशवादिषूप्पयन्ते ॥ १८ ॥ ्रकृतिस्थख- 

सवेण मिभ्याज्ञनेन युक्तस्य पुरषस भोग्ये युगेषु खखटु-खमोदातमकेु खी दुःखी मूढोऽदमसीलेवंरूपः सङ्गः पुरषस सदसयो- 
६ भीधरीभ्याख्या । 

तमस्तस्तु प्रमादमोद्यक्ानानि भवन्ति । तततस्तामसस्य क्ैणोऽकषानप्रापकं फठं भवदीति युक्तमेवेल्थः ॥ १७ ॥ इदानीं सखादिवृत्ति- 

शीखनां फलमेदमाद--ऊभ्वैमिति । स्वसः सच्छदृत्तिप्रधाना ऊर्ध्व गच्छन्ति । सन्त्वत्र तारतम्यादुत्तसोत्तरशतयुणानन्दा- 

नमनुष्यगन्धरेषिर्धेवादिलोकन्तयङोकपयन्तान्मा्चुवन्तीलथः । राजसास्तु वृष्णाबाङका मध्ये तिष्ठन्ति मतुष्यलो प्र एवोत्पबन्ते । 

जषन्योऽतिनिङृष्ट्लमोय॒णखसख दत्तिः प्रमादमो्यदिसलत्र शित्त अथो गच्छन्ति । तमोशत्तितारतम्धाततामिन्चादिषु निरयेषूत्पथन्ते 



&०० जानन्दगिरिव्याख्यासंवकित-ध्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्गवहीता । [ अध्यायः १४ 

नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टाल परयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीलय च्ीन्देही देहसखुद्वान् । 
जन्मग्रत्युजरादुःखेर्विखुक्तोऽशतमश्चुते ॥ २० ॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

मृटं च बन्धकारणं विस्तरेणोक्त्वाधुना सम्यग्दशैनान्मोश्लो वक्तव्य इत्याहः भगवान्--नान्यमिति । 
नान्यं का्यैकरणबिषयाकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्यः कतारमन्यं यदा द्रा विद्धान्सन्नायचपद्यति । 
गुणा एव सवावस्थाः सवैकर्मणां कतोर इव्येवं परयति । गुगेभ्यश्च परं गुणव्यापास्साक्षिभूतं वेति 
मद्भावं मम भावं दरष्टाधिगच्छति ॥ १९ ॥ कथमधिगच्छतीर्युच्यते--गुणानिति । गुणानेतान्यथो- 
तानतीत्य जीवक्नेवातिक्रस्य मायोपाधिभूतांखीन्देहदी देदसमुद्धवान्देदोत्पत्तिवीजभूतान्, जन्म. 

२ आनन्दगिरिव्याख्या 1 

सम्ग्ञानोक्तिपरं शोकं व्याख्या प्रतीकमादत्त--नान्यमिति । स्वादिकायैविषयस गुणशब्दस्य विवश्थितम्थैमाह--- 
कायेति । विद्यानन्तयैमनुशब्दा्थैः । अक्चराधेसुक्सवा पून धैस्याथिकम्थमाह--गुणा पतेति । स्वावस्थास्तत्तव्कायै- 
करणाकारपरिणता इति यावत् 1 सर्वकर्मणां कायिकवाचिकमानसानां बिहितभ्रतिषिद्धानामिलयर्थः । परं व्यतिरिक्तम् । 
व्यतिरेकमेव स्फोरयति--गुणेति । निर्णब्रह्मामान मिलयथैः । मधाव ब्रह्मव्मतामसौ भ्रासोति । ब्रह्मभावोऽखार्बिः 
व्यज्यत इलय्थः ॥ १९ ॥ अनथंत्रातरूपमपोद्य बिद्वान्ब्रह्मत्वं प्र सोतीयेतय््श्नद्वरा विन्रणोति--कथमित्यादिना। 
यथोक्तानियेतदेव व्यष््े--मायेति । मधिवोपाधिस्तदधूतां तदात्मनः सत्वादीननर्थरूपानियथैः । ए्यः समुद्धव. 
न्तीति समुद्धवा देहस्य समुद्धवा देदससुद्धवास्तानिति व्युत्पत्ति ग्रदीस्वा व्याचशे-देहोत्पत्तीति । यो विद्रान- 
विद्यामयान्गुमाञ्जीवन्नेवातिक्ृम्य स्ितस्तमेव विरिनषशि--जन्मेति । पुरस्तद्विस्तरेणोक्तसख प्रसङ्गादन्र संक्षिप्त 

३ नीटखकण्टव्याख्या ( चलुधरी >) । 

योत्तरसुक्तम् । कथं वा ततोऽख सुक्तिरित्यसोत्तरमाह-नान्यमिति । गुणेभ्यः कायं कारणविषयाकारपरिणतेभ्योऽन्धं 
दरिमात्रं आत्मानं द्रष्टा जीवः कतीरं नालुपदयति विवेकमनु न प्रयति । कितु गुणा एव कतीर इत्येव प्यति न तह 
कर्तेति । तथा गणेम्यः परं गुणन्यापारसाक्षिभूतं मां यदा वेत्ति तदा स वेदिता मद्धावं ब्रह्ममार्व गच्छति । अन्यदा 
तु गुणमावं गतो भवति ॥ १९ ॥ कथे वद्वावं गच्छतीति तघ्राह-गुणानिति । एतान्गणान् महदादित्रयो- 

७ मधुसूदनीब्याख्या । 

तत्र मिथ्याज्ञानात्मकलाद्धणानां सम्यण्ज्ञानत्तिभ्यो मोक्षणमिदयाह--गुणेभ्यः कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्योऽन्यं कतीरं यदा, 
द्रष्य विचारकुडार. सन्नवुपदयति विचारमनु न परयति गुणा एवान्तःकरणवहिष्करणदारीरविषयमभावापन्नाः सर्वकर्मणां कतर 
इति पश्यति । गुणेभ्यश्च तत्तदवस्थाविरोषेण परिणतेभ्य- परं गुणतत्कायासंस्परष्टं॑तद्धा्कमादिलययमिव जलतत्कम्पायसंदषटं 
निविंकारं सर्वेषाक्षिणं सर्वत्र समं क्षेबज्ञमेकं वेत्ति मद्धवं मद्रूपतां स द्रशपिगच्छति ॥ १९ ॥ कथमधिगच्छतीद्युच्यते- 

५ आष्योत्कषदीपिका । 

निजन्मप्राध्तिलक्षणस्य संसार कारणमिति पुरुषः ्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽसख सदसयोनिजन्मु" 
इति पूवोष्याये संशेपेण यदुक्तं तदस्मिन्नभ्याये “सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः ्रृतिंभवा' इलयारभ्य गुणखरूपं गुणकृतं खङत्तेन च 
गणानां बन्धकं गुणठ़त्तनिबद्धस्य पुरुषस विविधा गतिरियेत्सर्व मिध्याऽन्ञानमूलं संसारकारणं विसरेण प्रतिपादितं । कसििन् 
गरणे कथं सद्गः के वा गुणाः कथं ते बध्रन्तीयाकाह्वानिकृत्तयेऽधुना गुणेभ्यो मोक्षणं च कथं स्यादि्याकाह्वानिरासाय सम्य्देनं 
तेभ्यो मोक्षस्य साधनमियाद-नान्यिति । यदा द्रष्टा विविक्तत्मदर्शा विद्वान्सन् कार्यंकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्यः 
कतौरमन्यं नादुपद्यति गुणा एव कार्यकरणाकारपरिणताः सवैकर्मणां कतार इयेवं परयति गुणेभ्यश्च परं व्यतिरिक्त गुणव्यापार्- 
साक्षिभूतमात्मानं वेत्ति जानातीयर्थः ॥ १९ ॥ कथमधिगच्छतीयपेक्षायामाह । गुणानेतान्यथोक्तान्मायात्मकां ल्ीन्सत्वरजसमः. 

& भीभधरीन्याख्या । 
॥ १८ ॥ तदेवं म्रकृतिशणसज्गहृतं संसारं प्रपञ्चयुक्त्वा श्दानीं तद्विवेकतो मोक्ष॑ददैयति--नान्यमिति । यदा तु द्र विवेकी 
भूत्वा बुद्याद्याकारपरिणतेभ्यो युणेभ्योऽन्यं कतौर नानुमदयति, अपितु ग॒णा एव कर्माणि कुर्वन्तीति पदयति, युणेभ्यश्चं पर 
व्यतिरि्तं तत्साक्षिणमात्मानं वेत्ति स तु मद्भावं बह्यत्मभिगच्छति भरामनोति ॥ १९ ॥ ततश्च गुणङ्कतसकौ नथनिकृ्या कता्थो 
भवतीत्यद---गुणानिति । देदाद्याकारः ससुद्धवः परिणामो वेषा ते देदसयुद्धवाः तानेतांसीनपि गुणानतीत्यातिकम्य तच्छतः 



नीरुकण्दी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-भ्ीधरी-अभिनवगुप्तव्याडयायुता । ६०१ 

अर्जुन उवाच । कैरिङ्धखीन्युणानेतानतीतो भवति पभो । 
किमाचारः; कथं चेतांखरीन्युणानतिवनैते ॥ २१ ॥ 

भ्रीमगवायुवाच । भकारां च प्रशस्तिं च मोहमेव च पाण्डव । 

सत्युजरादुःखेः, जन्म च जरा च वि जीवेद विमुक्तः सन्विद्धानमूतमश्चतै ‡, जर ग्ठत्युश्च ‡ च 

पवं मद्धावमधिगच्छतीव्यर्थः ॥ २० ॥ जीवन्नेव शणानतीव्यासतमश्चत इति प्रश्षबीजं पतिकभ्यपैन 
उवाच-- कैरिति । कैलिद्धधिहिखीनेतान्व्याख्यातान्शुणानतीतोऽविक्रान्तो भवति शरभो, किमाचारः 
कोऽद्याचार इति किमाचारः । कथ केन च प्रकारेणेतांख्ीन्युणानतिवतेते ॥ २१॥ गुणातीतस्य 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

सम्यग््ानस्य फरसुपसंहरति--पबमिति ॥ २० ॥ सम्यरधीफलं गुणातिक्रमपूर्वकमद्तत्वसुक्तः श्चुस्वा सक्तस्य 
क्षणं वक्तव्यमिति प्रहृतं विवक्षित्वा पश्सुल्थापयति- जीवन्नेवेति । ये व्याख्याताः स्वादयो गुणाखष्परि- 
णामभूतानध्यासानतिक्रान्तः सन्कैरि्गर्तातो भवतीति तानि वक्तव्यानि सिच्यर्थं पूर्वमनुषटेयानि पश्चाद्यलरंभ्याति 
लिङ्गानि, कानि तानीति पृच्छति-कैरिति । यथेष्टचेष्टव्यादृत्यर्थ भश्नन्तरं- किमाचारः इति । ज्ञानस्य गुणा- 

-गधयोपायसयोक्तस्वादुपायग्रकारजिज्लासया प्रभरान्तरं--कथमिति ॥ २१ ॥ भ्रशरस्वरूपमनूचय तदुत्तरं द्यति-- 
गुणातीतस्येति । प्रो भगवानिति संबन्धः । किंडृतस्य त्रिधा प्रयोगदैनासद्रयाथमित्ुपरक्ष्णं भशनत्रयार्थ- 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( खसुधंरी ) । 

विश्षतिविकारात्मना परिणतान् देहसमुद्धवान् स्थूरदेहसख समुद्धवो येभ्यस्तानतीत्य जीवन्नेवातिक्म्य निर्विकल्पक- 
समाध्यभ्यासेन बाधित्वाऽगृतं मोक्षमश्चुते प्रा्रोति । एतेनानन्दावापिगणाल्ययग्रयोजनसुक्तम् । यतो जुक्तो जन्म- 
तयुजरदुःचेरविसुक्तः सन्निति त्वनर्थनिनृत्तिरुक्ता ॥ २० ॥ प्रकृतितो सक्तिप्रकारे उक्तेऽथ सुक्तठक्षणानि पृच्छ 
्र्जन उवाच--केरिति । कैर्टिगेधिहेखीन्युणानेतान्व्यास्यातानतीतो मवति पुमान् हे प्रभो, सच किमाचारः 

ख सश्रुसूदनीव्यार्या । 

गुणानेतान्मायात्मकांस्नीन्सत्वरजस्तमोनाश्नः देदससुद्धवान्देदयोत्पत्तिनीजभूतान् अतीत्य जीवन्नेव तत्त्वज्ञानेन ( नाधिगद ) 
बाधिला जन्मग्रत्युजरादु-खैजन्मना शत्युना जरया दुःखैश्वाध्यात्मिकादिभिमोयामयैविमुक्तो जीवन्नेव तत्सेबन्धद्न्यः सन् विद्रा- 
नभ्तं मोषं मद्धावमन्ते श्रप्रोति ॥ २० ॥ युणानेतानतीख जीवन्ैवाखतमश्चुत इयितच्छरला गुणातीतख लक्षणं चाचारं गुणाती- 
तल्लोपायं च सम्यण्बुभुत्समानः अजुन उवाच-एतान्गुणानतीतो यः स कैरि्गेविंशिष्टो भवति यरिङ्गेः स ज्ञातुं शक्षयसानि मे 
नहीयेकः प्रश्नः । अभुलाद्ुयदु.खं भगवतेव निवारणीयमिति सूचयन्संबोधयति प्रमो इति । क आचारोऽखयेति किमाचारः किं 
यथेष्टचेष्टः किंवा नियन्चरित इति दवितीयः प्रश्नः । कर्थच केन च प्रकारेण एतां न्नीन्गुणानतिवतैवेऽतिकमतीति गुणातीतललोपायः 
क इति तृतीयः प्रश्नः ॥ २१ ॥ “स्थितप्रज्ञस्य को भाषा इदयार्दिना एष्टमपि श्रजहाति यदा कामान्" इद्यार्दिना दत्तोत्तरमपिं 

५ भष्योत्कषेदीपिका । 

संत्ञकान् समुद्धवन्येभ्य इति सयुद्धवाः देहस्य समुद्धवाः तान् देहससुद्ध वान देहोत्पत्तिबरी जभूतान् देही अतीय विद्वान् जीवचेवा- 
तिक्रम्य जन्मसत्युजरादुभ्खैः जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखानि च तैः जीवनेव सुक्तः सवानर्थबिनियैक्तः अतं ब्रह्मानन्दं मद्धावं 
मोक्षमश्नुते श्रप्रोतीलर्थः ॥ २० ॥ गुणातिक्रमेण सवानर्थनिवृत्तिपूर्ैकाखतप्राप्िलक्षणं सम्यरज्ञानफलं भगवतोक्तं श्ुला अश्नबीजं 
प्रतिलभ्य गुणातीतस्य लक्षणमाचारं गुणातिक्रमेणोपायं च सम्यक् बुभुत्खरज॑न उवाच--कैरिति । एतायुक्तान् आन् गुणान् 
कैरिद्ैशिडैरतीतोऽविकरान्तो भवति कैथिदैमुणातिक्मणे अभुः समथो भवतीति सुचयन्संबोधयति भ्रभो इति । असदादि- 
भश्रसमाधानेऽतिसमर्थोऽसीति वा संबोधनारायः । कोऽस्याचार इति किमाचारः कथं च केन अकारेणेतान् त्रीन् गुणान्. अतिवर्तते 
लिन्गैराचारेण च गुणातीतस्य लश्चणं गुणातिक्रमोपायं च वदेखर्थः ॥ २१ ॥ एवं पृष्टः भ्रीभगवादुवाच । तन्न केठिङ्गेगणातीतो 

इ भीधरीष्यास्या 1 

न्मादिभिविुक्तः सन्नसृतमश्चते ब्रह्मानन्दं प्राोति ॥ २० ॥ ुणानेतानतीलयागरतमश्चत श्यतच्छत्वा, यणावीतस्य ङक्षणभाचारं 
गुणात्ययोपायं च सम्यण्बुभुत्सुरजैन उवाच-कैङिङ्गैरिति । दे प्रभो, कैल्ञिः कीटृरैरात्मन्युत्पतनश्चिहै यैणातीतो देही भवतीति 
लक्षणप्रश्चः । क जाचारो यद्यति किमाचारः । कथं वैत इलथैः । कथं च केनोपायेनेतांखीनपि युणानतील्य वतैते तत्कथयेति 
॥ २१ ॥ 'यितप्रशस्य का मषा, इत्यादिना द्वितीयाध्याये पृष्ठमपि दत्तोत्तरमपि पुनेविशचेषधुयुत्सया पृष्छतीति शत्वा प्रकारान्तरेण 

७ असिनवगुसाषा्यव्यारू्या । 
४ १९ ॥ २० ॥ नलु देही कथं गुणातीतो भवति । सथैयैव हि कयाचिशि्दृत्या वर्ते सा च तेगुण्याद्न्यलमावद्यं भवति । अने- 
नाभिप्रायेणाञ्जनः षि किदिति ॥ २१ ॥ अत्रोत्तरं भगवाञवाच--भकारं केति + यथपि अकाञादिकाः सर्वेघर्भेषु यतन्ते थापि 

भ् ० ५७१ 



६०२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवङित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ जध्यायः १४ 

न द्टि संमचृत्तानि न निद्त्तानि काङ्कति ॥ २२॥ 
१ भीमण्छांकरभाष्यम् ॥ 

श्चणं शणातीतत्वोपायं चा्चनेन पृष्टोऽसिञ््छोक परश्चद्या् प्रतिवचनं भगवालचाच । यत्तावत्के- 
लिक््यको शुणातीतो भवति तच्छुणप्व--प्रकाशमिति । पकाशं च सरवकाय प्रतुतति च रजःकार्यं 

मोदटमेव च तमःका्मियेतानि न देष्टि संघच्रत्तानि सम्यग्विषयभावेनोद्धूतानि । भम तामसः 

कष्ककन्कककक कका वि 

काङ्कति न तथा शुणातीतो निचृत्तानि काङ्ल॑तीर्यथः । एतन्न परत्यक्षं लिङ्गं क तदं खात्मप्रलः 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

पिति ब्व्यम् । उत्तरमवतायौनन्तरश्छोकताव्य्यमाह--य्तावदिति 1 चानि सम्बग्द्षी न द्वषटस्युक्तमेव स्पष्टयितुं 
निवेध्यमसम्यग्दद्िनो द्वेषं सेषु प्रकटयति-मसैलयादिना । सम्यग्दिनः संप्रवृत्तेषु भकाशादिषु दवेबाभावसुप- 
सं्रति--तदेव सिति । न निवृत्तानील्यादि व्याचहे--यथाचेति । तेषामनारमीयस्वं सम्यक्यश्यच्नास्माजुद्धलप्रति- 

दूढतारोपणेन नोष्धिजते तेभ्यश्च न स्हयतीलय्थैः । शवानुभवसिद्धं गुणातीतस्य रक्षणसुक्तमियाइ--पतन्नेति । 
३ नीलकण्टव्याख्या ( चतु्धरी ) । 

करोऽखाचारः कथं केन च प्रकारेणैतांसीन्युणानतिक्रभ्य वर्तते ॥ २१ ॥ तत्रा्यखोत्तरमाह-- प्रकारमिति । प्रका 

शमपरवृत्तिमोहाः सत्वरजस्तमसां कायाणि । व्युत्थानावस्थायां तानि सम्यक् प्रडृत्तानि । सामान्ये नपुंसकम् । तान्संप्र 

वत्तान्न दे । नापि समाध्यवस्थायां तानि निचृत्तानि सन्ति काह्रुति । सोऽयं नित्यसमाधिस्थो ब्रह्मविद्ररिष्ठः यं 

रकल श्रीभागवते र्यते "देहं च नश्वरमवसितसुर्थिते बा सिद्धो न परयति” इति । अत्र वासिष्ठे सतयोगभूमय 
उक्ताः श्ानभूमिः श्चभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता । विचारणा द्वितीया त तृतीया तनुमानसा । सच्वापतति्तुर्थ 

स्ात्ततोऽसंसक्तिनामिका । पदा्थाभावनी षष्टी समी तुयेगा स्मृता इति । तत्र यथोक्ता साधनसंपत् मुसुक्षान्ता 

थमा । धरवणमननाख्यविचारात्मिका द्वितीया । निदिध्यासनरूपा तृतीया । एताः साधनभूमयः । स्वाप्त. 
साक्षात्कारस्या चतुथी फलभूता । यसां योगी कतार्थाऽपि जीबन्पुक्तिसुखं पुष्कठं नायु भवति । परासिस्लो जीव- 

न्युक्तेरवान्तरभेदाः । तत्रापि पञ्चम्यां भूमो खयै सितः खयमेव व्युत्तिष्ठति । षष्ठयां परप्रयलेन सम्या ठु न॒ खतः 
% भधुसुदनीव्याख्या । 

पुनः अकारान्तरेण बुसुत्समानः प्रच्छतीत्यवथाय भकारान्तरेण तख लक्षणादिकं पञ्चभिः शोकैः श्रीभगवानुवाच -यस्तावत्कै 
दि््ुक्तो गुणातीतो भवतीति अश्नस्तसयोत्तरं शण-- भकारं च सत्त्वकार्थ, अत्ति च रजःकार्य, मोदं च तमःकायेम् । 

उपलक्षणमेतत् । सर्वाण्यपि गुणकायौणि यथायथं संप्रवृत्तानि खसामग्रीक्शदुद्धतानि सन्ति दुःखरूपाण्यपि दुःखबुद्धा यो न 
ष्टि, तथा विना्चसामभीवश्ा्निवृत्तानि तानि सुखरूपाण्यपि सन्ति सुखबुच्या न काति न कामयते संप्रवन्मिथ्यालनिश्वयात्, 

एतादशद्वेषरागश्चल्यो यः स गुणातीत उच्यत इति चतुर्थश्छोकगतेनान्वयः । इदं च खात्मप्रयक्षं लक्षणं सा्थमेव न 
५ भाष्योत्कषदीपिका । 

भवतीति अश्रसोत्तरमाह । भकारं च सत्तवकार्य, वर्ति च रजःकार्यं, मोहमेव च तमः कार्य ! चकारा, सत्वादिसर्वेकरायांणां समु. 
यार्था: । इयेतानि संप्रवृत्तानि सम्यग्िषयभावेनोद्धतानि न द्वेषि यथाऽविद्रान् । मम तामसः प्रल्ययो जातः तेनाहं मूढः तथा 

राजसी भ्दृत्तिर्ममोत्पन्ना दुःखात्मिका तेना रजसा भव्तितः भ्रचडितः खरूपात् कटं मम वतैते योऽयं खरूपावस्थानात् अश्ः। 

तथा सात्विको गुणः प्रकारात्मा मां विवैकिलमापाद्यन् सुखेन च संजयन् बधातीति संप्र्रत्तं सत्त्वादिकार्य दवेष्टि न तथा सम्य. 

ग्दरीखेन गुणातीतो निदृतानि काष्वतीदय्थः । सर्वतः यथाचाविद्वान् सात्तविकादिः पुरुषः सतत्वादिकायोण्यात्मानं प्रति भरकाश्चारीनि 

निदृत्तानि काह्वति न तथा श॒णातीतो निवृत्तानि काष्षुतीदयर्थः । एवंविधो यः स गुणातीत उच्यत इति चतुर्थस्थेनन्वयः । एता- 
& श्रीषरीव्याख्था । 

तस्य रक्षणादिकं, भीमगवानुकाच्~-श्रकाशं चेल्यादिषदडभिः । तनैकेन रक्षणमाद । अकारं चेति । प्रकादौ च “सर्वदरेषु 
देेऽसि इति पूर्वान्ते स्वकार्य, भदृन्ति "व रजःकायैम्, मोदं च तमसः कार्यम् । उपलक्षणमेतत्स्वादीनाम्. । सवाण्यपि 

कार्याणि यथायथं संप्रशृ्तानि खतःपराप्तानि सन्ति दुःखजुच्या यो न दष्ट, निदृत्तानि च सन्ति ख॒खबुज्या न काह्वति, गुणातीतः स 
७ अभिनवगुपताचायेन्याख्या । । 

योगिनसेषु अकास्ञादिषु न रज्यन्ते न द्वेषवन्तो भवन्ति अपितु केवरूपिण्डषर्म॑तयैते स्थिता न मां श्रोभयितुभल्मिति मृन्णाना गुणातीवा 



नीककण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभमिनवगुप्तव्याख्यायुती । ६०३ 

उदासीनवदासीनो गुणेर्थो न विचास्यते । 
गुणा वलेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ . 

१ भीमण्डछांकर माष्यम् । 

क्षत्वादात्मविषयमेवैतद्धक्षणम् । नहि खारमविषयं देषमाकाष्ां वा पर; पश्यति ॥ २२॥ अथेदानीं 
गणातीतः किमाचार इति परञ्चस्य भ्रतिवचनमाद--उदासीनेति । उदासीनवचथोदासीनो न कथ्य- 
तित्पश्चं भजते तथायं गुणातीतत्वोपायमाभे ऽवसित आसीन आत्मबिद्धणेयः संन्याघी न विचाख्यते 
विषेकदश्षनावस्थातः । तदेत्स्फुमैकसोति । यणाः कार्यकारणविषयाकारपरिणता अन्योऽन्य 
सिन्वरैन्त इति योऽवतिष्ठति । छन्दोमङ्कभयात्परसेपदप्रयोगः। योऽनुतिष्ठतीति पाठान्तरम् । 

२ आनन्द्गिरिग्याख्या ! 

पखयश्चस्वाभावं प्रपञ्चयति-- नहीति । आश्रयो बिषयः ॥ २२ ॥ कैरिङ्गैरिव्यादि परिह द्वितीये रश 

परिहरति--अथेति । दान्तं व्यावशे--यथेति । उपेश्षकस पक्षपाते तस्वायोगादिल््थैः । आस्मविद्एमकोरस्थ्य- 
क्नेनासीनो निद्त्तकर्वैस्वाभिमानोऽप्रयतमानो भवतीति दाटीन्तिकमाह--तथेति । गुणातीवस्वो पायमार्गो जान" 

मेव । शब्दादिभिविंषयैरस्य कूटस्थत्वज्ञानास्च्यवनमाशद्भवयाह--शुणेरिति । उपनतानां विषयाणां रागदवेषदवारा 

प्वतेकस्वमिलेतस्पपश्चयति---तदेत दिति । योऽवतिष्टति स गुणातीत इ्युत्तरत्र संबन्धः । अवपूर्वस्य तिषटतेरात्म- 

नेषदे प्रयोक्तव्ये कथं परसेपदमियाशद्खयाश--छन्दो भङ्गेति । पाडान्वरे तु बाधिताचुदृ्तिमात्रमनुष्टानम्र् 1 करणा 
कारपरिणतानां गुणानां विषयाकारपरिणतेषु तेषु प्रदृत्तिन मयेति पञ्यश्नचरुतया श््टस्थदष्टिमास्मनो न जहाती- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( षलुर्धंरी )। 

परतो गा व्युत्तिष्ठति । सोयं नित्यसमाधिस्थः प्रकाश मित्यनेन शछोकेनोक्तः ॥ २२ ॥ अथ षष्ठयां पदाथोमातरन्यां गतो 

ब्रहमविद्ररीयायुच्यते--उदासीनवदिति । योयं समाधाबुदासीन इवाज व्युत्थाने किमपि प्रयोजनमपदयन् । इदं मम 

कर्तव्यमस्तीति वासनाश्ुल्यत्वात्,। य आसते एव नतु परपभरयल्नमन्तरेण कदाचिदपि गुणेर्विचाल्यते । प्रेण व्युत्था- 
पितोऽपरि यणान्पद्यन् गुणा "वर्तन्त इत्येव ज्ञात्वा योऽवतिष्ठति स्तब्धएव वर्त॑ते नतु शग॒णकृतैरिनिषशसपर्शीरिङ्गते 
'चति । अयम्थः-- यथा कश्चिद्धज्ञानो रसनामोव्यात्खयं शाकादिरसं न विन्दति । परेण ज्ञापितोऽपि कंचिद्रसवि- 
शेषमुपढङम्यापि तत्रोदासीन एवास्ते । क्चटिव्येव विरोषद्दौनख तिरोधानान्न तत्कृतं सुखं दुःखं वा परयति तददय 

। % अधुचुदनीन्यार्या । 

परमार्थम् 1 नटि खाभितौ द्वेषतदमावौ रागत्तदभावौ च परः श्रयेतुमहति ॥ २२ ॥ एवं लक्षणसुकंत्वा गुणातीतः किमाचार इति 

द्वितीयप्रश्रख प्रतिवचनमाह निभिः--ग्रथोदासीनो द्वयोर्विवदमानयोः करखचित्पक्षमभजमानो न रज्यति न वा द्वेष्टि तथाय- 

मात्मविद्रागदेषश्चून्यतया खखक्ूप 'एवासीनो गुणैः युखदुःखा्याकारपरिणते्यो न विचास्यते न प्रच्याव्यते खरूपावस्थानात्, कितु 

गुणा एवैते देहेन्द्ियविषयाकारपरिणताः परस्परसिन्वतैन्ते भमलरादियदेवैतस्सर्वैभासकसख न केनापि भाखधर्मेण संबन्धः, 
खावन्मायामात्रश्वायं भाखप्रपश्चो जडः, खय॑ज्योतिः खभावस्लहं परमार्थसद्यो निर्विकारो दवै तदल्यशचेखवे निश्विद्य यः खस्पेऽ- 

५ माष्योत्कषेदीपिका । 

दाव जनकसंबन्धो नास्ति नलन्यखेति भ्वनयन्संनोधयति है पाण्डवेति । एतन्िहव्त्वं गुणातीतख लक्षणं सखाथमेव खात्म- 

परयक्षल्ात्। न परप्रयक्षं खात्मनिषयसख द्वेषस्याकाह्वायाश्च परैरददयत्वाच् ॥२१९॥ केलिनैरियादिधश्नं समाधायथेदानीं किमाचार 

इति प्रश्वसोत्तरमाह त्रिभिः । उदासीनवत् यथोदासीनो न कसचिदयक्षं मजते तथा कौटस्थ्यज्ञानेन निरृत्तकवृलाभिमान आत्मनित् 

गुणातिकरमणोपायमा्े तच्त्वज्ञनेऽवस्थित आसीनः भत्मनिवेकददौनाबस्थातो गुणैनं विचाल्यते न प्रच्याव्यते तदेतत्स्पष्टयति । 

गुणाः कार्यकरणविषयाकारपरिणता अन्योन्यसिम्बरतन्वे नादमियेवं निश्चि यः कूटस्थज्ञानेऽवविष्ठति तेन नेङ्गते न चरति 

ख्पावस्थ एव भवतीदयर्थः । अवपूर्वस्य तिष्ठतेरात्मनेपदे श्रयोव्ये छन्दोभङ्गभयात्यरसमैपदभ्रयोगः कृतः । अचु्ुपृछन्दसि 

इ भीधरीभ्यास्या । 

उच्यत इति वचदुनान्वयः ॥ ९२ तदेवं खसंवेधं तस्य कक्षणञचकत्वा परसवे तस्य ॒ठक्षणं वरुः किमाचार इति - दवितीयपरश्रसयो- 
तरमाद--उदास्पीनवदिति त्रिभिः । उदासोनवस्साधितया भासीनः सिततः सन् यगेयणक्रायैः उखदुःखादिभियो न विचाल्यते 

घलरूपान्न प्रच्या्यते अपितु यणा. एव सखकायेषु वरैन्ते, प्पौमैम संबन्ध एव नास्तीति विविकक्षानेन यस्तू्णीमवतिति । पररैप- 

| , ७ अभिनबयुाषारयव्यार्या ॥ 

भवन्ति । अत एवाह---यः जशो निर्विबंकस्तिष्ठति सं एवं कः सम्यग्तातात्र् । तथाहि नेङ्गते न स्वर्पाश्यवते । अनर चोपावः सर्वेवाम।* 



६०४ सनेन्दगिरिष्यास्ासंवङित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-भीमद्धगवद्रीता । [ भध्यायः १९ 

समदुःखद्ुखः खस्थः समलोष्टादमकाञ्नः । 
त॒ल्यपरियापियो धीरस्तुल्यनिन्वात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो भिच्रारिपक्षयोः । 

१ भीभन्छांकरभाष्यम् । 

नेङ्गते न चलति । खरूपावस्थ पव भवतीवयर्थः ॥ २३ ॥ कंच-खमदुःखेति । समदुःखसुखः समे 
इःखसखे यस्य स समदुःखसुखः । खस्थः खात्मनि स्थितः भरसन्नः । समलोष्टादमकाञ्चनो लोष्टं 
चाहमा च काञ्चनं च समानि यद्य स समरोष्टादमकाश्चंनः 1 तुद्यप्रियापियः भियं चाभ्रियं च 
प्रियाप्रिये समे यस्य सोऽयं तुल्यप्रियाप्रियः । धीरो धीमान् । तुल्यनिन्दात्मसंस्वतिः निन्दा 
चात्मसंस्तुतिश्च ठतुस्ये निन्वामर्सस्तुती यस्य यतेः ख तुव्यनिन्दात्मसस्तुतिः ॥ २४ ॥ किंच- 
मानापमानयोरिति । मानापमानयोस्तुष्यः खमो निर्विकारः । तव्यो मिन्रारिपश्चयोः, यद्यप्युदासीना 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

ल्याह~-नेङ्गत इति ॥ २६ ॥ गुणादीतसख खिङ्गान्तरमाद--किचेति । तयोः मस्व रागदरेषावुत्ादकतयां 
स्वकीयत्वाभिमानानास्पदत्वं प्रसन्नत्वं खास्थ्यादपच्युतिरविक्रियत्वम् । विदहुश्या धियाप्रिययोरसं भवेऽपि रोकदृषटः 
माभिल्याह--प्रियं श्वेति । भियाग्नियग्रहणेन गृहीतानां काञ्नादीनां बाह्यणपरिनाजकवल्णथग्बरहणम् । निन्दा 
दोकोक्तिरातमसंस्तुतिरास्मनो गुणकीसैनम् ॥ २४ ॥ इतश्च गुणातीतः शक्यो ज्ञात॒मिलाह--विंचेति । मानः 
सस्कारसिरस्कारोऽपमानः । परदश्या यो सखिश्त्रू तयोः पक्षयोर्निर्विशेषो न कसयवित्यक्षे तिष्टतीलयाद-तुख्य 

३ नीलकण्ठडव्यख्या ( बुधेरी ) । 

शेयः ॥ २३ ॥ अथ पशवम्यां भूमावसंसक्तिनामिकायां स्थितो ब्रह्मविद्धर उच्यते--समेति । समाधो समे दुःख. 
सुखे यख स समदुःखसुखः । खसः खेनेव खेच्छयेव तिष्ठतीति खस्थः! यदा तु नं समाघाविच्छ तदा खयमेव 
वयुत्तिष्ठतीति भावः । सोऽपि च्युस्थानावस्थायां समरोषटस्मकाञ्चनो विरक्त इत्यथः । वुख्यप्रियाप्रियः तुदंयनिन्दाल- 
संस्तुतिश्च । भियाप्रिययोर्नन्दास्तुत्योशच प्रासो तुरयो हर्षविषाददयून्यः । अत्र हेदुर्धीर इति । यथा कथिच्छरर्ीत्र- 
प्रहारवेदनार्तोऽपि न भ्यासुद्यति येर्याद्धेदनां चानुमवति तद्भद्यं हर्षविषादावनुभवन्नपि वेयीन्न चरति । पूर्व तु 
जातायामपि वेदनायां हषौदयुदय एव नासि । तस्पू्ैसखय तु बेदनेव नास्तीति भेदः । एतेन शोकन्रयेण सर्वेषां जीवः 
न्सुक्तानां समाधो लिङ्गानि तस्संवेचान्याचाराश्च परसंवेवानि शिङ्गान्ुक्तानि ॥ २४ ॥ अथ चतुध्यौ भूमौ साः 
पक्तिसंशायां सतख योगिनः समाधिुखाभावेन खसंवेधलिङ्गामावात्तत्वनिश्चयेन द्वैतख बाधलिङ्गमाचारशथ प्रसं 

© भश्ुसुदनीग्याख्या ! । 

षतिषठसवतिष्ठते । भयो चु पिष्ठति' इति वा पाठस्तत्र नुः एथक्षायः । नेन्गते नसुव्याभियते कुत्रचित् गुणातीतः स उच्यत इति. 
तृतीयगतेनान्वयः ॥ २३ ॥ समे दुःखघु्े देषरागशयन्यतयानार्मधर्मतयाऽद्रततया च यस्यं स ॒समदुःखुखः । कसबं 
यस्मात्खस्थः खसिमन्नात्मन्येव स्थितो दैतदशंनश्चल्यलात् । अतएव समानि हेयोपददेयभावरहितानि लोषटास्मकाश्चनानि यख 
ख तथा । र्टः पांसुपिण्डः ¦ अतएव तुल्ये प्रियाभरिये उखडुःखसाधने यस ॒दितघाधनलादितसाधनलबुद्धिविषयलामावै" 
नोपेश्षणीयलात् । धीरो धीमान् शतिमान्वा । अतएव तुल्ये निन्दात्मसंस्वुती दोषकीतैनयुणकीर्तैने यस्य स गुणातीत 
उच्यत इति द्वितीयगतेनान्वयः ॥ २४ ॥ मानः सत्कार आदरापरयायः, अपमानस्तिरस्कारोऽनादरापरपयौयस्तयोसुसयो 

५ भाष्योत्करषदधीपिका । 
पञ्चमस्य लश्ुलनियमात् । "अनुतिष्ठति" इति षा पायन्तरम् ॥ २३ ॥ किंच समे रागदवेषानुत्पादकतया खीयलाभिमानानास्पदे दुःख 
खले यस्य स खमदुःखयुखः खस्मिज्ञविक्रिये आत्मनि स्थितः खरूपान्न कदापि अच्युतः । समानि अदेयोपदेयानि लोध्यदीनि यख 
सं यतस्ुल्ये समे प्रिय्रिये यख स धीरो धीमान् । अतएव वुल्ये निन्दातसंस्व॒ती यस्य स गुणातीत उच्यत इति परेणान्वयः 
॥ ३४ ॥ मानः सत्कारोऽपमानस्तिरस्कारसरयोरमानापमानयोस्ुस्यः समो निर्विकारः परदध्या यौ मित्रशत्रू तयोः पक्षयोुस्यो न 

ई भीषधरीन्याख्या । 
वमारषस् । नेङ्गते न चकति ॥ २९ + अपिच--सदेति । समे सुखदुःखे यस्य । यतः ख्यः स्वरूप एव खितः । भत 
समानि रोष्टादमकाञ्चनानि यस्य । तुव्य प्रियाप्रिये खहुःखदेतुभूते यख । धीरो धीमान् । तुया निम्दा च आसमस्तुतिश्च यख 
॥ २४ ॥ भपिच-मानापमानयोरिति । मानेऽपमने च तस्यः, मित्रपक्षेऽरिपक्षे च तुल्यः, सर्वान्ृष्टादृष्टा्थानारम्भालुब 

७ अभिनवरगुक्ाबार्यव्याख्या । 
रभ्भाणां सरीरारम्महेन्नियादित्व माव एष यस्वरतते नतु फलं फंचिद्दभमिसेद्ध इति स्थिरडुधि, ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ २५१ 



नीलकण्ठी-मधुत॑दनी-माष्योत्कषैदीपिका-धीधरी-अमिनवगुपत्यार्यायुता । ६०५ 

सवारस्मपरिव्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीलेतान्त्रह्मभुयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 

१ भीमच्छांकरमाभ्यम् । 

भवन्ति केचिस्खाभिप्रायेण तथापि पराभिभ्रायेण मितरारिपक्षयोरिव भवन्तीति तस्यो भित्रारि- 
पक्चयोरिलयाद । स्बारम्मपरित्यागी द्टादद्ाथोनि कमोण्यारभ्यस्त इत्यारम्भाः सर्वानारम्मात्परि- 
्यक्घ श्ीलभस्येति सवारम्भपरित्यागी देहधारणमाच्रनिमिन्तव्यतिरेकेण स्वैकर्मपरिल्यागीद्य्थः । 
शुणातीतः स उच्यते । उदासीनवदित्यादि गुणातीतः ख॒ उच्यत इव्येतदन्तसुक्तं याषदयल्लसाध्यं 
तावत्संन्यासिना उष्य शणातीतत्वसाधनं सुसुश्चोः सिरीभूतं तु खसंबेद्यं सद्णातीतस्य यतेङैक्षणं 
भवतीति ॥ २५॥ अधुना कथं च चीन्शयुणानतिवतेत इति प्रश्चस्य प्रतिवचनमाद-मां चेति । मां 
चेश्वरं नारायणं सवेभूतदहदयाधितं यो यतिः कमी _ वाऽव्यभिचारेण न कः यो यतिः कमीं वाऽव्यभिचारेण न कदाचिद्यो व्यभिचरति 

> आनम्द्गिरिव्याख्मा । 

हति । विदुषो भित्रादिड्द्यभावात्तल्यो मित्रारिपक्षयोरिलयुक्तमिलयारङ्खयाह-यथ पीति । सर्व॑कर्मैल्यागे देहधारण- 
मपि निमित्ताभावान्न स्यादिलयादाद्चाह--देहेति । उक्तबिरोषणो गुणातीतो ज्ातव्य इलाह-गुणेति । यदुक्त- 
भुपेक्षकस्वादि तदि्योद्याष्पर्वं यज्ञसाध्यं बिध्याधिकारिणा हानसाधनत्वेनानुष्ेयसुत्पन्नायां तु निद्यायां जीवन्मुक्त 
योक्तधर्मजातं स्थिरीभूतं स्वानुभवसिद्धरक्षणस्वेन तिष्ठतीद्युक्ते ध्मेजाते त्रिभागं दरीयति-उदासीनवदित्या- 

दिना ॥ २५ ॥ प्रश्षद्वयमेवं परिष्व तृतीयं प्रश्रं परिहरति--अधुनेति । मच्छब्दख संसारिविषयत्वं व्यावतेयति-- 
देवरमिति । तननैव नारायणशब्दान्मूर्तिभेदो व्यावलयते । तस्य ताटस्थ्यं व्यवच्छिनत्ति--सर्वेति । स॒ख्यायुख्याधि- 

३ नीलकप्ठव्याख्या ( बतुर्धरी ) । 

एव तंदाह-- मानेति । यथाहि परीक्षकः कूटकाषीपणख ठमे विनाशे वा दर्षविषादशूल्यो नच तद्ामा्ै 
यल्ञमारभते, मूढस्तु ताभ्यां बाध्यते तद्छामाथे यत्नं चारभते, ए्वं॒॑विद्वान्. द्वैतं मरुमरीविकाहदसमानं पयन् 
तन्न मानापमानयोवी मित्रारिपश्चयोवी तुस्यएव नत्वन्यतरकामाय परिहाराय वा यल्मारमते अतो गुणातीत इत्यु 

च्यते । सर्वत्र पदार्थः स्पष्टः ॥ २५ ॥ अथ कथं ब्रीन्गुणानतिवर्तत इत्यखोत्तरं विवक्षन् साधनभूता तिसृषु भूमिषु 

तृतीयां तयुमानसामाह-- माचेति । यश्च साधको मां प्रल्गात्मानम् । चकारस्तवर्थे पूर्वभूमिस्थपिक्षयासख वेल 
< मधुसदनीग्याख्या । 

दषषिषादश्चन्यो निन्दास्ुती चाष्दकूपे मानापमानौ ठु शब्दमन्तरेणापि कायमनोव्यापारविशेषाविति मेदः । अत्र पकार 

वकोरयोः पाठविकल्यैऽप्यर्थः स एव ! तुल्यो मिन्नारिपक्षयोर्मित्रपक्षेवारिपश्च्यापि द्वेषानिषयः ख॑यं तयोरयुप्रहनिग्रहञ्चन्य इतिं 

वा । सवीरम्भपरिलागी आरभ्यन्त इदयारम्भाः कमणि तान्सवौन्परियक्तं शीरं यख स॒ तथा । देहयात्रामात्रव्यतिरेकेणं 
सर्वैकर्मषरि्यागीदयर्थः । उदासीनवदासीन इयाघयुकतप्रकाराचारो गुणातीतः स उच्यते । यदुक्तसुपेश्चकलरादि तद्वियोदयात्पूं 
यजल्लसाध्यं विद्याधिकारिणा साधनलेनानुेयसुत्पन्नायां वु विद्यायां जीवन्मुक्तस्य गुणातीतययोक्तं धर्मेजातमयन्नसिद्ध रक्षणं 

तिष्टतील्थः ॥ २५ ॥ अधुना कथमेतान्युणानतिवरतैत इति तृ तीयभ्रश्चसख प्रविवचनमाद--चस्वर्थः । मामेवेश्वरं नारायणे 

सर्वभूतान्तयामिणं मायया क्षेर्ञतामागतं परमान्दधनं भगवन्तं वाञदेवमन्यभिचारेण परमप्रमलक्षणेन भक्तियोगेन दादला- 
५ माष्योत्करषदीपिका । 

कलखचित्पक्षं भजतीदर्थः । दष्टा्यर्थानि कमाण्यारभ्यन्त इद्यारम्भास्तान्सवारम्भास्यक्तं रीं यसेति देहधारणमात्रनिमित्तव्यति- 
रेकेण सवीरम्भपरिदयागीय्थः। एतादसो यः स गुणातीत उच्यते सबौरम्भपरियागीयेतदन्तं यावयलं साध्यं तावद्धंणातीतलसाधनं 

विरकतेन सुसुष्चुणाचुषेयं स्थिरीभूतं वु जीवन्मुक्त गुणातीत खभावभूतलरादयन्नसिद्धं लक्षणं भवति ॥ २५ ॥ प्रश्नद्वयं समा- 
धयेदानीं कथमेतान् त्रीन् युणानतिववते इति तृतीयप्रक्चख प्रतिवचनमाह--मासिति । चः पूर्वोक्तयुणातीतलक्षणख सुमुक्चुणौ 
भयन्नसाष्यख समुच्रयाथः । मामीश्वरं नारायणं सर्वमूतहदयाभितं यो यतिः कर्मी वाऽन्यभिचारेण व्यभिचार्न्येन निष्कामेण 

६ भीधरीष्यार्या । 
मान्परित्यङतः शीलं यस्य । स एवंभूताचारयुक्तो खणातीत उच्यते ॥ २५ ॥ कथं चैतां लीन्युणानतिवतैत इल्ख प्र्षस्योत्तरमाद-- 

माचेति । चच्चब्दोऽवधारणाथैः । मामेव परमेश्वर श्रीनारायणमम्यभिचारेभैकान्तमक्तियोगेन यः सेवते स॒ एतान्युणान्समतीय 

७ अभिनवगुप्राचार्यष्याखूया । 

अनेन मूरभूतसुपायञुपदिकषति--भाचेति । चकम्दोऽवधारणे । यो मामेष सेवते । अनेन फर्दिसाकाङश्षो मामङ्कस्वेनाथयति फं भधा. 

नतयेति निरस्तः । अतएव मास्याग्यभिवारिणी भक्षिः फं प्रति इयसावास्थावानिति । यस्तु फलं किंचिदृष्यननिलप्यन्किभिति तद्ली- 



६०६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवकिति-भीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्भगवद्रीता 1! [ अध्यायः १४ 

ब्रह्मणो हि परतिछाहमश्तस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च घमैस्य सस्स्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 

इति श्रीमद्धगवद्वीतादूषनिषद्ु ब्रह्मनिचायां योगशासे श्रीङृष्णाज्जैनसंवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

१ भआीमच्छांकरभाष्यम् । 

भक्तियोगेन भजनं भक्तिः सेव योगस्तेन विवेक ज्ञानात्मकेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्समती- 
व्येतान्यथोक्तान्त्रह्मभरूयाय भवनं भूयो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कद्पते । समर्थो भषतीलय्थः 
॥ २६॥ कुत पतदिल्युच्यते--बह्यणः परमात्मनो हि यसास्मतिशाहं प्रतितिष्ठलयसि्निति भतिष्ठाहं 
प्रत्यगात्मा । कोषस्य ब्रह्मणोऽतस्याविनाश्िनोऽव्ययस्याविकारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य 

२ आमन्दगिरिव्याख्या । 

कारिभेदेन बविकड्पः। भक्तियोगस्य याइष्छिकत्वं व्यवच्छेतुमव्यभि चारेणेष्युक्तम् । तज्याचशे-नेति । भजनं परम. 
भरेम स एव युज्यतेऽनेनेति योगः सेवते पराकित्ततां बिना सदादुसंदधातीलय्थेः । स भगवद्बुशृतसम्यरधीसंपन्नो 
विद्राज्जीवन्नेवेर्थः ॥ २६ ॥ विद्धान् ब्रहैवेलत्र देत प्च्छति--कत इति । तत्नोत्तरमाह-उख्यत इति !. 
बरह्मश्ब्दसखासति बाधके युख्यारथग्रहणमभिग्रेव्याह--परमात्मन इति । तं प्रति प्रयगास्मनो यस्मतिष्ठास्वं तदुप 
पादयति--प्रतितिष्ठतीति । यद्रह्य भ्र्यगार्मनि प्रतितिष्ठति तक्किनिशोषणमियपेश्चायाञुक्तप्-अस्रतस्येवयादि 1 
तन्राखतदाब्देनाव्ययश्ब्दस्य पुनरक्तै परिहरति-भविकारिण इति । निखत्वमपक्षयरादिखं तेन पूवौभ्यामपोन- 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( श्तुर्धरी > । 

्षण्यं चोतयति । अव्यभिचरिण चरस्यन्तरानन्तरितेन भक्तियोगेन मयि भगवति तैरुधारावदविच्छिन्नद्त्तप्रवाहि- 
मनःप्रणिधानरूपेण योगेन सेवते ध्यायति स एव सुक्ष्मीङृतचित्त एतान् गुणान् समतीत्य ध्यानपरिपाकान्ते सत्व 
मपि बाधित्वा बह्मभूयाय ब्रह्ममावाय करते योग्यो मवति । श्ुवो मावे, इति भवतेमंवे क्यप् ॥ २६ ॥ विषय- 
्रद्दानद्वारा विचारणाख्यां हितीयां भूमिमाह-- बरह्मणो हीति 1 त्रद्मणो वेद्ख प्रतिष्ठा तास्पर्यण पयैवसानखा. 
नमहमेव । अमृतख कर्म्रह्मोभयदशनद्वाराऽगरतसाधनयख । अन्ययश्च अंनादित्वादनन्तत्वाच्रापौरुषेयत्वेनाप्रामाण्य- 
शङ्काकलङ्शून्यख । खतैप्रमाणभूतयेत्य्थः । एतेनोपक्रमोपसंहारादिपयोलोचनया वेदाविरुद्धतर्कोपकरणया इत्र 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

ध्यायोक्तेन यः सेवते सद्ा चिन्तयति स मद्भक्त एतान् प्ागुक्तान् गुणान् समतीय सम्यगतिकम्ब दैतद्ध॑नेन बाधिला ब्रह्म 
भूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति । सर्वदा भगवच्चिन्तनमेव गुणातीतलोपाय इयर्थः ॥ २६ ॥ ॐ 
देठमाद-बह्मणस्तत्पदवाच्यस्य सोपाधिकख जगदुत्पत्तिश्ितिख्यहेतोः प्रतिष्टा पारमार्थक्रं निर्विकल्पकं सन्निदानन्दात्मर, 
निरपाधिक्र तत्पदलक्ष्यमहं निर्विकत्पको वासुदेवः प्रतितिष्टयत्रेति प्रतिष्ठा कस्पितरूपरहितमकस्षितं रूपमतो यो मामनुपाधिकं 
, ५ सष्योत्कषंदीपिका ! 

परमप्रेमलक्षणेन भजनं भक्तिः सेव युज्यतेऽनेनेति योगः तेन भक्तियोगेन तत्वज्ञानोर्पादकेन सेवते बिषयचिन्तां विहाय सदातु. 
संदधाति स भगवदनुमरहङृतसम्यगश्जञनसंपन्नो जीवननतैतान्गणान्यथोक्ताम्तमतीदय सम्यगतिक्रम्य ब्रह्मभूयाय द्यभवनाय मोक्षाय 

कल्पते समर्थो भवतीदयर्थः ॥ २६ ॥ योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन मां सेवते स गुणान्समतीदय ब्रह्मभूयाय कल्पत इदयत्र हेतमाद-- 
ब्रह्मणो हीति । हिं यस्माह्रह्यणः परमात्मनोऽदं प्रयगात्मा अतिष्ठा अतिविष्टयस्िभ्निति अतिष्ठा यत् ब्रह्म भरखयगात्मनि प्रति. 
तिष्ठति । तद्धिशिनष्टि ! अश्तस्याविनादिनः अव्ययस्याविकारिणः । शाश्वत निदयस्मापक्षयरहितस्य । तेन न पौनरत्तयम् । धर्म्य 
धर्मज्ञानयेदयर्थः । सुखस्य ज्ञागयोगधर्मप्राप्यस्यनन्दरूपखेन्द्रियसंबन्धोत्थं सुखं व्यावर्वयितुभाह । एेकान्तिकस्यव्यभिचारिणः। 
अगरृतादिखभावसय परमात्मनः प्रयगात्मा प्रति यस्मात्तस्मात्सम्यग््ञनेन स परमात्मेति निश्चीयते तदेतद्रह्य भूयाय 
इत्युक्तं । यया चेश्वरशक्त्या भक्तानुप्रहादिभयोजनाय बह्म प्रवतैते सा शक्तिः बह्यवाहं शाक्तिशक्तिमतोरमेदादिद्यभिभ्रायः। यदा 
नर्यशब्दवाच्यलात्सविकल्पकं ब्रह्म बरह्म्चब्देनामिधीयते तख ब्रह्मणो निर्विकत्पकोऽहमवाच्यः प्रविष्ठा्रयः 1 सविकल्पकं तरह 

६ भीधरीभ्याख्या । 
सम्यगतिक्रम्य बह्मभूयाय ब्रह्मभावाय मोक्षाय करते योग्यो भवति ॥ २६ ॥ तत्र हेतमाद---ब्रह्मणो हीति । हि यसाद्रह्मगोऽ 

७ अभिनवगुक्ताचार्यन्याख्या ॥ 
कमञुतिष्सीति पर्थदुयुज्यमानोऽपि निरन्तरभगवद्धत्तिवेधविद्भुतान्तम्फरणतया कण्टकितरोमवान्वेपमानतर्विस्फारतरनयनडुयरपरि 



नीखकण्डठी-मधुसूदनी-माष्योक्कषदी पिका-श्रीधरी-ममिनवगुपत्धाख्यायुता । ६०७ 

२ भीमण्छांकरभाव्यम् । 

धर्मस्य ज्ञानयोगधरप्राप्यस्य खुखश्यानस्द रूपस्येकास्तिकस्याव्यभिचारिणः । अमृतादिखभावस्य पर 
मात्मनः प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्हानेन परमात्मतया निश्चीयते । तदेतद्भह्यभूयाय कद्पत इत्यु- 

। यया चेश्वरराक्त्या भमक्ताचुप्रहादिभरयोजनाय जह्य प्रतिष्ठते प्रवते सा दाक्िन्ै्चैवा्ह 
शक्तिदकिमतोरनन्यत्वादिस्यमिप्रायः ॥ अथवा बरह्मशब्दवाच्यत्वारसलविकस्यक बह्म तस्य बरह्मणो । अथवा बह्यह्ाब्दवाच्यत्वात्सविकरद्पकं ब्रह्य तस्य ब्रह्मणो 
न ॥ि 2 जआनन्द्गिरिष्याख्या । रि 

स्तयम् । प्रसिद्धा्थस्य धर्मशब्दस्य ब्रह्मण्यनुपपत्तिमाशङ्खयाद--ज्ञानेति । अर्थन्दियसंबन्धोस्यं सुखं व्यावरैयितु- 
मेकान्तिकस्येत्युक्तम् । अक्षरा्थसुक्स्वा वाक्याथमाह-अभ्रुतादीति । प्रतिष्ठा यस्मादिति पूर्वेण संबन्धः । तसा- 
ध्रयगास्मा परमात्मतया निश्चीयते सम्यग््तानेनेति योजना । अख शोक पूर्वश्टोकेनेकवाक्यतामाह--तदेतदि ति । 
विवक्षिते वाक्यार्थं भपञ्चयति--~ययेति । सा शक्तिर्बहयेवेति कथं सामानाधिकरण्यं तत्राह--हात्तीति । व्याख्या- 
नान्तरमाद-भथवेति । षिदोषणानि पूर्ववदपोनस्त्त्यानि नेतव्यानि । तदनेनाध्यायेन क्ेत्रक्ेत्रत्तसंयोगसं संसार- 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चठुधरी ) । 

वेदय तात्प मद्वशनकामेन निर्तव्यमिति विचारणाख्या द्वितीया भूमिरुक्ता । देतंफकोपद्दीनसुखेन छमेच्छा> 
ख्यां प्रथमां भूमिमाह-शाश्चतखेति । काम्यधर्मवत्फठदानेन नाशाभावात् भगवलत्यर्पिति नित्यो घर्म; शाश्वतः। 
विविदिषादिपारम्पर्येण मोक्षास्यशाश्वतफठहेतुत्वात् । शाश्वतख च धर्मख प्रतिष्ठा परमं प्राप्यं फठमहमेव । तथा 
ेकान्तिकं विषयसङ्गजन्ययुखव्यभिचारि खखूपभूतं मोक्षसुखं तखापि प्रतिष्ठा पराकाष्ठा अहमेव । एवं निष्काम- 

धर्मेण विञ्युद्धवित्तखेकान्तिकसुखेच्छा भवति सेये छमेच्छाख्या प्रथमा भूमिः । जत्र परां परां भूमिमारोदधमश्चक्तख 
« मधुसूदनीव्याख्या । 

ब्रह्म सेवते स ब्रह्मभूयाय कल्पत इति युक्तमेव । कीदशख ब्रह्मणः भ्रतिष्टाहमिदयराह्वायां विशेषणानि । अग्रतख विनाशर- 

दित्य अव्ययस्य विपरिणामरदितस्य च शाश्वतखापक्षयरदहितस्य च धर्मख ज्ञाननिष्ठालक्षणधर्मप्राप्यख सुखस्य परमानन्दरूपस । 

सुखस्य विषयेन्द्रियसंयोगजलं बवारयति-रेकान्तिकस्यान्यभिचारिणः सर्वसिन्देशे काङे च विद्यमानस्य । एेकास्तिकञख- 

रूपसयेदयर्थः । एतादश ब्रह्मणो यस्मादहं वासवं खरूपं तस्मान्मद्धक्तः सं सारान्सुच्यत इति भावः । तथाचोक्तं ब्रह्मणा 

भगवन्तं श्रीकष्णेप्रति “एकस्मात्मा पुरुषः पुराणः सद्यः खर्य॑ज्योतिरनन्त आद्यः । निद्योऽक्षरोऽजखखुखो निरल्नः पूर्णोऽ- 

दयो सुक्त उपाधितोऽ्तः इति । स्वोपाधिदयन्य आत्मा बरह्म लमिय्थः । केनापि स्तुतिमन्तरेणेवोक्तं ^स्वैषामेव वस्तूनां 
भावार्थो मवति स्थितः । तदस्यापि भगवान्कृष्णः किमतद्रस्तु रूप्यताम्” इति । सर्वेषामेव कायवस्तूनां भावार्थः सत्तारूपः 
परमार्थो भवति कायीकारेण जायमाने सोपाधिक ब्रह्मणि स्थितः कारणसत्तातिरिक्तायाः कायसत्ताया अनभ्युपगमात्. ॥ 
तस्यापि भवतः कारणद्य सोपाधिकख ब्रह्मणो भावार्थः सत्तारूपोऽ्थो भगवान्डृष्णः सोपाधिकस्य निस्पाधिके कद्पितलात् , 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

विरिनष्टि । अगतस भरणध्मरहितस्याव्ययस्य व्ययरदहितख किंच शश्वतस्च निलयस्य धर्मख ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य च 
जनितदैकान्तिकस्यैकान्तनियतसख च प्रतिष्ठां इति वतैते । अतो मत्सेवया युक्तैव ब्रह्मभावप्रा्तिरिदयर्थः । हि य साह्रह्मणोऽ्ह 
प्रतिष्ठा अतिमास्थानिभूतं ब्रह्मैवाहं यथा घनीभूतप्रकाशच एव सू्ैमण्डटं तद्वदिलर्थैः । तथाव्ययस्यामृतख निस मोक्षख निद्यमु- 
तलात् । तथा तत्साधनसख राश्वतस्य च धर्मस श्ुद्धसत्वात्मकलात् । तथेकान्तिकस सुखस्य च प्रतिष्ठाहं परमानन्दरूपलात् 
इलयपरे । द॑द्धक्तस्वद्धावमाप्रोदुनाम करथंतु ब्रह्मभावाय कल्पते ब्रह्मणः सकाशात्तवान्यलादिति तत्राह । बद्मणः परमात्मनः प्रतिष्ठा 
प्याप्िरहमेव नतु मद्धि ब्रह्ेयर्थः । तथागृतस्याव्ययस् अतिष्ठादमेव मय्येव मोक्षः पयैवसितः । मस्प्राप्िरेव मोक्ष इत्यर्थः । 
तथा शाश्वतस्य निदयस मोक्षफलसख धर्मस ज्ञाननिष्टालक्षणस्य च पयापनिरहमेव । ज्ञान निष्टठारक्षणो धर्मों मय्येव पर्यवसितस्ततो 
न तेन मद्भिन्नं किचित्माप्यमिदयर्थः । तथा एेकान्तिकस्य सुखस्य च पयापिरहमेव परमानन्दलात् । न मद्धि किं चित्खं प्राप्य- 

मसीयर्थः । इति केचित्! अन्ये दव वासिष्ठक्त क्ञानभूमिसप्तकं अकाशमिल्यादिष्टोकैदेरोयन्ति । तथाहि (ज्ञानभूमिः ्यमेच्छाख्या 
भ्रथमा समुदाहृता । विचारणा द्वितीया ठु तृतीया तनुमानसा । सतत्वापत्तिश्चवुर्थी खत्ततो संसक्तिनामिका । पदाथाभाविनी षष्ठी 
सप्तमी तुर्यगा स्मृताः इति । तत्र यथोक्तसाघनसंपन्सुभुष्चुता प्रथमा, श्रवणमनन विचारात्मिका द्वितीया, निदिध्यासनरूपा तृतीया, 
एताः साधनभूमयः। ब्रह्मसाक्षात्काररूपा चतुर्थी फएलमभूता। अस्यां योगी इृतार्थोऽपि जीवन्मुक्तिुखं पुष्करं नाजुभवति । परास्िक्नो 

६ भीधरीव्याख्या । 

प्रतिष्ठा प्रतिमा, घनीभूतं बह्यैवादम्. । यथा घनीभूतः प्रकाश एव सूर्यमण्डले तद्वदेवेलथैः । तेथान्ययस्य नित्यखासरतस्य मोक्षख 
। | ७ अभिनवगुप्ताचायेन्याख्या । 

वर्तमानसखिकरसपातस्त्ष्णी भावेनैवोसरं भयच्छति स््वाग्यभिवारिण्या भगवतो महेधरस्योग्रशाक्या भक्लया यचित्रीङृतो नान्य इति 
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६०८ आनेन्दगिरिव्याख्यासंवलित-शीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्धगवह्वीता । [ अध्यायः १४ 

१ भीमन्छाकरभाण्यम् ॥ 

निर्विकल्पकोऽहमेव नान्यः प्रविष्ठाश्चयः किंविधिषस्यामृतस्यामरणधर्सकस्याव्ययश्यं व्ययरहितस्य । 
किच शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ल्ाननिष्ठाश्चणस्य सुखस्य वजनितस्यैकान्तिकनिथतथ च प्रतिष्ठा. 
हमिति घतते ॥ २७ ॥ इति श्रीमत्परमदं सपरिवाजकाचायेषूञ्यपादश्रीमदाचायभीराकस्भगवतः 
कृतौ श्नीभगवद्रीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४॥ 

२ आनन्द्भिरिभ्यास्या । 

कारणत्वं पञ्चमश्ननिरूपणद्वारेण च सम्यग्हानसख सकलसं सारनिवतंकव्वमियेतदुपपादयता सुमुक्षो्य॑ल साध्यं गुणेर- 
च्रास्यत्वादि युक्तस्यायलपिद्धं रक्षणमिति निर्धारितम् ॥ २७ ॥ 

इति श्रीमर्परमहंसपरिवाजकरावार्य॑भीमच्छुद्धानन्द पूज्यपादरिष्यानन्द गि रिती चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
३ नीलकण्डग्याख्यां ( चतुर्धरी ) । 

पूवी पूवा भूमिरुपदिद्यते । यथा ध्यानेनात्मनि पदयन्तीतयत्र निदिष्यासनाशक्तख सांस्यनामा विचारसतराप्यशन्तख 
कर्मयोग उपदिरदयते तद्त् ॥ २७ ॥ इति भारतमावदीपे श्रीमद्भगवद्रीतार्थप्रकाशे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

% मधुसुदनीव्याख्याः। 

कल्पितस्य चाधिष्ठानानतिरेकाद्धगवतः कृष्णस च सर्वैकत्पनाधिष्ठानलेन परमा्थंसखयनिरपाधिन्रह्मरूपलात् । अतः किमतद्रसव 
तस्मच्छरीशृष्णादन्यद्वसतु पारमार्थिकं किं निरूप्यताम् । तदेवेकं पारमार्थिकं नान्यत्किमपीयर्थः । तदेतदिदाप्युक्तं त्ह्मणो दि 
भ्रतिष्ठाहमिति । अथवा वद्भक्तस्वद्वावमाप्रोतु नाम कथं नु ब्रह्मभावाय कट्धते । बह्मणः स्छरात्तवान्यलादि्याराङ्याह--+ ` 
ब्रह्मणः परमात्मनः प्रतिष्ठा पयानिरहमेव नतु मद्धि बरह्येय्थैः । तथागृतस्यारृतखस्य मोक्षस्य चाव्यय सर्वथानुच्छेयख 
च प्रतिष्ठाहमेव । मय्येव मोक्षः प्यवधितो मस्रापिरेव मोक्ष इयर्थः । तथा चाश्वतसख निलखमेोक्षफर्य धर्मे ज्ञाननिष्. 
लक्षणस्य च पयाधिरहमेव । ज्ञाननिष्ठाक्षणख पयापधिरेव मोक्ष इयर्थः । ज्ञाननिष्ठालक्षणो धर्मो मथ्येव पर्यवसितो न तेन 
मद्धि किचिस्पराप्यमियर्थः 1 तथेकान्तिकसं सुखस्य च पयापिरहमेव परमानन्दरूपलान्च मद्धिन्नं किंवचित्युखं भप्यमसती- 
व्यथः । तस्माद्युक्तमेवोक्तं मद्धक्तो बह्मभूयाय कटपत इति \॥ २५७ ॥ 

परातनमदम्धं परं ब्रह्म नराकृति । सौन्दयेसारसर्वखं बन्दे नन्दात्मजं महः ॥ 
इति श्रीमत्परमहंस मधुसूदनसरखती° गुणत्रयविभागयोगविवरणं नाम चतुर्दलोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

५ आाष्योत्कषेदीपिका । 

जीवन्सुक्तेरवान्तरमेदाः । तत्रापि प्रम्यामसंसक्तिनामिकायां स्थितो योगी बरह्मविद्ररः खयमेगोत्तिष्ते । षष्ठयां पदा्थाभाविन्यां 
स्थितो ब्रह्मविद्वरीयान् पररप्रयलेन व्युत्तिष्ठते । सपम्यां तुयेगायां ब्रहमविद्ररिषठः न खतः परतो वा व्युत्तिष्ठति । तत्र नियसभाधि- 
स्थांलयभूमिगः प्रकाशमिति शछोकेनोक्तः । उदासीन इलयनेनोपान्यभूमिगः समदुःखसुखः इति पश्चम्यां स्थितो मानापमानयोरिति 
चतुर्यां मां चेति तृतीयायां स्थितो योगी उक्तः । विषयप्रददोनद्वारा विचारणाख्यां द्वितीयां मूमिमाह--बह्यणोही ति। जह्मणो 
वेदख प्रतिष्ठा तास्पर्थैण पयैवस्थानं अहमेवा्तख कर्मब्र्मोपदशनद्वाराऽरतसाधनस्यान्ययस्यानादिलादनन्तलाचापौरषेयवेनाभ्रामा- ‹ 
प्यशकाकलड्यन्यस्य खतःप्रमाणभूतयेलयर्थः । एवेनोपकरमोपसंहारादितात्पयोखोचनया वेदाविरुदतर्कोपकरणया त्ख वेदय 
तात्पयेभरददेनकामेन निर्णैतव्यमिति बिचारणाद्या द्वितीया भूमिरक्ता । हेठफलोपददौनय॒खेन छमेच्छाषटयां भथमां भूमिमाह-- 
शाश्वतस्येति । काम्यधर्मवत्फल्दनेन नाशभावात् । भगवलयरपितो नियो धर्मः शाश्वतः । बिविदिषादिपारेपर्येण मोश्चाख्य- 
शाश्वतफललात् । तस्य च प्रतिष्ठा परमं प्राप्यमहमेव । तथा सुखस्येकान्तिकख मोक्षयुलस्य च प्रतिष्ठा अहमेव । सेयं अथमा भूमि. 
सुक्ता। अत्र परां परां भूमिमारोद़मर्क्ख पूवां पवौ भूमिरुपदिर्यते इति तदेतयत्िचित्कल्पनं सर्व्ञानां मागीप्रदर्चकानामाचार्याणां 
न रोभतेऽत एतदगुक्तया तेषां न्यूनता नापादनीया । तदनेन चतुद॑शाध्यायेन सर्वमुत्पयमानं ्ेत्र्षे्रज्संयोगायथोत्पयते यसि- 
स्गुणे च य॒था सद्धः ये वा गुणाः यथा वा बध्नन्ति गुणेभ्यश्च मोक्षणं यथा खात् मुक्तस च यद्वक्षणं तत्सर्व भ्रतिपादयता तत्त्वविसमाप्यं 
भगिनं ब्रह्म प्रदरितम्. ॥ २७ ॥ इति श्रीमत्परमहंस श्रीगीतामाष्योत्कर्षदीपिकायां चतुरद॑शोऽभ्यायः ॥ १४ ॥ 

ई ओीषरीथ्याख्या । 
च निल्यसुक्तत्वात् । तथा तस्साधनख श्राश्वतस्य च धर्मस, शयुद्धलन्तासकत्वात् । तथा पेकान्तिकस्याखण्डितस्य घुखख च प्रतिष्टाइद, 
परमानन्दैकरूपत्वात् । अतो मत्सेबिनो मद्धावखावदयं मावित्वाधुक्तमेवोक्तं ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ २७ ॥ 

इति श्रीधरस्वामि विरचितायां सुबोधिन्यां ठीकायां चतुर्दसोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

७ अभिमवगुप्ताचारयैव्याख्या । 

केयम् । अहमेन हि बरह्मणः पतिष्ठा \ मयि सेव्यमाने बह्म भवति । अन्यथा जडरूपतया अद्य उपास्यमानं मोक्षमपि सौषुधादविदिष्टमेव 
अपयेदिति सितम् ॥ २६ ॥ २७ ॥ अत्र संग्रह+--रखद्धक्तिरसाभेशहीनाहकारविञ्नमः । स्थितेऽपि गुणसंमरदे गुणातीतसमो यतः ॥ 

दति भ्रीमदाचाय्िनवगुषविरधिते गीताताव्प्यसंग्रदे चतुर्दैश्लोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 



प्चदशोऽध्यायः | 

श्रीभगवानुवाच । 
ऊध्वेमूलमधःराखमन्वत्थं प्राहुरव्ययम् । 
छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद् स वेदवित् ॥ १॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यस् । 

यसान्मदेघीनं कर्मिणां कर्मफठं क्ञानिनां च ज्ञानफठमतो सक्तियोगेन मां थे सेवन्ते ते मघ्रसादाञ्ज्ञानप्रापिक्रमेण गुणातीता मोक्षं गच्छन्ति किमु वक्तव्यमात्मनस्तछतेव सम्थग्विजानन्त 
इत्यतो भगवानजैनेनापएटमप्यात्मनस्तस्वं विवश्चुखवाच--ऊरध्वैमूरमिल्यादि । तत्र तावहश्चरूपक- 

[9 
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> आनन्द्गिरिग्याख्या । 
नेन गुणायये दिते नारिस्वे तेषां विना क्षानैनानलययादनादिष्वैः तेनापि तद्योग्यता त्षानं गुणा. 

यगहेतुरित्याशङ्कां निरस्य साक्षादेव श्रवणादिदेत संन्यासं विधित्सुभ्रहयस्वस्यं॑परमपुरषाथेतां च बिवश्चुरध्या- 
यान्तरमारभते--यस्ादिति । कर्मिणो क्तनिनश्च श्षाख्ेऽधिक्तासत्र कर्मिणां कमानुष्ुरं फरमीश्वरायत्ते 
'फरुमत उपपत्तेः इति न्यायाञ्नानिनामपि तस्फरमीश्वरायत्तमेव "ततो द्यस्य बन्धविपर्ययौ इद्युक्तसवाद्, यस्मा- 
देवं तस्मे भक्तयाख्येन योगेन मामेव सेवन्ते ते मससादह्वारा ज्ञानं प्राप्य गुणातीताः मुक्ता भव- 
स्तीति स्थितमिलय्थैः । ये त्वाह्मनसतत्वमेव संदेहा्पोहेन जानन्ति ते तेन ज्ञानेन गुणातीताः सन्तौ मुक्तिं गच्छ- 
न्तीति किमु वक्त्यमिलर्थसिद्धमथमाह-किमु वक्तव्यसिति । भात्मतच्ाज्ञानं यतः संसारहेतः, ज्ञानं 
मीक्षानुद्भरमतोऽैनेन किं तदिद्यण्ष्टमपि त्वं भगवानुक्तवान्प्रकषामावेऽपि तद्य तद्युस्पादनामभिमानादिल्याह-- 
अत शति । तवे विवक्षिते किमिति संसारो वण्यैते तत्राह--तव्रेति । अध्यायादिः सकषम्यथैः । वैराग्यभवि 

ह नीलकण्डव्याख्या ( वतुधरी ) । 

पूवाष्यायान्ते सुखखेकान्तिकख प्रतिष्ठा पराकाष्ठाहमिल्ुक्तं तत्र किक्षणे ततसुखं केन वा आष्तं केन वा 
साधनेनाश्यावरणभङ्गः केन वाधिकारिणा तस्राप्यमित्यादि वर्णयितुं पश्वद्शोऽध्याय आरस्यते--ऊध्वेमुंरुमिति । 

 भधुसूदनीग्याख्या । 
पूवोष्याये भगवता संसारवन्धहैतून्यणान््याख्याय तेषामययेन ब्रह्मभाव मोक्षो मद्धअमेन ख्यत इत्युक्तं “मां च 

योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीयैतान्बह्ममूयाय कल्पते" इति । तत्र मनुष्यस्य तव भक्तियोगेन कथं 
ब्रह्मभाव इद्याकाह्वायां सस्य ब्रह्मरूपताज्ञापनाय सूत्रभूतोऽयं॑ शोको भगवतोक्तः ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमष्रतखन्ययश्य च । 
शाश्वतस्य च धरमेख सुखसेकान्तिकस च इत्य सूत्र उत्तिस्थानीयोऽयं प्चद्ोष्याय आरभ्यते । भगवतः 
रीकृष्ण हि तत्त्वं ज्ञात्वा तस्म भजनेन गुणातीतः सन््रह्ममावं कथमा्नुयाह्ठोक इति, तत्र ब्रह्मणो हि भतिष्ादमिदयादि- 
भगवद्ववनमाकण्ये मम तुल्यो मनुष्योऽयं कथमेवं वदतीति विसयाविषटमतिभयाहलया च किंचिदपि पर्ुमशक्कुवन्त- 
मरनमालक्ष्य कृपया खखरूपं विवशः श्री भगवालुवाच--तत्र॒ निर्व संसाराद्धगवत्तत्च्ञनेऽधिकारो नान्यथेति 
पूवध्यायोक्तं परमेश्वराधीनप्रकृतिपुरुषसंयोगका्य॑संसारदृक्चहपकल्पनया वणयति तेराग्याय । प्रघ्वुतयुणातीतल्लोपायला. 
तय--ऊष्वैमुक्ष्ट भूर कारणं खप्रकारापरमानन्दरूपलेन नियतेन च ब्रह्म, अथवोर्ध्वस्वैसंसारबाधेऽप्यवाधितं 

५ भाष्योक्कषंदीपिका ! 

यस्मान्मदधीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां न्ञानफटं च "फलमत उपपत्तेः" "ततो ह्यस बन्धविपर्थयौ' इतिन्यायाभ्यामतो भक्ति- 
योगेन मां सेवन्ते ते मस्रसादाज्जञानप्रापिक्रमेण गुणातीता मोक्षं गच्छन्तीति आत्मनसक्वमेव सम्थर्जानन्ति ते तेन ज्ञानेनं 
गुणातीताः सन्तः सुरक्तं गच्छन्तीति किमु वक्तव्यमिदयतोऽदनेनाधृ्मप्यातमनसष््वं विवषु्मगवानुवाच-ऊरध्वैमूरुमिलयादि। 

& भीधरीव्याख्या । 

वैराग्येण बिना ज्ञानं न च भक्तिरतः स्फुटम् । वैराग्योपर्छतं ज्ानमीच्चः पञ्चदशेऽदि श्व ॥ १ ॥ 
पूवोध्यायान्ते “मां च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते” शयादिना प्रमेश्वरमेकान्तमक्तया भजतस्तस्रसादलग्धक्षानेन ब्रह्मभावो 

भवतीत्युक्तम्, नचेकान्तभक्तिद्ौनं वाऽविरक्तख संमवतीति वैराग्यपूर्वकं श्चानसुपदेष्कामः प्रथमे तावस्ता्श्ोकाभ्ां संसारखरूपं 

७ अभिनवरुक्ताचार्यव्यास्या । 
ओभगवादुवाच । उष्वेमूरुभिदयादि पद्मग्ययमिखन्तम् । अनेन राखन्रेु यदुच्यते अश्वत्थः सवः() स एवोपाषनीय इयादि 
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६१० आनन्दगिरिव्यास्यासंवङित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः १५ 

₹ शभरीमच्छांकरभष्यम्। 

करपनया वैराभ्यहेतोः संसारखरूपं वणयति, विरक्तस्य हि संखाराद्धगवत्तरखनज्ञानेऽधिकारो नान्य. 
सेति--ऊ्वैमूकमिति । ऊध्वेमूकं काकतः सृक्ष्मत्वात्कारणत्वान्निखत्वान्महस्वाचो्वैसुच्यते बह्मा 
व्यक्तमायादक्तिमत्तन्मूरस्येति सोऽयं संखारच्रक्च ऊभ्वैमूखः । श्ुतेश्च 'ऊष्वमूखो ऽवाकराखः' इति । 
दुराणे च “अव्यक्तमूटप्रभवत्तस्यैवानुग्रहोच्थितः । वुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्दरियान्तरकोटरः ॥ महा. 
भूततिराखलश्च विषयैः पत्र्वास्तथा । धमो घर्मशुपुष्पश्च खुखडुःखफरोद्यः ॥ आजीव्यः सर्वभूतानां 
^^ ̂ ^“ ̂ ^... ^-^ ~^ ^ 4/५. 0 

२ आनन्द गिरिष्याख्या ! 
किभरिति द्ग्यते तव्राह-विरक्तस्येति । इति वैराग्याय संसारवणनमिति रोषः । नाशसंमावनायै ब्रक्षरूपकं 
बन्धहेतोदैरयति--उर्वैभ्रलमिति । कथं कारुतः सृक्ष्म्वं॑तदाह--कारणत्वादिति । तदेव कथं 
करायोपेश्चया नियतपूर्वभाविस्वादिलयाह--नित्यत्वादिति । सर्वव्यापित्वाचोत्कर्ष संभावयति-महस्वाचेति । 
उर्ध्वसुच्ितसुत्छृष्टमिति यावत् । तस्य ॒दुटस्थस्य कथं मूरुत्वमिलयारङ्याद--अव्यक्तेति । स्म्तिमुरूत्वेन श्रुति. 
सदाहरति--श्युतेश्येति । अवाञ्चो निषृष्टाः शाखा इव महदाद्या यस स॒ तथा । प्रकते संसारद्क्षे पुराणसंमति. 
माह--पुराणे चेति । अव्यक्तमव्याङ्ृतं तदेव मूर तस्रस्मभवनं प्रभवो यस्य स तथा तश्यैव मूरस्याव्यक्तसालु. 
अहादतिददत्वादुस्थितः संवर्धितः । तख छोकिकढरक्षसधम्य॑माइह - बुद्धीत्यादिना । इृश्चस्य हि श्ञप्ाः स्कनध(- 
दुद्धवन्ति संसारसख च डुद्धेः सकाज्ञान्नानापरिणामा जायन्ते नेन बुद्धिरेव रकन्धलन्मयस्ततप्रचुरोऽयं संसारतदरिन्दि- 
याणामन्तराणि छिद्राणि कोटराणि यख सं तथा । महान्ति भूतानि पृथिव्यादीन्याकाशन्तानि विशाखाः सम्भा 
यस्य स तथा । भाजीव्यत्वसुपजीव्यस्वं, ब्मणाधिषठितो दक्षो ब्रह्मश्चस्तथापि ज्ञानं विना छेन्तमशक्यतया सनातनश्च 
रतनः । एतच्च ब्रह्मणः परस्यात्मनो वनं वननीर्यं॑सं मजनीयमन्र हि बह्य प्रतिष्ठितं बृश्चस्य तस संसाराख्यस्य तदेव 
बरह्म सारभूतमथवास्य बह्मबुश्चस्यानवच्छिन्नस्य संसारमण्डरु तदेतद्रह्म वनमिव वनं वननीयं संमज्ञनीयं नहि 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधेरी ) । 

'भनन्दाद्यव खर्विभानि भूतानि जायन्ते, इति श्रुतिप्रसिद्धं मानुषानन्दमारभ्योत्तरोत्तरशतगुणविवरद्धानन्दसोपानपङ्- 
रुपरिध्िते परमानन्दाद्रयं वस्तु ऊध्व तदेव मूं मूरुकारणमख संसाराश्वस्थख तमू््वमूलम् । अधःशाखं उर्वी. 
दधोऽधः सोपानस्थानीयाः शाखा इव शाखाः अन्यक्तमहदहंकारपश्चतन्मात्राषोडशविकारहिरण्यगर्भविराटप्रजापति- 

% मधुसूदनीत्याख्या । 

स्थसंसारभ्रमाधिष्ठानं ब्रह्म तदेव मायया मूलमसेवयुरष्वमकम् । अध इल्य्वाचीनाः का्योपाधयो हिरण्यगर्भाय गृह्यन्ते । 
ते नानादिक्मखतत्वाच्छाखा इव शाखा अयेयधःशाखं आद्चुविनाशचित्वेन न श्वोऽपि स्थातेति विश्वासानर्हमश्वत्थं मायामयं 
संसारङ्ृश्षमव्ययमनायनन्तदेहादिसन्तानाश्रयमात्मज्ञानमन्तरेणदुच्छे्यमनन्तमन्ययमाहुः श्रुतयः स्पृतयश्च । श्चुतयस्तावत् 
ऊष्वैमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः इलायाः कडठवष्टीषु पठिताः, अवाश्चो निद्ृष्टाः का्योपाधयो महददहंकारत- 
म्मात्रादयो वा शाखा अयेलयवाकूकशाख इयधःशाखपदसमानार्थं । सनातन इद्यन्ययपदसमानार्थम् । स्मृतयश्च (अव्यक्तमूलः 
प्रभवसस्येवावुप्रहोव्थितः । बुद्धिस्कन्धमयथरैव इन्दियान्तरकोटरः ॥ मदाभूतविशाखश्च विषयैः पत्रवांस्तथा । धर्माधमेषु- 
पुष्पश्च उखदुःखफलोदयः ॥ आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रहमहक्षः सनातनः ! एतद्रह्मवनं चैव व्रह्माचरति साक्षिवत् ॥ एत. 

५ आआष्योत्कर्षदीपिका । 

तरादौ इक्षरूपककल्पनया वैराग्याय संसारखरूपं वर्णयति । भगवत्तत्त्वन्ञाने संसाराद्विरक्तयैवाधिकारात् । यत्त केचितपू्ीध्ययन 
भगवता संसारबन्धहेतृन्ुणान् व्याख्याय तेषामद्ययेन ब्रह्मभावो मोक्षो मद्धजनेन लक्ष्यत इति मां चेदादिनोक्तं तत्र मटुष्यख 
तव भक्तियोगेन कथं ब्रह्ममाव इदाकाङ्कायां खस बह्यरूपताज्ञापनाय सूत्रभूतो ब्रह्मणो हीति शोको भगवतोक्तः ! अय सूत्र 
दत्तिस्थानीयोयं पच्दञ्च आरभ्यते । भगवतः श्रीकृष्णस्य हि तत्वं ज्ञात्वा तत्परेमभजनेन गुणातीतः सन् ब्रह्मभावं कथमाक्चुयात् 
लोक इति । तत्र ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमिखादिभगवद्चनमाकण्यं मत्तुल्यो मनुष्योऽयं कथमेवं वदतीति विस्मयाविष्टमप्रतिमया लया 
च किमपि प्षमरकुबन्तमञेनमारकष्य कृपया खखर्पं विवश्चुः श्नरीभगवायुवाचेयवतारयन्ति तज्नादवैव्यम् । अजोऽपि सन्नन- 
यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् । “मामेव ये ्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते" । 'मूढोयं नाभिजानाति खोको मामजमनव्ययं" । 'मासुपेय 

 भओीधरीष्यास्या। 
दक्षरूपकालंकारेण बणीयन्भरीमगवाुवाच--ऊर्ध्वभूरमिति । रष्वंयुत्तमः क्षराक्षराभ्यासुल्ृष्टः पुरुषोत्तमो मूलं यख तम् । अध शति 

७ अभिनवरुपावार्यव्याख्वा । 
तस्य भगवद्रहमोपासातात्पयभिस्युच्यते। मूं अशान्तस्य । तद्वै सेतो हि निदर्तस्य तदापि; । छन्दांसि थख पणनीति 1 यथा शकष मान 

१ सपुसूद्वः, 



नोखकण्ड-मधुसूढनो-भाष्याक्कषेदीपिका-श्रोधरां-आंमनवगुप्तव्यास्यायुता । ६११ 

१ भ्रीमच्छाकर माष्यम् । 

ब्रहमबुक्चषः सनातनः । पतद्ह्यवनं चेव ब्रह्माचरति निलयश्च; ॥ पतच्िछिच्वा च भिसखा च ज्ञानेन 
परमासिना । ततश्चास्मरतिं प्राप्य यस्मान्नावतंते पुनः ॥' शय्यादि । तमूष्वेमूरं संसारे मायामये 
वृ्चमचभ्चाखे महदहेकारतन्मात्रादयः शाखा इवास्याधो भवन्तीति सोऽयमधःशचाखस्तमधभ्याखं न 
श्वोऽपि स्थातेव्यश्वत्थस्तं क्षणप्रध्वं सिनमश्वत्थं प्राहुः कथयन्ति । अव्यय संसारमायामयमनादिः- 
काटप्रच्त्तत्वात्सोऽयं संसारब॒क्लोऽव्ययोऽनाद्यनन्तदेहादिक्ंतानाश्चयो हि खुप्रसिद्धस्तमव्ययम् । 
तस्यैव संसारब्रक्षस्येदमन्यदिक्तेषणं छन्दांसि छदनारग्यज्ञुःसामलक्षणानि यस्य संसारन्रक्षस्य 
को ७५6 रकि भ कपण = पि 0 + 9 98, त ग 980)" 910 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

ब्रह्मातिरिक्तं संसारस्यास्पदमस्ि बह्यैवाचिद्यया संघरतीयभ्युपगमादिलयथैः । अहं बहैत दठहानेनोक्त संसारबक्षं 
छिस्वा प्रतिबन्धकाभावादत्मनिष्टो भूस्वा पुनराव्त्तिरहितं केवद्यं प्रासोतीदयाह-- एतदिति । अधश्ञाखमिलेत- 
श्याचे-महदिति । आदिक्षञ्देनेन्द्रियदिसंम्रहः । संसारदृक्षस्यातिचञ्चरुत्ये प्रमाणमाह-- प्राहुरिति । क्षण. 
सिनोऽव्ययल्वं॑विरढमित्याशद्खयाश्- संसारेति 1 तदेवोपपादयति-- अनादीति । छदने रक्षणं प्रावरणं वा 
कर्मकाण्डानि खद्वारोहावरोहफरानि नानाविधार्थवाद्युक्तानि संसारशरक्षं रक्षन्ति तज्रिष्ठं दोषं चाच्ण्वन्ति ते तानि 

ई गील्कण्डव्याख्या ( चतुरी ) । 

 सुरगन्धर्वासुरनरतिरयक्ख्यावरखय। यख सोऽधःशराखस्तम् । न धोऽपि स्थातु योग्यमच्तत्वाद श्वत्थं संसारब्क्ष् । 

तथाप्यव्ययं मूढानामनाचनन्तं प्राहु्वेदाः । “ऊरध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः' इत्यादयः । छन्दांसि वेदा- 

% मशथुसूदनीव्याख्या । 

च्छित्वा च भिन्वा च ज्ञानेन परमासिना । ततश्वाट्मगतिं प्राप्य तस्माज्नावर्वते पुनः इद्यादयोऽव्यक्तमव्याकृतं मायोपाधिर्क 
ब्रह्म तदेव मूरं कारणं तस्मात्मभवो यस्य स तथा । त्येव मूलसयव्यक्तसानुप्रहादतिद्ढलादुस्थितः संवर्धितः । शकष दहि 
राखाः स्कन्धाढुद्धवन्ति, संसारख च बुद्धेः सकारान्नानाविधाः परिणामा भवन्ति वेन साधर्म्येण बुद्धिरेवं स्कन्धस्तन्मयस्त- 

त्मचुरोऽयम् । इन्द्रियाणामन्तराणि चिद्राण्येव कोटराणि यख स तथा ! महान्ति भूतान्याकाशादीनि एथिव्यन्तानि विविधाः 

शाखा यस्य विराखस्तम्भो यसेति वा \ आजीव्य उपजीव्य । ब्रह्मणा परमात्मनाऽधिष्ठितो ब्रक्लो ब्रह्मवृक्षः । आत्मज्ञानं विनां 
छेत्तुमशक्यतया सनातन. । एतद्र्मवनमस्य ब्रह्मणो जीवहूपस्य भोग्यं वननीयं संभजनीयमिति बनं ब्रह्म साक्षिवदाचरति न 

लेतत्छरवेन लिप्यत इल्य्थः । एतद्र ह्यवर्नं सं सारषक्षात्मकं चित्वा च भित्तवाचाहं ब्रह्मासीदयतिददनज्ञानखद्गेन समू निकृये- 

दर्थ. । आत्मरूपां गति श्राप्य तस्मादात्मरूपान्मोक्षान्नावर्तेत इयर्थः । स्पष्टमितरत् । अत्र गद्गातरक्गनुयमानोन्तुद्च ती" 
रतियैडिपतितमधोौन्मूठितं मारुतेन महान्तमश्वत्थमुपमानीकृखय जीवन्तमियं॑रूपककत्पनेति द्रव्य, तेन नोर््वमूललाधः° 

५ भाष्योक्कपैदीपिका । 

पुनर्जन्म दु.खालयमशाश्वतम् । नाघ्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः” । मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूतिना" मयाध्यक्षेण 
कृतिः सूयते सचराचरं” नन मे विदु. छुरगणाः अभवं न महषयः" । अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वेशः” । अहं सवख 
प्रभवो मत्त. सर्व प्रवर्तते" इव्यादिवहुशः श्रुतवतः । “परं ब्रह्म परं धाम पविच्रं परमं भवान्” नहि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न द्ा- 
नवाः” 'लमश्चरं परमं वेदितव्यं मख विश्वस्य परं निधानम् । मव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्वं पुरुषो मतो मेः “अनन्त 

देवैश जअगननिवास लमक्षरं सदसत्तत्परं यत" (लमादिदेवः पुरषः पुराणस्लमसख विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेयं च परं च 

धाम लया ततं विश्वमनन्तरूप' इलयादयुक्तवतो विश्वरूपं दृष्टवतश्वाजैनख्य एवमभिभ्रायव्णनानौचिदयात्.। ऊध्वं कालतः सूक््मलात् 
कारणलरात् नियलात् महवाचोच्चतसुक्कृष्टं मायारक्तिमत् ब्रह्म मूरं यख सोऽयं संसार ऊष्वैमूलसमधः स्वैकारणान्मायासक्ति- 
मतो ब्रह्मणो निक्रष्टा महददहकारतन्माच्रादयः दाखाः यश्य सोऽध.श।खस्तं श्वोऽपि न स्थास्तीदयश्वत्थः क्षणभङुरस्तमश्वत्थ मायामयं 
संसारवृक्षं अव्ययं संसारमायाया अनादिकालग्रहृत्तलादनायनन्तदेहादि सं तानाश्नयः तत्तवज्ञानमन्तरेणायच्छेयो यः सोऽव्ययः 

संसारग्रक्षसतं पराहुः श्रुतिस्थतिवादाः कथयन्ति । तथाहि ऊ्वैमूोऽवाक्ूशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः" इल्यादिश्चुतिवादाः अव्यक्त. 
मूलप्रभवस्त खैवाुप्रहोत्थितः । बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ महाभूतविशाखश्च विषयैः पत्रवांलथा । धमा धर्मसुपुष्पश्च 
सुखदु.खफलरोदयः ॥ आजीव्यः सर्व॑भूतानां ब्हमद्क्ष. सनातनः! एतद्रहयवनं चेव ब्रहमदक्षस्य तस्य तत्. ॥ एतच्छिवा च भित्वा 
् ज्ञानेन परमासिना । ततश्वान्दयगतिं पराप्य तस्मन्नावतेते पुनः* इलयादय. स्मृतिवादाः । आजीव्य उपजीव्यः ब्रह्माधिषितलात् । 
्रहदक्षः ज्ञानं विना छत्तुमराक्यलेनानादिलाच्र । सनातनश्िरंतनः । तच ब्रह्मणः परस्यातमनो वनं वननीयं संभजनीयसत्र हि 

ह भीधरीष्याख्या । 

ततोऽवौचीनाः कायो पाधयो दिरण्यगभौदयो गृह्यन्ते, ते तु शाखा इव शाखा यख तम् । विनश्वरत्वेन श्वः प्रमातपयैन्तमपि न खास्यतीति 
विश्वालानहैत्वादःत्थं प्राहुः । प्रवादरूपेणाविच्छेदादन्ययं च प्राहुः 'उर््वैमृलोऽवाक्याल पएोऽश्त्थः सनातनः इत्यायः; श्रुतयः । 



६१२ आनन्दगिरिष्याख्यासंवङित-ध्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १५ 

अधश्चोर्ध्वं वरखतास्तस्य राखा गुणप्रवृद्धा विवयप्रवाखाः । 
९ भीमन्छाकरभाष्यम् । 
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२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

छन्दांसि पर्णानीव भवन्तीय्थैः । तदेव प्रपश्चयति--यथेति । उक्तेऽथे देवमाह--धर्मेति । कर्मङाण्डातां 
वेदानामिति शेषः । कर्मबह्माख्यसर्ववेदाथस्य तन्रान्तभीवसुपेय व्याचषे-वेदा्थैति । समूरुसंसारबृक्षक्तपे. 
(८ कतकं )ऽमूरं हित्वा मूरुमेव निष्छृष्य ज्ञातुं शक्यमिति तज्ज्ञानां अ्रयतितव्यमिति मत्वा तञक्ञानस्तुतिर् 
विवक्षितेदयाह-नदहीति ॥ ३ ॥ अवयवसंबन्धिन्यपरा प्रागुक्तादतिरिक्ता कटपनेति यवत् । अआगमनुष्यरोकाद्- 

३ नीरुकण्डभ्याख्या ( बषदुधरी >) । 

स्तदुपरक्षिता यज्ञादयसरएव पणौनि पर्णसंघातवच्छोमाहेतवो यख तरोसमश्वत्थ यो वैद मिथ्यासखेन स एव वेद् 
वित् विदितवेय इत्यर्थः । अवाश्वत्थरूपकेण संसारो वर्ण्येते ॥ १ ॥ अधश्च मानुषेभ्यसिर्यकस्थावरादयोऽवीव्यन्ताः । 

५ मधुसूदनीव्याख्या । 

राखलरादयनुपपत्तिः । यख्य मायामययखाश्वत्थख छन्दांसि छदनात्ततत्ववस्तुप्रावरणात्संसारल्रक्षरक्षणाद्वा कर्म्ठाण्डानि ऋगयजुः- 
सामलशक्षणानि पणानीव पणौनि । यथा ब्रक्षख परिरक्षणाथोनि पणानि भवन्ति तथा संसारद्रक्षखय परिरक्षणार्थानि कर्मकर. 
ण्डानि । धमां धर्मतद्धेतुफलयप्रकादानार्थलत्तेषाम् । यस्तं यथान्या्यातं समूलं संसारदृक्षं मायामयमश्वत्थं वैद जानाति पष 
वेदवित् । कर्मब्रह्माख्यवेदा्थवित्स एवेदय्थः । संसारडृक्षसख हि मूलं बह्म । हिरण्यगभोदयश्च जीवाः राखास्थानीयाः । सृ 
च संसारद्क्षः खरूपेण विनश्वरः प्रवाहरूपेण चानन्तः । स च वेदोक्तैः कर्मभिः सिच्यते ब्रह्मज्ञानेन च छिद्यत इलेतावा 
नेव हि वेदार्थ. । यश्च वेदार्थवित्स एव सर्वविदिति समूलगृक्षन्ानं सोति स वेदविदिति ॥ १ ॥ तयेव संसायक्षयव. 

५ भाष्योत्करषैदीपिका । 

सवं प्रतिष्टितं तख बक्षय संसाराख्यस्य तदेव सारभूतं, अथवाख ब्रक्षसयानवच्छिन्नख संसारमण्डठसय तदेव बरह्यवनमिव वनं 
वननीयं संभजनीयं । नहि ब्रह्मातिरिक्तं संसारखयास्पदमस्ति । ब्रह्मैवावियया संभवतीदयम्युपगमादिदयथ; । तस्माद्रह्मगतिहप- 
न्मोक्षात् । स्पष्टमन्यत् । असेव्यफलम श्चुता वीनां खपणानां जीवानामज्ञानामयो गतिर्थसिन्नसौ व्ययः न विद्यते व्ययो यस्मादिद. 
व्ययः । (तयोरन्यः पिप्पलम्” इति श्चुवेरिल्थः । अनेन सुद्ैरपेव्यफटलं ध्वन्यते । यद्रा पक्षिसामान्यवाचकविश्ब्देन पक्षिविशेषा 
टसा लकषयन्ते तेषामयः मचारसदरहितः । नदि हंसा अश्व्ये व्याप्रियन्ते संन्यासिनो वा जगद्धिषय इति कल्पना ठु शुयायनयुगुण 
सर्वज्ञाना न शोभते इत्यत आचा्यन प्रददिता । अत्र ऊर््वमूर्मधः शाखं मिथ्याभूतं जरे अतिबिम्बितं पुनःपुन. परिद्द्यमानब- 
दन्ययमेन्द्रजल्िकोपदरितमेतादसं वाश्वत्थम्। संपाखक्चख मिथ्यालवोधनायोपमानीक्येयं रूपककस्पना । तेनोरध्वैमूलसाधःच- 
खस क्षणभङ्धरस्य मायामयस्याव्ययस्याश्वत्थसेवाभावाद्रुपकासंगतिरिति न राङनीयम् । केचितु गङ्गातरद्गवुयमानोत्तङ्गतीरतिय्॑ 
निपतितः प्रलतरपवनोन्मूटितः कतिपयमूलव्याप्तपाताल. उर्वैरथितबहुमूरो भूमिस्थकतिपयशाखः उपरिस्थितबहुशाखः अधोमु, 
लबडेन स्थितलात् अन्ययस्तादरमश्वत्थ सुपमानीशृलेयं रूपककत्पनेति व्णयन्ति। यख संसारब्क्षसखय च्छादनाद्रक्षणात् छन्दांसि 
ऋग्यजुःसामलक्षणानि पणोनीव पणानि, यथा बृक्षस्य परिरशणार्थानि पर्णानि तथा कमकाण्डानि च्छन्दांसि ध्मधर्मैतद्धेतुफरप्क- 
खनार्थलात् संसारद्क्षख परिरक्षणाथानीलथ. । छदनं भावरणमिलयै लधवादयुक्तानां छन्दसां तननिष्ठदोषभावरणारथ्ं बोध्यम्। त 
यथोक्तं संसारदृक्ष भद्खरं मायामयं साधिषएठानं यो वेद् जानाति स वेदवित् चेदाथृन्नः। समूरे संसारदरक्षे सर्व ज्ेयमन्तभेवतीति तश 
ज्ञाता वेदार्थवित्तवात् सर्वज्ञो भवतीति समूलपंसारक्षज्ञनं यनेन संपायमिति वोधनाय तज्ज्ञानं सोति ॥ १ ॥ तयेव दृक्ष 

& भीधरीव्याख्या । 
छन्दांसि वेदाः यख पणीनि, धर्मौपसैपरतिपादनदररेण छायास्थानीयैः कपटः संसारृक्षय स्वजीवाथयमणीयत्वाप दन।तर्णखानीय 
वेदाः । यस्तमेवं भूतमश्वत्यं वेद स एव वेदाथैित् संसारप्रपन्चदृक्षस मूरमीश्वरः शरीनारायणः, ब्ह्यादयस्तरदशाः शाखास्यानीयाः, 
स च संसारदृश्चो विनश्वरः प्रवाहरूपेण निलयश्च वेदोक्तैः कसैभिः सेञ यतामापादितश्चेदेतानानेव हि वेदाथैः । अतएव विद्रानैद 
विदिति स्तूयते ॥ १ ॥ किच--भधश्चेति । हिरण्यगमौदयः कार्योपाधयो जीवाः दाखाखानीयत्वेनोक्ताः, तेषु च ये दुषीः 

७ अभिनवगुत्ताचार्यभ्याख्या । 

9 मधुसूदनः. 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योक्कषेदीपिका-्रीधरी-अमिनगुप्त्याह्यायुत। । ६१३ 

अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमालुबन्धीनि मलष्यलोक्े ॥ २॥ 
१ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

व्यते--अधो मनुष्यादिभ्यो यावर्स्यावरमूर्ध्व च यावद्रह्या विश्वखजो धर्म॑इयेतदन्तं यथाकर्यै 
यथाशचतं क्ञानक्मफलानि तस्य छक्षस्य शाखा इव शाखाः प्रता; प्रगताः गुणपच्दधा गुणेः सरव- 
रजस्तमोभिः पच्रद्दाः स्थुरीकृता उपादानभूतेर्विषयप्रवाङा विषयाः शब्दादयः भवाला दव देहादि- 
कमेफकेभ्यः हाखाभ्योऽङ्करीभवन्तीव तेन बिषयग्रवाटाः शाखाः । संसारवृश्चत्य परममृुखमुपादानं 
कारणं पू्ैख॒ुक्तमथेदानीं कर्मकलजनितरगदवेषादिवासना मुलानीव चघममोधर्मधरवर्तिकारणान्यवा. 
न्तरभावीनि तान्यघश्च देहापेक्षया मूखान्यनुसंततान्यञ्चपविष्टानि क्मीयुबन्धीनि कसं घाघल. 
क्षणमञुबन्धः पश्चाद्भावी येपासुद्धूतिमञ्मवन्तीति तानि कमौनुबन्धीनि मष्यलोके । बिशषतोऽच्र 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

विरिजेरिवयधःरब्दाथेमाह--मनुष्या दिभ्य इति । तस्मष्देवारभ्य आसवयरोकादिषयष्वशन्दाथैमाह--यावदिति । 
धाखाशब्दाथं दशैयत्ि--ज्ञानेति । तेषां हेष्वलुगुणत्वेन बहुविधत्वं सुचयति--यथेति । भ्रक्चाणां शब्दादि. 
विषयाणां मवारुश्वं शाखासु पद्छवस्वम् । जङ्करत्वं स्फोरयति-देहादीति । र््वमूरमिलत्र संसारब्क्षस्य मूरसुक्त 
करिमिदानीमधश्च मूखनीप्युच्यते तत्राह--संसारेति । अनुप्रविषटत्व॑ सवेषु िङ्गष्वनुगततया संतवस्वम विच्छिन्न. 
वम् । रागादीनां कमेफलजन्यस्वं प्रकटयति-कर्मेति । कर्मणां रागादीनां मिथो हेषुहेतुमस्वम् । तेषां तथास्वेनानव- 
च्छि्नतया भ्रदृत्तर्विरोषतो मनुष्यरोके भवतीयत्र हेतुमाह--अत्र हीति । कर्मब्युत्पत्या प्राणिनिकायो रोकः । 

३ नीरकण्डव्यार्या ( चतुर्धरी ) । 

उध्वं च मानुषेभ्य एवोपरि च गन्धर्वयक्षादिदहिरण्यगर्मपयैनतं प्रशताः शरसरं प्राासख शाखाः गुणैः सत्वादिभिः 
प्रकर्षण बद्धाः गुणपरशद्धाः । विषया एव रज्ञकतया कोमलपह्टवखूपाणि प्रवाकानि यासां ताः । संसारदक्चखयोपरिमूछ़ 
नह्य उक्तम् । अधश्च इह मदुष्यलोके च तख मूलानि बासनारूपागि अवान्तरमूलानि अनुसन्ततानि प्रवाहुनित्यानि। 

ॐ मधुसूदनीग्याख्या 1 
यवसंबन्धिन्यपरा कल्पनोच्यते--अधश्चेतति । पूर्वं दिरण्यगभादयः कार्थोपाधयो जीवाः दाखास्थानीयलेनोक्ताः „ इदानीं 
ठु तद्भतो विशेष उच्यते । तेषु ये कपूयचरणा दुष्कृतिन सेऽध. पश्वादियोनिषु प्रता विसारं गताः । येतु रमणीयचरणाः 
सछृतिनसते ऊध्व देवादियोनिषु अ्रखताः । अतोऽधश्च मनुष्यलादारभ्य विरिचिपर्थन्तं ऊर्व च तसमदेवारभ्य सलयसे- 
कपय॑न्तं प्रखतास्तसय संसारषृक्षसख शाखाः । कीदरयस्ताः । गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिरदहेन्दियविषयाकारपरिणतैर्जलसेचनैरिव 
म्रद्धाः स्थूलीभूता; । किंच विषयाः शब्दादयः भ्रवाख. पष्ठ्वा इव यासां संसाखृक्षयाखानां तास्तथा ाखाप्रस्थानीया- 
भिरिन्दरियदृत्तिभिः संबन्धाद्रागाधिष्ठानलाच । किंचाधश्च राब्दादूर््वं न्व मुखन्यवान्तराणि तत्तद्धोगजनितरागद्रेषादि- 
वासनालक्षणानि मूल्ानीव धमा धर्मप्र्रृत्तिकारणानि तस्य संसारदृक्ष्यानुसंततान्यनुस्युतानि । सुख्यं मूलं ब्रह्मैवेति न 
दोषः । कीडशान्यवान्तरमूलानि । कर्मं धमाधर्मलक्षणमनुबदुं पश्वाजनयितुं शीलं येषां तानि कमाचुबन्धीनि ! कुत्र 
मचुष्यरोके मनुष्यश्वासो टोकश्वेयथिकृतो ्राहमण्यादिविरिे देहो मनुष्यलोकस्सिन् बाहुल्येन कमानुबन्धीनि मनुष्याणां 

५ भाष्योत्कपंदीपिका । 
चयवसंबन्धिनीं प्रागुक्तादन्यां कट्पनामाद--अचश्चेति । मलुष्यलोकमारभ्याऽवीविपर्यन्तमधः तत एवारभ्य सलयलोकपर्थन्त- 
मूध्व यख संसारदृक्चसख चाखा इव शाखाः कर्मोपास्िफलानि नानाविधानि । यथाक्रमं यथाश्चुतमित्युक्तलात् म्ररताः प्रकर्षेण 
वयपताः । गुणेखपादानभूतैः सत््वादिमि. अदधाः प्रकरेण स्थूटीछृताः विषयाः शब्दादयः प्रवालाः पछवशाखापरोद्धताङ्करस्था. 
नीया यासा शाखानां ताः विषयभ्रवासखरः संसारदक्षस्य परमं मूलमुपादानं पूरवमूभ्वैमुकतमथेदानीं क्म फक्जनितरागद्रेषादिवासना- 
मूलनीव मूल्मनि ध्माधरमघ्र्र्तिकारणान्येवन्तभावीनि तानि देवायपेक्षया अध. मूल्मनि अ्रसतानि संततानि असुप्रविध्निं 
सर्वष्वनुगततयाऽनवच्छि्नानि । मूलानि विधिनि । कर्मानुबन्धीनि क्म धर्माधर्मलक्षणमयुबन्ध. पश्वाद्धावि येषां येषा उद्धवा- 
तपश्वात्कमाणि भवन्ती. । तानि कर्मानुबन्धीनि । कैद्यपक्चायामाद । मवुष्यलोके लोक्यत इति लोकः प्राणिनिकायः मनुष्यशासौ 
सोकश्वेखयिज्कतो ब्राह्मण्यादिविषिे देहो मदुष्यलोक. तस्मिन्मनुष्यस्य लोके भूलोक इति वा । विशेषतो मदुष्याणां कर्माधिकार 

& भीधरीव्याख्या । 
नस्तेऽधः पश्वादियोनिपु प्रखताः विस्तर गताः, घकृतिनश्चोर्ष्वं देवादियोनिषु प्रसतास्तस्य संसारनवृक्षख चाखाः । किंच युः 
सत्वादिवृत्तिभिजैरुसेचनैरिव यथायय प्रदृदधाः बड प्राप्ताः । किच विषया रूपादयः प्रवालाः प््वश्थानीया यासां ता; ; प्रशाखा 
स्थानीयाभिरिन्दरियदृत्तिभिः संयुक्तत्वात् । किच अधश्च चरब्दादूर्वं च मूलानि अनुसंततानि बिरूढानि । मुख्यं मूलं श्शवर णक 
एव् । इमानि स्ववान्तरमूलानि तत्तद्धोगवासनालश्षणानि । तेषां कामा । मनुष्यलोके कमौनुवन्धीनि कमै पवानुबभ्ि अनन्तर- 



&१9 जानन्दगिरिव्यास्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-भीमद्गवद्रीता । [ अध्यायः १५ 

न रूपमस्येह तथोपछभ्यते नन्तो न चादिने च संप्रतिछठा । 
अभ्वत्यमेनं खुविरूढमुलमसङ्दाखेण ददेन छित्वा ॥ ३ ॥ 

१ भीमन्छांकरमान्यम् । ू ह 
हि मवुध्याणां कमाधिक्तारः प्रसिद्धः ॥ २॥ यस्त्वयं बणितः संसारद्रक्षः-न रूपेति । न रूपमस्येह 
धथा वर्णितं तथा नेवोपरभ्यते खभरमरसीच्युदकमायागन्धवैनगरमत्वादष्टनष्टखरूपो हि स इत्यत 
पव नान्तो न पन्तो निष्ठा समात्तिवां विद्यते । तथा न चादिरित आरभ्यायं प्रश्त्त इति न केन- 

नि सीन वन्दि क (कि ति क 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 
मवुष्यश्चासा रोकश्चत्यधिद्धनो ब्राहण्यादिविशिष्टो देहो मनुष्यलोकः ॥ २ ॥ पुनःपुना रागादिना भरतत्वेना- 
नादिस्वान्न संसारब्क्षः म्वयमुच्छिद्यते न चोच्छेत्तं शक्यते केनपीयश्षङ्याह-यरित्विति' । यथ पू्धं॑वर्णित्ं यथा 
च रोके भसिधं तथास्य रूपमिह शाच्रदनुमीयते तथचाख ज्ञानापनो््वै युक्तमिलाह--यथेति । वस्याप्रमितसे 
हेवुमाह-खमरेति । तश्य स्वसादिममत्वे शष्टनषटखरूपस्वं हेतुं करोति--द्ेति । इत्यमेयतेति रोषः ! तसेवासेथलवं 
देनं इस्वावमानमपि नस्य न॒ भनीलयाह--अन पतेति । शानं विना जान्तिवासनाकर्मणामन्योन्यनिमित. 
प्वाश्नावमानमस्तीन्यथे; । इदभथमत्वमपि नाख परिच्छेतुं शक्यमियाह--तथेति ! आचन्तवन्मध्यमपि नास 

३ नीलकण्टष्याख्या ( चतुर्धरी ) 1 

यनः कर्मातुत्रन्धीनि कर्मैव धमीधमार्यं अनुबन्धः पश्चाद्भावि येषां तानि कमौनुबन्धीनि वासनास्यः कर्माणि कर्मभ्यो 
वाप्ना इत्यनव्ररतसंतानोऽयं वृक्ष इत्यर्थः ॥ २ ॥ नयु श्वोऽपि स्थातुमनहशाग्ययश्तयुक्ते प्रतिक्षणविनारिविज्ञानसं- 
तानरूपा वा ब्रीधादिवत्मवाहनित्यो वाय संसारलरहि दुरुच्छेधो वासनानां कर्मणां च बीजाङ्करवदन्योन्यजन्महे- 
तम्या्रननीयन््ादित्यागद्धय ससासचछाम्यामनिर्वचनीयोयमित्येवे पक्चमाधितल् परिहरति-न रूपमिति । रजुरगम्यत्राख रूपं सम्यग्टम बरीक््यमाणं सन्नोपलभ्यते इह जीवलयेव देहे । यथा पूर्वमज्ञानद्शायां तथा नोप. 
ठस्यते ज्ानदगायाम् । तेना मृपात्वमनुभवक्वरेयमिव्युक्तम् । एतेनादुपरभ्यरूपत्ववचनेन सखध्रकारानां विज्ञा 
नाना सप्वतां वीजादीनां च साददयग् व्यावृत्तिः । तहि शशविषाणवचुच्छ एवायं खादित्यत आह-नन्तो नचादिरिति । उपादानम्य मृलाज्ञानग्याचन्तथ्यन्यत्वादयमप्यान्तदयून्य इत्यर्थः । तहिं आत्मवदपरिहा्यैः खादि- त्याशङ्काह --नच संप्रनिष्ठा । अख प्रतिष्ठास्य खयन्धान वृक्षय भूमिरिव नासि । नचायं ब्रह्मणो विकारो येन तत्रव छयेन । नचेपत्तिः ब्रह्मणः कोटश्यमङ्गापत्ः । कं तरि ठच्छमन्ञानमखोपादानं तिश्च ज्ञानेन विनष्ट समृल्ट्या च्छेदो मवति । अज्ञान च तुच्छत्वं तुच्छयेनाभ्बपिहितं यदासीत् इत्यादिश्रुत्या 1 तत्कार्थख रनृरगदेः प्रख्ये तदनुपलम्भखयानुमवेन च सिद्धम् । तसादख प्रतिष्ठा नोपरुभ्यत इति युक्तमेबोक्तम् । तमेनमश्वत्थं वासनानां दार्वान् सुविरूढमूलं द्ढतरमृमपि भसङ्गराजेण सङ्गो देहादितादात्म्यशुद्धिल्वर्जनमसङ्गः 
सएव गजं तेन देन परियक्रेन छित्वा । ततः पदं तत्यरिमार्गितव्यमित्युत्तरेणान्वयः । यद्यपि स्थूलसूष्मयो; संसा 

७ मधुमूदनीग्याख्या । 
हि कमाधिकयरः असिद्ध. ॥ २॥ यस्वयं संयारश्रनो वणित इहं संसारे श्थितैः म्राणिभिरख संसारब्क्षखय यथवर्णितमूर््वै- मृत्छ्लादि तथा तन प्रकारेण रूपं नोपलभ्यते खप्रमरीच्युदकमायागन्धर्वनगरवन्पृषावेन दश्नष्टखह्पलत्तय । अतएव तमस्यान्तोऽबमानं नोपलभ्यते एनावन्ग कठेन समापि गमिप्वतीलयपयन्तलात् । न चाखादिरुपलभ्यते इत आरभ्य अदत्त 

५ भाप्योक्कर्पदीपिका । 
परसिद्धलान्. ॥ २ ॥ को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्छुन भजाना ङ्न इथं विष्टिः । अर्वाग्देवा असय वि्यनेनाथा को वेद् यत अबभृव' इयादिश्चुतिोधिनं संमारस्यानिर्वचनीयलं वदत्राख ज्ानायोयतलं युक्तमपितृ च्ेदायेति बोधयति- नेति । अख वणि- तस्य संमारगृक्तस्य रूपमिह शाने यथा वथिनं तथा त्वोपरभ्यते । इह संतारे स्थिते" आाणिभिरूष्वमूरल्लादि यथा वणितं तथा नोप्रलन्यत इति वा । दृष्टनष्टखण्पललेन सममरीच्युदक्मायागन्धरवैनगररजूरगञचक्तिरप्यदविचन्दसमलात् । एवंच यथा स्वा. 

 _ ६ भीधरीन्याख्या । 
भावि येषां तानि ध्वे [खकु यदुपूुक्त नत्तद्धोगवामनादिभिरहि वर्मक्षयेण मनुष्यलोकः म्ाप्तानां तत्तदनुरूपेषु कमसु प्रवृत्ति. भवति । पतसिक्नेव हि कमापिकासे नान्येषु लोकेष । अतो मनुष्यो इत्युक्तम् ॥ २ ॥ कि व--न रूपमस्येति । इद संसारे 
स्थितैः माणिमिरस्य संसारक नथोध्ंमृनादि कारेण सपं नोपरभ्यते । न चान्तोऽवसान, अपरन्तत्वात् । न चादिरनादि. ७ अभिनवगुप्ताचामव्याख्या । 
देदादिस्थावरान्तत्तया तस्य च शुभाश्ुभारमकानि कर्माण्यसनमूलानि यल ॥२॥ तं छिर्वेति विरये रियाभि पीयमाना सामभ्यादुन् 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योकर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्यस्यायुता । ६१५ 

ततः षदं तेत्परिमा्भितव्यं यस्मिन्गता न निवतैन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं भरपद्ये थतः परश्त्तिः प्रखता पुराणी ॥ ४ ॥ 

१ भरीमच्छांकरभाष्यम् । 

चिद्धस्यतते। नच संप्रतिष्ठा खितिर्सध्यमस्य न केनचि दुपरभ्यते । अश्वत्थनेने यथोक्तं सबिरूटमूखं 
सुष्टु विरूढानि विरोह गतानि मूखानि यस्य तमेनं सखुविरूढमूलमसङ्गशखेणालङ्गः पुजवित्तलोकैष- 
णादिभ्यो व्थुस्थाने तेनासङ्शखेण डेन परमात्माभिसुखनिश्चयददीकतेन पुनःचुनर्विवेकाभ्या- 
सादमनिशितेन खरवा संसारवृक्षं सवीजयुद्धत्य ॥ ३ ॥ तत इति । ततः पश्चात्यदं वैष्णवं तत्परिमा- 
मंतव्यं 1 परिमागैणमन्वेषणं । क्ञातव्यमित्य्थः। यस्िन्पदे गताः परविष्टा न निवर्तन्ति नावर्तन्ते भूयः 
पुनः संसाराय । कथं परिमार्भितच्यमिद्याह । तमेव च यः पदशब्देनोक्त आचमादौ भवे पुरुषं परपद्य 
+ क 1 0 न नी मिती णौ मौरी अः ने कण ० + +". जि क जि पि मजि किति म मा मि वि कोलानि ज जि री क चि र कि क क दनि 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

परामाणिकमिलाह--मध्यमिति । संसारदक्षसयाश्वस्यराध्दितस्य श्चणभङ्ुरस्य सखममेवोच्छैदसंमवात्तदुच्छेदार्थं न॑ 
प्रयतितव्यमिलयाशङ्ाद--अश्वस्थमिति । च्युत्थानं वैराग््पू्वकं पारिवाज्यम् । ददीङृतत्वसेव विवे कपू्वकल्वेनं 
र्फुटयति--पुनःपुनरिति ॥ ३ ॥ उद्ृल किं करतैन्यं तदाह--तत इति । पश्चादश्वत्थादूरध्वं व्यवस्थितमिलयथेः । 
कं तत्पदं यद्न्विष्य क्तात्यंतद्ाह- यस्मिन्निति ! येन सर्वं पूर्ण पूर्वा शयार्ग पुरुषं प्रपये शरणं गतो" 

३ नीखकण्ठव्याख्या ( चतुर्घरी )1 

रयोरसङ्कः रुषुसौ खयमेव जायते तेन तन्मूखवासनाभिरम्यात्मनोऽसङ्गोऽनमीयते तथापि वासनामूरघाङ्ानख जाने- 
नाटुच्छेदान्नासङ्कधीदटा मवति तसाश्निर्विकद्पसमाध्यम्यासेन कारणरारीरस्याप्यसङ्गः साध्यः । तेन चासङ्गशे- 
णाख छेदो मूलोच्छेदो छवणोदकवद््नुरगवह्वा प्रविरापनरूपः कर्तव्यः । नतु सांख्यानामिव खरूपे सतः परिवज- 
ममाम् ॥ ३ ॥ तमिममश्वत्थं छित्वा किं कर्तन्यमत आहि- तत इति । न केवरं निर्विकरपसमाधिना तदसं- 

७ मधुसुदनीव्याख्या । 

इयनादिलातं । नच संप्रतिष्ठा स्थितिर्मध्यलोपरुभ्यते आयन्तमप्रतियोगिकवत्तय । यसखदेवंभूतोऽयं संसाररक्षो दुरच्छेरदः 
सवोनर्थकरश्च तस्मादनादज्ञानेन खविरूढमूलमलयन्तबद्धमूल अआरगुक्तमश्वत्यमेनमसद्गशरच्नेण सङ्गः स्पृहा असङ्ग सङ्विरोधिं 

तैराग्यं पुत्रवित्तोकैषणाल्यागरूपं तदेव शन्तं रागद्वेषमयसंसारविरोधिलात् तेनासङ्कशन्नेण इठेन परमात्मान्ञानोत्सुक्यददीङतेन 
पुनः पुनविवेकाभ्यासनिरितेन छित्वा समूलसुद्धय वैराग्यशमदमादिसंपत्या सर्वकर्मसंन्यासं छलेयेतत् ॥ ३ ॥ ततो 
गुरसुपखलय ततोऽश्त्थादू्ध्य व्यवस्थितं ॒तद्वष्णवं पदं वेदान्तवाकयविचारेण परिमार्भिंतन्यं भागेयितव्यमन्वेषटव्यम् । 'सोऽन्वे- 
व्यः स विजिज्ञासितन्यः" इति श्रुतेः 1 त्पदं श्रवणादिना ज्ञातव्यमियर्थः । किं तत्पदम् । यसिन्पदे गता. रवि ज्ञनेन न 

निववैन्ति नावसन्ते भूयः पुनः संसाराय । कथं तत्. परिमार्मितव्यमिदयाह-यः पदशन्देनोक्तस्तमेव चायमादौ भवं पुरषं 

येनेदं सर्ब पूर्ण तं पुरिषु पू वा शयानं प्रप्य शरणं गतोऽस्मीेवं तदेकारणतया तदन्वेष्टव्यमिद्यरथः ! तं कं पुरषम् । यतो 

५ भाष्योरकषैदीपिका 1 

तवनभ्यामनिर्गीच्यलत्खप्रादिकममेयं तथायं स॑सारोऽपीति भावः । अमेयलदेवाल संसारस्यान्तः कद्यं समाप्यत इति परिः 

समापिर्नौपलभ्यते ज्ञानं विनाऽनन्तलरात् । तथेत आरभ्यायं प्रहृत इ्यादिरख न चोपलभ्यते केधिन्न गम्यते अनादिलात्। नच 

संप्रतिष्ठा संस्थितिः 1 मध्यमख केनविदुपलभ्यते ! आद्यन्तज्ञानाधीनलादस तस्मदिनं यथोक्तमश्वत्थं संसारडक्षं सवोनर्थकरं युष 

विरूढानि विरोह गतानि सुद्डानि मूलान्यवियाकामकमेवासनारूपाणि यख तं सुविरूढभूललाहुरुच्छेदमसङ्गसन्नेण सङ्गस्य पुत्र 

वित्तलेक्रैषणादिरूपख परिद्यागोऽसद्गः स एव शानं संसारणरक्चच्छेदनसाधनं तेन टडेन परमात्माभिमु्यनिश्वयदटीकृतेन पुनः 

पुनविवेकाभ्यासदित्यपादिततैक्षण्येन चित्त्वा संसारक्ष समूरसुत्कख ततः पदं तत्परिमार्गितव्यमिखपरेणान्वयः ¶ ३ ॥ ततः 

संसारबक्षच्छेदनात्पश्वायत्सकल्वेदान्तभसिष्धं सच्चिदानन्दघनं यद्विष्णोः परमं पदं तत्परिमार्गितव्यमन्विष्य ज्ञातव्यमियर्थः ! 

“सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः" इति श्रुतेः । किं तदिति तत्राह । यस्िन्पदे गताः प्रविद्य भूयः पुनन निवतेन्ते संसाराय नाब- 
वन्ते "न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्वतेः इति श्वुतेः । तत्कथं परिमार्गितव्यमियाकाह्वायामाद--तमिति । यः यच्छब्देनोक्त- 

६ भीधरीव्याख्या । 

त्वात् । नच संप्रतिष्ठा शितिः कथं तिष्ठतीति न चोपरभ्यते । यसदिवंभूतोऽयं संसारदृक्षो दुरुच्छेयोऽनयकर्च तस्मदिनं देन 
वैरश्येण श्च्लेण छिसवा त्खक्षाने यतेतेलाद-~--अश्वत्थमेनमिति सार्थेन । एनमश्वत्थं सुविरूढमुरूमलयन्तं बद्धमुलं सन्तमसङ्ग; सङ्ग 

राहिलयं अदंममताल्यागसतेन दृढेन दरज्ञेण सम्यग्विचारेण छिना एथक्ुय ॥ २ ॥ तत दति । ततसश्य मभूतं तत्पदं वस्र 

७ असिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । 
विकेषणपदयुषादतते "दण्डी प्ेषानयुबुयात्ः इति विधिवत् । तेनाधो रूढानि मूलाम्यख छिन्धादितति ॥ दे ॥ तरपरं प्रान्तं अन्यं पदं 



६१६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १५ 

निमानमोद्ा जितसङ्वोषां अध्यात्मनित्या विनिचत्तकामाः। 
बन्द्र्वियुक्ताः खुखद्ःखसंज्ञेगेच्छन्यसूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥ 

१ भीमच्छांकर माष्यम् । 

इत्येवं परिमार्गितव्यं तच्छरणतयेद्यर्थः। कोऽसौ पुरुष इत्युच्यते यतो यसासपुरषास्सं सारमाया- 
चुक्षप्रघुत्तिः प्रखतां निःखतैन्दजालिकादिव माया पुयणी चिर॑तनी ॥ ४॥ कथभूतास्तत्परदं गच्छस्ती- 
व्युच्यते-निमानेति । निमीनमोहा मानश्च मोदश्च भानमोदो तो निभैतो येभ्यस्ते निमीनमोहा 
मानमोहवर््ञताः जितसङ्गदोषाः सङ्ग एव दोषः सङ्गदोषः जितः सङ्गवोषो येस्ते जितसङ्गदोषाः 
अध्यात्मनिदयाः; परमास्मखरूपालोचननिव्यास्तत्पराः बिनिचृत्तकामाः विशेषतो निरपेन नित्त 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ¦ 

ऽसौल्य्थेः । निवतवादानुरोधिनं ध्ान्तमाह-छेन्द्रेति ॥ ७ ॥ परिसारीणपूर्वकं वैष्णवं पदं गश्छतासङ्गान्तरीण्या- 
काद्कुःपू्वक क्थयति--कथमिंद्यादिनौ । मानोऽहंकारः, मोहस्त्वविवेकः, नितसङ्गदोवाः शतरुमिनत्रसंनिधावपि 

३ मीखकण्डन्याख्या ( चतुरी ) । 

्भमात्रेण कृतार्थता किं तर्हिं ततोऽसङ्घान्तरं तत् श्रुतिप्रसिद्धं पदनीयं ब्रह्म परिमार्गितव्यं श्रुतिशक्तिरेनाहमेव त्रक्षा- 
सीति ज्ञातव्यम् । यसिन्पदे निर्विकर्पे गता प्राप्ताः सन्तो न निवर्तन्ति नं पुनर्निवर्तन्ते । तमेव प्रत्यगानन्दमादै 
रुषे पुरि शरीरे शयानमहमपि प्रपद्ये शरणागतोऽसखीति भावयेत् । गवत एव वा इदं वचनं ठोकरिक्षाथं वर्त 
एव च कर्मणीतिवत् । कोऽसो पुरुषः यतः पुराणी आया प्रवृत्तिः सोऽकामयत बहु खां प्रजायेय" इव 
रपरा प्रसृता असाखपि प्रवृत्ता । यतो वयमपि इदानीं कामयामहे धनादिना वये भूयांसः खाम प्रजया प्रजये- 
महीति चेति । येनेयं प्र्त्तिदेिता तत््रणामेनैव सा निवतिंष्यत इव्यर्थः ॥ 8 ॥ एवभैकान्तिकंख सुख्ाच्छा- 
दकं संसाराश्वस्थं तच्छेदकमसङ्गद्राखर चोक्त्वा तख युखख प्राप्तावधिकारिण तख खरूपं चाह द्वाभ्याम्- 
निमानेति । मानो द्धः । मोहौ विपर्थयसतद्रहिताः निर्मानमोहाः । जितः सङ्गः कर्ताहमिलयभिमानः दोषो रागादिश्च 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

यस्मालुर्षालतति्मायामयसंसारङक्षवत्तः पुराणी चिरेतन्यनादिरेषा रखता निःसतेन्दरनालिकादिव मायाहस्यादि तं पुरुषं परपद्य 
ई्यन्वयः ॥ ४॥ परिमागेणपूर्वैकं वैष्णवं पदं गच्छतामङगान्तराण्याह--मानोऽहंकरो गवो मोहस्वविवेको विपो वा ताभ्यां 
निष्करान्ता निमानमोहासतौ निगैतौ येभ्यस्ते वा । तथादंकारानिवेकाभ्यां रहिता इति यावत् । जितसङ्गदोषाः प्रियाभ्रियसंनिधावपि 
रागदधेषवजिता इति यावत्. । अध्यात्मनित्याः परमात्मखरूपालोचनतत्पराः । विनिृततक्रामाः विशेषतो निरवशेषेण निदताः 
कामा विषयभोगा येषां ते । विवेकवैराश्यदयारा लक्तसवैकमांण इयथः । दरनद्ैः सीतोष्णश्ुषिपासादिभिः खुखदुःखसंतः 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

समेवादो मवमाद्यं पुरुषं परणं प्रपये शरणं गतोसीलेवं तच्छरणतया परिमागिंतव्यमिय्थः। तथाच श्रुतिः धयो ब्रह्माणं विदधाति 
पूवं यो वै वेदांश्च अरिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मुद्धिरका्ं सुमु शरणमहं अपय } “परील भूतानि परीय लोकान्प- 
रील सर्वौः प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय भथमजाखतस्यात्मनात्मानमभिसं निवे इत्यादा । सर्वषु भूतेष्वहमस्मि सर्वाणि भूतानि 
च ममि सन्तीति परिज्ञाय । एवमग्रेऽपि प्रथमजां वाच ऋतस्य श्रीविष्णोरात्मानं खरूपमभिसैविषवेशं आधितवानियथः। कोऽसौ 
छरुष इतिं तत्राह । यतो यस्मीन्मायामयस्य ससारग्रक्षय अषत्तिः भता निःखता रेन््रजालिकादिव मायामयतक्षप्रव्र्ति" । इतआरभ्य 
अर्ता इति तु वक्तु न शक्यत इद्यार्येनाह 1 पुराणी चिरंतनी । यत्तु संपारिणां मोक्षपरवत्तिसिद्धये खयमसंसा्पि भगवान्धा- 
त्क्य प्राध्व चाविर्यातीतमात्मानं खस्यापि प्राप्यस्थानलेनाऽऽकारेण प्रकटयति तमेवेति । यतः यत्र भपुराणी नूतनेति तन्नो- 
वदेयम् । मत्तः परतरं नान्यक्किबिदस्ि धनंजयः । ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाद-शाश्चतखाथृतख' च । नन्तो न चादिः” इलयादिभ- 
गवद्भचनाननुरूपलवात् ॥ ४ ॥ कथभूतास्तत्पदं गच्छन्तीदयाकाह्वायां परिमार्भणपूर्वकं तद्ैष्णवं पदं गच्छतां लक्षणान्याद-नि्मा. 
ममोहा इति । अमूढाः मोहेनानायज्ञानेन रहिताः सम्यग्ज्ञानवन्तः तथथोक्तमाढत्तिरदहितं वैष्णवं पदं मोक्षाख्यं गच्छन्ति मुक्ता 

& भी धरीव्याख्या । 
वैष्णवं पदं परिमागितम्यमन्वेषटभ्यम् । कीटृशचम् । यसिम्गता यत्पदं प्राप्ताः सम्तो भूयो न निववैन्ति । नावतैन्त इत्यथ; । अन्वेषण. 
भकारमाद । यत एषा पुराणी चिरतनी संसारभरशत्तिः रखता विस्तृता तमेव चाध पुरुषं प्रवे दारणं नजामीलेवमेकान्तभक््या- 
वेष्टव्यमितय्ैः ॥ ४ ॥ तस्भाप्तौ साधनान्तराणि दर्यन्नाद--निमानेति । निग॑तौ मानमोक्चवहंकारमिथ्याभिनिवेरौ येभ्यक्ते, तः युवरादिसद्गस्मो दोषो यसे, अध्यात्मे अत्मज्ञाने निलयाः परिनिष्िताः, विषेण निदृत्तः कामो येभ्यस्ते, सुखदुः खहेतुत्बात् 



नीख्कष्ठी-मधुसूदनी-माष्योर्कषेदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुपव्यास्यायुता । ६१७ 

न तद्धासथते स्थो न राराङ्ो न पावकः । 
यद्धत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ।॥ द॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

कामा येषां ते विनिचुत्तकामा यतयः संन्यासिनो इन्दः भियाभ्रियादिभिर्विमुक्ताः खुखदुःखसंज्ैः 
परित्यक्ता गच्छन्व्यमूढा मोहवर्जिताः पदमव्ययं तयथोक्तम् ॥ ५॥ तदेव पद् पुनर्विंशिष्यते-नेति । 
तद्धातेति व्यवहितेन धाल्ला संबन्धः । घाम तेजोरूपं पदं न भासयते खये आदिव्यः स्वावभासन- 
हाक्विमत्वेऽपि सति । वथा न शशाङ्ग्यन्द्रो न पावको ना्िरपि । यद्धाम वैष्णवे पद् गत्वा घ्रापय 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

देषप्रीतिवर्जिता इलर्थैः । तत्परत्वं श्रवणादिनिष्ठत्वं, संन्यासिनो वैराग्यद्वारा यक्तसर्कमौण इलथैः । आदिशब्देन 

तद्धेतु्रहः । मो्टव्ितस्वयुक्तहेतुतः संजातसम्यरधीत्वम् ॥ ५ ॥ तशचेत्पदं वें कतुरन्यत्कर्मेति द्वैतापातोऽवें 
ॐ नीलकप्ठव्याख्या ( चतुधंरी ) 1 

यैस्ते जितसङ्गदोषाः । अध्यात्मे आत्मनि नित्याः निष्ठावन्तः आत्मध्यानपरा इतियावत् । विनिवृत्तकामाः त्यक्तसर्व- 

परिग्रहाः । इन्दः सुखदुःखेत्युपलक्षण शीतोष्णादीनामपि । तेर्विस॒क्तासितिक्षावन्त इत्यर्थः । अमूढाः विच्याऽवि- 

--ज्वानादौ कृतवन्तः । तत्पदं अव्ययं अपुनराृत्ति गच्छन्ति ॥ ५ ॥ ननु यदि तद्वै पदं गच्छन्ति ताह ततः 

प्रातोऽप्यवद्यमावी “पतनान्ताः ससुच्छयाः' इतिन्यायात् । ततश्च यसिन् गता न निवरतन्तीत्यनुपपन्नमित्याराङ्खय 

तख पदख खरूपमाह- न तदिति । त्यद् सूर न मासयति । सखूपादिहीनत्वेन चक्चुरयोग्यत्वात् । एतेन 
% मश्युसूदनीव्याख्या । 

लटुः्देवुलात्छुखदुःखनामकरैः । “खखडःखसगैः'इति पाटान्तरे खखदु-खाभ्यां सङ्गः संबन्धो येषां तेः सुखदुःखसङ्नै- 

ईनदेविसुक्ताः परिदयक्ता अमूढा वेदान्तम्रमाणसंजातसम्यग््ञाननिवारितात्मज्ञानाः तदव्ययं यथोक्त पदं गच्छन्ति ॥ ५॥ 

तदेव गन्तव्यं पदं विकिनष्टि--यदधैष्णवं पदं गला योभिनो न निवसन्ते तत्पदं सवांवभासनशक्तिमानपि सूर्यो न भासयते । 

र्यास्मयेऽपि चन्द्रो मासको दष इत्याराह्याद-न शशाङ्कः । सूयोचन्द्रमसोरुभयोरप्यस्तमयोरप्यस्तमयेऽभिः प्रकाशको 

दृष्ट इत्याशङ्याद--न पावकः । भासयत इत्युभयत्राप्यजुषज्यते । कुतः सू्यादीना तत्र प्रकाशनासामभ्येमिदयत आद-- 

तद्धाम ज्योतिः सखयंप्रकासमादिदयादिखकल्जडल्योतिरवमासकं परमं प्रकृष्टं मम विष्णो खरूपात्मकं पदम् । नहि यो यद्धासः 

स॒ खभासकं तं भासयितुमीषटे । तथाच श्ुतिः ^न तत्र सूयो भावि न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभ्निः । तमेव 

भान्तमनुभाति सर्वं तख भासा सर्वमिदं निभाति' इति । एतेन तत्पदं वें न वा आधे वेयभिन्नवेदितरलसपेक्षपेश्षतेन द्वैतापत्तिः । 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

भवन्ति । मानोऽहंकासो मोदोऽविवेकः तौ निरतौ येभ्यः। अतएव जितसङ्गदोषाः जित पुत्रादिसङ्गएव दोषो यैः । यत इति वा । 

शनुमित्रादिसनिधावपि दवेषभरीतिवर्जिता इति भाष्यदीकाङृत" । अतएव यतो वाध्यात्मनिद्याः अध्यात्मनि परमात्मखरूपालोचने 

निलयासत्पराः "्रह्मसंस्थोऽग्रतलमेतिः “तनिष्ठ मोक्चोपदेशात्” इति श्ुतिसूञाभ्याम्। अतएव यतो वा विनिटृततकामा विषतो वा- 

सनारहिताः निवरत्ताः कामा विषयाभिलाषा येषां ते विनिकृत्तकामाना परलवेलक्षणमाह । दन्दः त्रिय्रियादिभिः खखडुःखसंत्ैः 

विमुक्ताः खयमेवानायासेनैव परित्यक्ता एतादरैरेक्षणे. संपन्ना अमूढा वैष्णवं पदं गच्छन्ति। अतः तत्पदभ्रा्तिमिच्छतामेतानि ततप्रा- 

ङ्गानि यलेनाभ्यसनीयानीति भावः ॥५॥ ननु गच्छन्तीयस्यासनिदितं देशान्तरं गल ्रजचुवन्तीखर्थं उत सञिकृष्टं तमसा्रत- 

चटमिवावरणनिद्रस्या ग्रघ्ुबन्तीति । नायः । येन सर्वमिदं ततमिव्याशुक्तिविरोधात्। द्वितीये सूया दिप्रकाशे स्यपि कुतो न ्रका- 

चत इति तत्राह--न सदिति । यद्वा तचेत्पदं वेदे तरि कर्तुः क्मेणोऽन्यलावदयकलात् दवैतापत्तिरवेदं चेद्पुरुषार्थलात् अरप्पित- 

लासिद्धिरियार्कां सूर्यायभाखल्ेनवेयमपि धाम तेजोरूपं सवीवभासकल्ादतन्निरासे सति खयमेव प्रकादात इति पुरषार्थला- 

्परप्यितमिति निरसितं तदेव पदं पुनरविंशिनि-नेति । तद्धाम तेजोरूं सूर्या्वभासकं सूयोदयो न श्रकारायन्ति तत्का 

स्यानं तत्काशकल्रायोगात् । शशाद्कश्चन्द्रः । पावकोऽ्निः । तथाच श्रुतिः “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो 

मान्ति ङतोऽयमभिः । तमेव भान्तमनु भाति सर्वं त्य भासा सर्वमिदं विभाति । यद्वैष्णवं पदं गला प्राप्य न निवर्तन्ते यच्च 

सूयीदिभिनीवमाखते तद्धाम खप्रकासरूपं सवोवभासकं परमं अहृष्टं सर्वोत्तम मम श्रीविष्णोः 1 षष्ठी तु ̂ तद्विष्णोः परमं पदं" 

& भीधरीष्यास्या ! 

सुखदुःखसंशानि शीतोष्णादीनि इन्द्रानि तेनिमुक्ाः; अतणए्वामूढाः निृत्तानिचाः सन्तस्तदन्यर्यं पदं वैष्णवं गच्छन्ति । ५॥ तदेष 

मन्तव्यं पदं िश्निनि--न तदिति । यत्पदं सूयौदयो न अकादायन्ति, यस्मराप्य न निववैन्ते योगिनः; तद्धाम खरूपं परमं मम । 

७ असिनवगृप्ताचायन्याख्या । 

तदेव ॥ ४ ॥ ५५॥ न तदिति । सुरादीनां चत्रानवकार्चः तेषां क्ाराथकवच्डेदाव् वेद्यत्वातकछरणोपकारकत्वात् 1 तख वु दिक्ालाचनवण्छे- 

भम % ८ 



६१८ यआनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-शीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवह्रीता । [ अध्यायः १५ 

१ भीमण्छांकरमाष्यम् । 

न निवर्तस्ते यच्च खूयादिने भासयते तद्धाम पदं परमे मम विष्णो; ॥ ६ ॥ यद्वत्वा न निवतेन्तं 

इन्युक्तम् । ननु सर्वौ हि गतिरागत्यन्ता, संयोगा विप्रयोगान्ताः इति हि प्रसिद्धं, कथसुच्यते। 
+) 9 + 6 

२ आनन्दगिरिन्यार्या ¦ 

चेदपुमथेसवा्ेष्सितस्वासिद्धिरिलयाशङ्ाह--तदेवेति ॥ द ॥ उक्छमनूयाक्चिपति--यद्वत्वेति._ । तत्र भसिद्धि 
परमाणयति-- संयोगा इति । गमनस्यागमनान्तत्वरसिद्िरयुक्त यद्व्वेतयादयुपसंहरति--कथमिति । आक्षेप 

३ नीरूकण्ठन्याख्या ( चतुधरी ) । 

स्रेषां बादयन्द्ियाणां निच्र॒त्तिः ! यद्धि सूपवच्ध्ुर्याग्यं तससूर्थेण चश्चुरनुमाहकेण माखं इदं ठत न तथेत्यर्थः । न 
गघाङ्कधन्द्रोऽपि भासयति । यन्मनोम्राक्ं वस्तु तजन्द्रेण मनोनुगराहकेण भाखं इदं तु न तथा । यन्मनसा न 
मनुते" इति श्रत्याऽख मनोग्राह्यत्वनिषेधात् । नापि पावकः भासयति । यद्धि वाचा आद्यं॑तत्तदुाहकेण पावकेन 
माम्य इदं तु न तथा । ध्यद्वाचानभ्बुदितम् इति श्रुत्याख वाग्गोचरत्वनिषेधात् । भन चश्चुषा गृह्यते नापि वाचा 

इत्यादि श्रुत्यन्तरं च । यतश्चकष्मनोवाचामगम्ये तेन स्थूलसुक्मकारणप्रपच्वातीतं प्रत्गद्भयम् ^नान्तःप्र्ं न बहिः 
प्रजः “अस्थूलमनणु इत्यादिश्रुतिभिः सर्वविदोषरहितं यत्प्रतिपादितं तत् मम परमं धाम चरृत्तिरूप्ञानादपरमाद्न्य- 

ज्यो तिश्िन्मात्रम् । ममेति संबन्धो राहयः शिर इतिवदुपचारात् । मद्भिन्नं ज्योतिः सखर्यप्रकाशमित्यर्थः । अतषएक, 
~ = | 

यद्रत्वा प्राप्य जुत्वेलयर्थः | न निवतंन्ते निचृत्तिकारणयख मूकाज्ञानखाभावात्। एवं व्याख्याने हि “यदा द्येवेष एति 

्नदद्येनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिरयनेऽमय प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽमयै गतो भवतिः इति श्रुतय्थालुममो दस्यते । अद्ये 
इति दृगयोग्यसेन सूर्थभाखत्वै पथुदस्यते । अनात्म्ये आत्मनो मनसो योग्यं आल्म्यं तदन्यत्र अनात्म्ये इति मनसो- 
ऽप्ययोग्यत्वेन चन्द्रमोमास्यत्वं निरस्यते । अनिख्यने निटीयतेऽखिन्सर्वं स्थूटसुक्ष्ममिति निख्यनं कारणं तद्धिन्े । 
अतएवानिरुक्तं निर्वचनायोग्ये । वाचामगोचर इत्यर्थः । तेन पावकाप्रकाश्ये इति सिद्धम् । येतु सुयीबप्रका्य- 
मर्चिरादिमार्गगम्यं सत्योकादप्युपरितनमग्राकृतं वेष्णवं पद् निलयं देशान्तरेऽसि तद्वतवा पुनर्म निवर्तन्त इति न्याच- 
्षते तेषां न रूपमस्येह तथोपरभ्यतः इति इर्यसख तुच्छत्वादेव तादृशस्यापि तुच्छस्वमपरिहा्यम् ददयत्वावि- 
शेषात् । तसादथोक्तएव शोकार्थः ॥ & ॥ नु यदि सु्यीयभाखज्योतीरूपस्तवं कषेत्रं चापि मां विद्धि" इति खस्यैव 
ेत्रजञत्वं वरूथे तरह क्षे्ज्ञख सतस्तव घटादिधकारे किमिति सुयीचपक्षा दस्यते । नहि खयं ज्योतीरूपः खविष- 

€ मशुरुदनीष्याख्या । 

द्वितीये चमुसुषार्थलापत्तिरित्यपास्तम् । अवेयते सपि खयमपरोक्षत्रात् । त्रावेयलं सूर्यायभाखल्ेना्ोक्त, सर्वभासकलेन 
तु खयमपरोक्षं यदादिलयगतं तेज इद्र वक्ष्यति । एवसुभाभ्यां श्छोकाभ्यां ्ुतेदल्यं व्याद्यातमिति ्रष्व्यम् ॥ ६ ॥ 
नञ यद्गवा न निवर्तन्त इत्ययुक्तं यदि गच्छन्ति तह्योवर्तन्त एव खगवत् । अथ नावर्तन्ते तहिं न गच्छन्ति तेन गेति 
निवर्तन्त इति च परस्परविरुद्धं “सव क्षयान्ता निचयाः पत्तनान्ताः समुच्छरया. । सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् 
इति हि शाश्रे खोक च भ्रसिद्धम् । अनात्मप्ा्निः पुनराढत्तिपयैवसाना न लात्मप्रापिरितिवेत् न । सुषुप्तौ “सता सोम्य तदा 
सपनो भवति" इति श्ुतिम्रतिपादिताया अप्यात्मप्रत. पुनरादृत्तिप्यन्तलदर्चनादन्यथा सुषु्ख मुक्तेन पुनरसंत्थानं न स्यात् 
तस्मादात्मघ्रा्तौ गत्वेति नोपपद्यते तस्नौपचारिकत्वेप्यनिृत्तिनौपपद्त् इयेवं॑प्ात नुमः । गन्तुजीवस्य गन्तव्यत्रह्माभिचलाद्भ- 
त्वेतयोपचारिकम् । अज्ञानमात्रव्यवहितस तख ज्ञानमत्रेणेव भपिव्यपदेशात् । यदि बरह्मणः रपिनिम्बो जीवस्तद्ा यथा जल- 

५ भाष्योत्कषेदीपिका 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्रा बिमेति कुतश्चन" इति श्रुखवुरोषेन राहो रिर इतिवदोपचारिकसंबन्धविवक्षया नतु मेदविवक्चया । ̂ एक- 
मेवाद्धि तीयं" “विज्ञानमानन्दं बरह्म" “योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति इत्यादिश्वुवेः । केचित्तु तत्रवेदयत्वं सू्या्भाखस्वे- 
नात्रोक्तं सवैभासक्लन तु खयमपरोक्षलं यदादिखयगतं तेजः इदयच्र वक्ष्यति। एवसुभाभ्यां शछोकाभ्यां श्ुतेरद॑ल्दयं व्याख्यातमिति- 
द्रव्यमिति वणेयन्ति । सुय न भासयते इनेन रपादिहीनत्वेन च्चषाययोग्यलात्सवेषां बहिन्दियाणां निवृत्तिः) न शाङ्क इत्यनेन 
मनोुभाहकचन्द्रनिषेधेन मनसः । न पावक इति वाचो निदत्तिः । “न च्ुषा गृह्यते, यन्मनसा न मनुते, यद्वाचानभ्युदितम्” 
इति शुेरिखन्येषौ व्याख्याने ठु रणादोषो द्र्ट्यः ॥ ६ ॥ नञ यला न निवर्तन्त इति नोपपद्यते गतेरागखन्तलात् । तदत 

& भीषरीव्यास्या । 
अनेन सूयौदिभ्रकाश्चानिषयत्वेन जडस्वरीतोष्णादिदोषप्रसङ्गो निरस: ॥ ६ ॥ ननु च त्वदीयं धाम प्राप्ताः सन्तो यदि न निवतैन्ते- तरिं “सति सूपद्य न विदुः सति संपवामहे" इलयादिशवतेः सुपुश्िप्रक्यसमये त्वसपराधिः सवेषामस्त्रीति को नाम संसारी स्यादित्याशङ्खष 
 भम्द्द, सच्न्क 11 

मधुसूदन. ३ बीखकेण्ठ-+ 



तीरुकण्टी-मधुसूदनी-माष्योत्कर्षदीपिका-ध्रीधरी-अभिनवगुप्व्यास्यायुता । ६१९ 

म्ैवांरो जीवरोके जीवभूतः सनातनः । 
शी 

मनःषष्ानीन्दरियाणि परक्रतिस्थानि कषति ॥ ७॥ 
१ ओसन्छाकरभाष्यम्। 

तद्धाभगतानां नास्ति निचृत्तिरिति, णु तत्न कारणम्--ममेवेति । ममेव परमात्मर्नोऽश्लो भागो- 
वयव पकदेरा हत्यनथौन्तरम् । जीवलोके जीवानां खोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कतंति प्रसिधः 
सनातनः । यथा जरखुयैकः । सूर्याशो जखर्निसित्तापाये स्यैमेव गत्वा न निवर्तेते तथाऽयमप्यं- 
शास्तनेवात्मना संगच्छयेवमेव, यथावा धयाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घराद्याकाश्च आकाशाः खन्धस- 
दिनिसिन्तापाये आकारं प्राष्य न निवर्तेत इययेवमत उपपन्नमुक्तं यद्धत्वा न निवतेन्त इति । नस 

२ आनम्द्गिरिव्याख्या । 

परिहरति--द्यण्विति । भगवस्पासर्निवृतत्यन्तत्वाभावः सप्तम्यर्थः । जीवस्य परांशत्वेऽपि कंथयुक्ूदोषसमाधिरि- 
त्याशङ्खय ॒श्रतिनिम्बपश्चमादाय दृष्टान्तेन प्रयाचष्टे--यथेति । अवच्छेदपश्षमाभिलय दृष्टन्तान्तरेणोक्छदोषसमाधिं 
दषैयति-यथा वेति । आश्षेपसमधिञुंपसंहरति--अत इति । परस्य निरवयवत्वात्तदंशत्वं जीवसखायुक्तमिति 

३ नीककण्ठव्याख्या ( चतुरी )। 

गयावभासने ज्योतिरन्तरमपेक्षते दीपादिष्वददीनादित्याशङ्कबाह तरिभिः--ममेवेति । यबसादीश्वरो जगत्सष्टा शरीरं 
अवाभोति “स एष इह प्रविष्ट आनखंभेम्यः;, 'तत्सृष्टा तदेवायुप्राविशत्? इत्यादिश्ुतिभ्य ईश्वरएव श्षरीरधारी तथा 
यद्यसाद्धेतोः । अपिशब्दोऽबधारणार्थे । चः सयु्चयार्थे । कसिन्नहमुत्रान्त उत्कान्तो विष्यामि कसिन्वा प्रति- 

 मधुसुदनीध्याख्या । 

प्रतिबिम्बितसूर्यस्य जखपाये भिम्बभूतसूर्यगमनं ततो नाढृत्तिश्च । यदि च बुष्यवच्छिच्नो ब्रह्मभागो जीवस्तदा यथा घटाकाशस्य 
धटापये महाकाशं प्रति गमन ततो नाद्त्तिश्च तथा जीवस्यप्युपाभ्यपाये निरुपाधिखरूपमसनं ततोऽनादृत्तिेत्युपचार- 
दुच्यते । एकखरूपलद्धेदभ्रमसख चोपाधिनिदच्या निवृत्तेः । सुषुप्तो ज्ञाने खकारणे भावनाकभपू््ज्ञासहितखान्तःकरणस 

जीवोपाधेः सूक्ष्मरूपेणावस्थानात्तत एवाज्ञानात्युनरुद्धवः संभवति । क्ञानादज्ञाननिवृत्तो तु कारणाभावात्कृतः कायोंदयः 

स्ादज्ञानश्रभवलादन्तःकरणादयुपाधीनाम् । तस्राजीवसयाहं ब्रह्मास्मीति वेदान्तवाक्यजन्यसाक्षात्कारादहं न ्हमखज्ञाननिृ्तिगे- 

त्वेत्युच्यते । निद्रत्तख चानायङ्ञानस्य पुनरुत्थानाभावेन तत्कायैससाराभावो न निवर्तन्त इत्युच्यत इति न कोऽपि विरोधः । 

जीवस तु पारमार्थिकं खरूप ब्रह्मैनेदयसकरदावेदितम् । तदेतत्सवं प्रतिपायत उत्तरेण अन्येन । तत्र जीवख जह्मरूपलादज्ञान- 

निश्चया तत्क्षरूपं प्राप्तस्य ततो न प्रद्युतिरिति परतिपायते ममैवांश इति शटोका्धन । खुप ठ सर्वैकायैसंस्कारसदहिताज्ञान- 

सत्तवात्ततः पुनः संसारो जीवस्येति मनःषष्ठानीति श्छोका्धेन प्रतिपायते । ततस्तख वस्तुतोऽसंसारिणोऽपि मायया संसारं 

भराप्तस्य मन्दमतिरभिर्देदतादात्म्यं भआपितख देदाब्यतिरेकः श्रतिपाद्यते शरीरमिलादिना शछोकाधन । शोत्र चश्चरिलादिना ठ 

श्ययाय्थं सखविषयेष्विन्द्ियाणां अवर्व॑कलय तस्य तेभ्यो व्यतिरेकः प्रतिपाद्यते । एवं देहेन्द्ियादिविलक्षणसुत्कान्त्यादि समये 

खात्मरूपलात्किमिति सवै न पद्यन्तीदयाराङ्ायां विषयविक्षिप्तचित्तादशनयोग्यमपि तं न पर्यन्तीत्युत्तरमुच्यत उत्कामन्तमि- 

ल्यादिना शोकेन । तं ज्ञान चश्चुषः परयन्तीति विब्रेतं यतन्तो योगिन इति श्छोकार्धेन । विमूढा नानुपद्यन्तीघयेतद्विहृतं यतन्तोऽपीति 

शछोकानेति पश्चानां छेकानां संगतिः । इदानीमक्षराणि व्याख्यास्यामः । ममेव परमात्मनोँऽशः निरंशस्यापि मायया कर्पितः 

सूैस्येव जरे, नभस इव च॒ घटे, मषामेदवानंश इवांशो जीवलोके संसारे । स च प्राणधारणोपाधिना जीवभूतः 

कर्ता भोक्ता संसारीति शृधैव असिद्धिुपगतः सनातनो नियः ! उपाधिपरिच्छेदेऽपि वश्ठतः परमात्मखरूपलात् । 
५ माष्योत्करषंदीपिका । 

“सव क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छरयाः । संयोगा विभ्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्. इत्याशद्कयाह-ममेबेति । जीवलोके 

संसरे जीवभूतो भोक्ता कतैसि भविद्धः । मम परमात्मन एवांशोऽवयवो नान्य । अतएव सनातनः पुरातनः । एवंच यथा 

जलमूर्यकः सूर्याश्क्तो जलनिपित्तापाये सूर्यं प्राप्य न निवर्तते, यथावा घराद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटायाकार भाकार्चासः सन्. घय. 

& भीधरीग्याख्या । 

संसारिणं दकषेयति--ममेति पञ्चभिः । ममेवांस्चो योऽयमविचया जीवभूतः सनातनः सर्वदा संसारिलेन प्रसिद्धः असो सुधुधि- 

पर्ययो; अक्तौ लीनतया सितानि मनः षष्ठ येषां तानीन्द्रियाणि युनजीवलोके संसारे भोगाथेमाकषैति । एत्त्च कमेन्दरियाणां 

प्रण चोपरक्षणाथम् । अय मावः--सल्य सुपुप्तिपरल्ययोरपि मद्त्वात्सवंस्यापि जीवमात्रख मयि ठ्यादस्मिव मस्माप्तिः तथाप्य 

७ अभिनवगृप्ताचार्यष्याख्या । 

द्धदकत्वात्करणभवतंकवात्तदती वत्वात् ॥ ६ ॥ मनैवांशच इति । अदमण एवायम दइसक्नभमेतया परिपूणेस्यप्सवेदुनाजेवनतानि 



६२० आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । { अध्यायः १५ 

१ भीमन्छांकरभाष्यम् । 

निरवयवस्य परमात्मनः कतो ऽवयव एकदेशो ऽर इति । सावयवत्वे च विनाशष्रसज्ञोऽवयव- 
विभागात् । नेष दोघोऽबिद्याङतोपाधिपरिच्छिन्न पएकदेरो ऽश इव कटिपितो यतः 1 दददितश्चायमर्थं 
क्षेत्राध्याये विस्तरद्ाः । स च जीवो मदंशत्वेन कद्पितः कथं संसरत्युत्कामतीति चेत्युच्यते 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि श्चोजादीरि पृतिस्थानि खस्थाने कणेराष्कस्यादो परतो स्थितानि कषेत्या- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

शङ्कते---नन्विति । तसय निरवयवत्वं साधयति--सखावयवस्वे चेति । वस्तुतो निरंशस्यापि परस्य कट्पनया 
जीचोऽलो भविष्यतीति परिहरति- नैष दोषं इति । वस्तुतस्तु जीवस्य नांशस्वं परमात्मना तावन्मान्नताया 
दर्सितत्वादिव्याह-दद्दितश्चेति ! यदि पर्स्याशत्वेन कष्पितो जीवो वस्तुतस्तदास्मैव न तर्हिं तस्य संसारिष्व. 
सच्छन्तर्ेति शङ्ते--कथयिति । जीवस्य संसरणसुत्कमणं चोपपादयिवुमुपक्रमते--उच्यत इति ॥ ७॥ 

३ नीरखुकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

ष्ठते प्रतिष्ठाखामीति स प्राणमसुनतः इति श्रुतेः । प्राणघारणेनोपाधिना ईश्वरएव च उत्कामति । ततो हेवुद्भया- 
जीवक संसारे यो जीवभूतः प्राणी स सनातनः सर्वदेकखूयोऽहमेवेति वक्तव्ये यथाः ्ुद्रा विस्फुलिङ्गा व्यु 
रन्त्येवमेवेतस्ादात्मनः सर्वं एत आत्मानो व्युच्रन्तिः इति वहिविस्फुकिङ्गन्यायेन स ममेवांश इत्यंशांशिभावोक्तिः 
यद्यपि वहो भेदः परिमाणं च स्वगतं न दद्यते तथापि तूपाधिगतमेव तदुसये तत्रा्डुपरचर्यते अयमभिरसादग्ने 
भिन्नः अयमख रफुलिङ्गः अयमसमादल्प इति । एवमस्थूकमनण्वहखमदीधम् इति श्रतेश्वतुरविंधपरिमाणसूल्ये 
ब्रह्मणि मम॑वांश इत्यंशं रिमावेन मेदयो्पत्वमहच्वे चोपचारादोपाधिके व्यये । तथाच श्रतिः ध्ुदध्भुणेनात्मगुणेन 
चेव द्याराग्रमातरो ह्यवरोऽपि दष्टः; इति (समः प्रुषिणा समो मदाकेन समो नागेन सम एभिस्िभिरकेःः इति च । 
तथाच विस्फुलिङ्खे वह्विरेव नतु वन्हयशः, एव जीवोऽपि ब्रह्मेव नतु जह्यांशः भ्रह्मदाशा जह्मदासा ब्रह्मम कितवां 
उतः इति दाश्चादिष्वपि पिण्डेषु गोत्वसेव कार्येन एकेकसिच् ब्रह्मभावपरिसमासिद्रनात् । निरशेऽशांरिकल्प- 
नाया अयोम्यत्वा् स एवं जीवभूत ईश्वरो ममेवांश इवांरो सूपमेदो मनः षष्ठं येषु तानि मनसा सह षडिन्द्रि 
याणि प्रकृतिस्थानि इन्द्रियाणां भ्रकृतिः खमावो विषयप्रावण्यं त्र सितानि । कर्षति सुतिप्रख्यस्षमकारेषु संको- 

€ मधरु सूदनीन्याख्या । 

अतो ज्ञानादज्ञाननिश्र्या खखरूपं ब्रह्म प्राप्य ततो न निवर्तन्त इति युक्तम् । एवंभूतोऽपि खुप्रात्कथमावर्तत 
इद्याह--मनः षष्ठं येषां तानि भ्रोत्रलक्चक्षूरसनघ्राणाख्यानि पञ्चेन्द्रियाणि इन्द्रस्यात्मनो विषयोपब्धिकरणतया 
लिङ्गानि जाम्रत्खप्रभोगजनककर्मक्षये मङृतिस्थानि अङ्ृतावज्ञाने सूक्ष्मरूपेण स्थितानि पुनजोद्धोगजनककर्मोदये 
भोगाथ कषेति कूर्मोऽङ्गानीव अच्ृतेरज्ञानादाकषैति बिषयग्रहणयोग्यतयाविभावयतीलयथः । अतो ज्ञानादनाढृत्तावप्यज्ञानाद. 

५ साष्योत्कर्षदयीपिका । 

दिनिमित्तापाये आकाशं आप्य नावर्तते तद्वलीवोऽपि मदंशः मां गला पुनरात्तिशन्य एवेतो युक्तमेव यद्रा म निवतैन्त इति। 
तथाचावियङृतोपाधिपरिच्छिन्न एकदेशो श इव कतिपतस्तत्त्वज्ञनेनाबिदयापगम उपाघेर्निभित्तभूतस्यापगमात् खखरूपेणावविष्ठते 
नतु निरवयवसख सुख्योऽवयवः संभवति सावयवलरे च विनाशम्रसद्गोऽनिष्ट. खात्. ¦ यदि परस्यांराचेन कल्पितो जीवो वस्ुतः 
परमात्मेव तर्द कथं संसरत्युक्रामति वेलयपेक्षायामाह--मन इति । मन षष्ठानि श्रोजादीनीन्दरियाणि भकृतिस्थानि खख- 
रकृत कणेशष्कुस्यादौ स्थाने स्थितानि कर्षति आकि यदा पू्व्चरीराच्छरीरान्तरं प्रप्र तीत्युत्तरेण संबन्धः । भत्त्वेव॑मूतोऽपि 
खषुपतात्कथमावतेत इयत आह । सनः षष्ठं येषां तानि भरो्रादीनि पश्चेन्ियाणि ! इन्द्रसखात्मनो विषयोपरुन्धिकरणतया लिङ्गानि 
जाम्रत्खप्रभोगजनककर्मक्षये ऽकृतिस्थानि अछृतावज्ञाने सूक्ष्मरूपेण स्थितानि पुनजौयद्धोगजमककर्मोदये भोगार्थं कर्षति । कूर्मो- 
ऽङ्गानीव मरकृवेरज्ञानादाकषति ! बिषयग्रहणयोग्यतयाबिभौवयतीर्थः । अतो ज्ञानादनात्तावज्ञानादनाड्तिर्नोपपन्नेति भाव इति- 
व्याख्यानं तन्तु बहध्याहारसपेश्षमुत्तरश्छोकानलुबद्धम्। कसििन्काे कर्षतीत्युच्यत इति खमरन्थाननुगुणं चात उपेक्ष्यमेवभन्येषामपि 

& ओीभरीन्याख्या । 
बि्ययाढृतस्य साजुश्ययसय स्प्रक्ृतिके मयि ख्यो न तु शुद्धे । तदुक्तम्-“अव्यक्ता्यक्तयः स्वाः अभवन्तिः इत्यादिना । जत्तश्च पुनः 
संसाराय निगैच्छन्नविद्वान् मरकत ठीनत्या सितानि स्रोपाधिभूतानीन्द्ियाण्याकर्षति । बिदुषा तु शुद्धस्वरूपप्रपतिनां इत्तिरिति ॥ ७ ॥ 

७ अभिनवरुक्ताचार्यत्याख्या । 
बन्तश्वाशात्वसुपचरितं पुनवस्तुतोशवन्तोपप्ते । “अदेशोऽपि बरह्मणः सारमैरूप्यमनतिकऋन्तः इति श्रुते*। एषैव चोधचारिकता यथावसरं 

9 श्रीधरः मधुसूदने" 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माष्योतकषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपतभ्यास्यायुता । 

रारीरं यदवाभोति यचाप्युत्कामतीश्वरः। 
गहीत्वेत्तानि संयाति वायुगेन्धानिवारशयात् ॥ ८ ॥ 
शरोच्चं चक्षुः स्पकानं च रखनं धाणमेव च । 
अधिशछाय मनश्चाय विषयालुपसेवते ।॥ ९ 

१ ओमच्छांकरमाष्यम् 1 

कषेति ॥ ७ ॥ कस्मिन्काङे--रारीरमिति । यश्चापि यदा चाप्युत्कामतीश्वरो देहादिस्तघातखामी 
जीवस्तदा कषेतीति -छोकस्य  द्वितीयपादोऽर्थवश्ञात्प्राथस्येन संबध्यते । यदा च पूर्वसाडछरीरा- 
च्छरीरान्तरमाभोति तदा गृहीत्वेतानि मनण्षष्ठानीन्द्रियाणि संयाति सम्यग्याति गच्छति । किसि- 
वेत्याद् । वायुः पवनो गन्धानिवाशया्यु्पादे; ॥ < ॥ कानि पुनस्तानीति--धोजमिति । आधे चरुः 
स्पदोन च त्वगिन्द्रियं रसनं च घ्राणमेव च मनश्च षष्ठ धलयेकसिन्द्रियेण सद्ाधिष्ठाय देहस्थो विय- 
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२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

स्वस्थाने स्थितानामिन्द्रियाणां जीवेनाकषेणस्य कारु पएच्छति-कस्सिन्निति । जीवस्योव्कान्तिर्नश्वरखेत्याश्चङ्खेश्वर- 
शब्दाथमाह-- देहादीति । उकत्कान्लयनन्तरभाविनी गतिरिलेतदथवश्ादित्युक्तस् । अवशिष्टानि शछोकाक्षराण्याचे--- 

यदाचेति ॥ ८ ॥ मनःषष्ठानीन्द्ियाण्येन प्रश्द्वारा विदोषतो दशयति-कानीति ४९॥ हारीरमिलादिषशटोके 
३ नीरुकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

वयति ॥ ७ ॥ तथेतान्येव आशयात् खलयस्थानात् गृहीत्वा संयाति विषयदें प्रतिगच्छति प्रबोधसर्गच्युत्थानका- 
ठेषु । तत्र दृष्टन्तः । वायुगैन्धानिवाशयात् गन्धाशया्युष्पात् ॥ ८ ॥ कानि तानि मनश्ष्ठानि । तानि गृहीत्वा 

त्वा चायं किं करोतीत्यत आह-श्रोजमिति ! अधिष्ठाय व्यापारवन्ति कृत्वा विषयान् शन्दादीनुपसेवते प्रका- 
शयति । यथा दीपः खख ब्र्तिलामाय तेखवत्यीघपेक्षमाणोऽपि खविषयावभासने खयमेव प्रभुः एव॑ जीवोऽपि 
धटाकारत्वेरासाय मनभ्षष्ठानीन्दरियाणि सू्यादीश्चपिक्षते तथापि घटावभासं खयमेव करोति नेतराणि इन्द्रिय 

 मधुसदनीव्याख्या । 

इत्तिनौनुपपननेति भावः ॥ ७ ॥ कस्मिन्काङे कर्षतीत्युच्यते--यत् यदा उत्कामति बहिर्निगच्छति ईश्वरो देहेन्द्िय- 

पंघातस्य खामी जीवस्तदा यतो देहादुत्कामति ततो सनःषष्ठानीन्दियाणि कर्षतीति द्वितीयपादस्य अथममन्वयः । उन्कम- 

गोत्तरभाविलाद्मनसय । न केवरं कर्षयेव रितु यत् यदा च पूर्वसाच्छरीराच्छरीरान्तरमवाप्रोति तदेतानि मनःषष्ठानीन्दि- 

प्राणि गृहीखा संयालयपि सम्थक् पुनरागमनरादियेन गच्छलपि शारीरे सयेवेन्द्ियम्रहणे इष्टान्तः । आरायत्कुुमादेः रथाना- 

इन्धान्गन्धात्मकान्सूक्मानंयान्ग्दीला यथा वायुयाति तद्वत् ॥८॥ तान्येवेन्द्रियाणि ददेयन् यदर्थ ग्रहीता गच्छति तदाद--धो्् 

बुः स्मरीने च रसनं प्राणमेव च चकारात्कमन्दियाणि प्राणं च मनश्च षष्ठमधिष्ठयैव आध्रिलैव विषयान् शब्दादीनयं जीव 
५ आष्योत्कषेदीपिका । 

कल्पना भाष्यनिरुद्धा नोपादेया ॥ ७ ॥ कस्िन्काङे कषैतीदयपेक्षायां सस्थाने स्थितानां इन्द्रियाणां जीवेनाकर्षेणख कारमाह-- 

शरीरमिति । पास्क्रमाद्थकमो बीयान्' इति न्यायेनेश्वरो देदादिसंघातसामी जीनो यत् यदाप्युल्कामति शरीराद्हिर्मिगच्छति 

नदा मन.षष्ठानीन्दियाणि कषैतीति शोक द्वितीयः पादोऽर्थव्ात्माथम्येन संबध्यते । यदाच पूैसच्छरीराच्छरीरान्तरं 

प्ति तदा एतानि मनःषषन्द्ियाणि गृहीता संयाति सम्यग्गच्छति । तत्र दन्तः । आशयात्पुष्पादे" स्थानाद्धन्धान्गृदीला 

प्रथा वायुः पवनः संयाति तद्वत् ॥ ८ ॥ कानि पुनस्तानि किमथे च तानि गरहीला संयातीति चेत्तत्राह । भोर चश्च: स्परोने च 

व्रगिन्दियं रसनं प्राणमेवच ! चकारात्माणादिसमुचयः। मनः षष्ठं भयेकमिन्दरियेण सह अधिष्ठाय देहस्थोऽययं जीवो विषयान् शब्द्ा- 
ई भीधरीन्याख्या । 

7न्याङ्कष्य किं करोतीलत्राद--श्रीरमिति । यदा शरीरान्तर कमैवद्यादवाभोति यतश्च सखरीरादुत्करामति ई्श्वसे देहादीनां खामी 

दा पूर्वैसाच्छरीरादेतानि गृहीत्वा तच्छरीरान्तर सम्बग्यावि । इरीरे सलयपीन्द्ियमदणे दृष्टान्तः । | आश्यास्लसखानत्मदेः 

त्काचचात् गन्धान्गन्धवतः सुक्मानचचान्गृहीत्वा यथा वायुगेच्छति तद्वत् ॥ < ॥ तान्वेवेन्दरियाणि दरैयन्यद्थं गृहीत्वा गच्छति 

दाद---श्रोश्नमिति । भोघ्रादीनि बह्यन्दियाणि मनश्चान्तःकरणमभिष्ायाभिल छन्दादीन्विषयानयं जीव उपयङ्के॥९॥ ननु च 

गति जनिना नयाल सह यथा चायुः सथैगतो विश्रान्तिघ्ाम पार्थिवं 
७ ॥ अवाभोति गृह्णाति । त्यज्ति \ एत £ 

न वलित एव संक्रामति, एवं जीवः पुयषटकेन स । एवे सुटो संहारे चैतेः सादित्यमस्योक्टवा स्थिवा- 

(पि स्थानासनममतादिरूपाथां विषयद्हणात्भिकायां तस्सदितस्येषास्य न्या इति निश्चीयते ४८ ॥ ओच्रभिति सजन न 

णसुपलश्षयते । अतएव इरीरस्थित्नियोगाचि्न्त शएरीरान्तरबरहृणाय भिषयान्ता अजान मूढा न यक्यष्ति अभवुद्धत्य त्र । 
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उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुज्ञानं वा णान्वितम् । 
विस्रुहा नानुपदयन्ति परयन्ति ज्ञानचश्चुषः ॥ १०॥ 

च क 

यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्सयात्मन्यवस्थितम् । 
१ भीमन्छांकरभाष्यम् । 

याडराव्दादीचपसेवते ॥ ९ ॥ एवं देहगतं देहाव्---उत्रामन्तं परिव्यजन्तं देहं पुवोपात्तं सितं वां देष 
तिष्ठन्तं अुजानं वा शाब्दादीश्चोपकभमानं गुणान्वितं खुखदुःखमोहाख्यैयणेरन्वितमन्चगतं संयुक्तमि- 
स्यथः । पएवेभूतमप्येनमल्यन्तददौनगो चरां विमूढा दष्टादष्टविषयभोगवलाङृ्टचेतस्तयाने कधा सूढा 
नानुपयन्त्यहो कष्टे बतत इत्यच॒करो राति च भगवान् । ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्चुषस्त पनं पदयन्ति 
ज्ञानचश्चुषो विविक्तदष्टय इत्यथैः ॥ १० ॥ केचिन्तु-यतन्तः प्रयल्लं ङ्वैन्तो योगिनश्च समाहित- 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

देहादाठ्मनोऽतिरेकटुक्त्वा ोत्रै चश्चुरिल्यादौ स्वामिरूषिते विषये यथायथं करणानां प्रवतैकत्वात्तेभ्योऽतिरिक्तधात्मे- 
्युक्तं॑तर्हिं तमुश्करान्द्यादि ऊुर्वन्तं स्रूपत्वाक्किमिति सर्वे न पद्यन्तीदयारङ्खयाह--पएव मिति । संनिहिततमस्वेन 
दशैनयोम्यमपि विषयपरवशादार्मानं सर्वै न पश्यन्तीति भगवतोऽचुक्रोशं दश्षयति-एवभूतसिति । तर्हिं केषा- 
मात्मदनं तदाह--ये तु पुनरिति ॥ 4० ॥ ज्ञानचक्षुःशब्देन न्यायायुगदीतं शाखं ्ञानसाधनसुक्तं तक्किमिदार्नीं 

शाखमान्रेण न्यायानुगृदीतेनात्मानं पदयन्ति नेलयाह- केचित्विति । प्रयल्ः श्रवणमननाष्मकः क्ञाखादिग्रमाणयै- 
३ नीरुकण्टव्याख्या ( चतुरी ) । 

दीनि भ त्यादिवदित्याश्च तमेवं 9 ५ सुत्कमः 

सूर्यादीनि खमभाखत्वात्तेखवत्यादिवदित्याशयः ॥ ९ ॥ तमेवभूतं मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्राणे चाथिष्ठायं तेषासुक्रम- 
णेनोत्कामन्तं तेषां शितया शितं तेषां मोगेन भुज्ञानं तेषां सच्छवरजस्तमोगुणयुक्तत्वेन गुणान्वितं धटसुथैमिवे घटा- 
काङामिव वा घटगमनाविना गमनादिमन्तं खतस्तूत्कमणादिद्यूल्यमपि विमूढासाचिकरूपं नायुपद्यनिति ज्ञानच- 
्ुषस्त॒ परयन्ति । उपाघेरेबो्रमणादिकं नतूपहितसात्मन इति जानन्तयेवेत्यर्थः ॥ १० ॥ यतन्तो यशीखा योगिनश्च 

४ मघुसदनीव्याख्या । 

उपसेवते भुक्ते ॥ ९ 1 एवं देहगतं ददीनयोग्यमपि देहादुक्तामन्तं देहान्तरं गच्छन्तं पू्वसात्स्थितं वापि तस्मिन्नेव देहे 
भुज्ञानं वा विषयान् शब्दादीन् गुणान्वितं खुखडुःखमोहात्मकेयणेरन्वितमेवं सवौखवस्थाञ द शनयोग्यमप्येनं विमूढा दष्टाष्ट- 
विषयभोगवासनाक्ष्टचेतस्तयात्मानास्मविवेकायोण्यां नाचुपरयन्ति अष्टो कष्टं वर्तत इयज्ञाननुकरोशति भगवान् । ये तु भमाण- 
जनितज्ञानचश्चुषो विवेकिनस्त एव परयन्ति ॥ १० ॥ ज्ञानचष्ुषं इदयेतद्विकणोति--आत्मनि खद्ुद्धाववस्थितं प्रतिफलितमेन- 
मात्मानं यतन्तो ध्यानादिभिः प्रयतमाना योगिन एव पदयन्ति । चोऽवधारणे । यतमाना अप्यज्तात्मानो यनज्ञादिभिर- 

४ भआष्योत्कपेद्यीपिका । 

दीनुपदेवते भुङ्के ॥ ९ ॥ दारीरमिदयादिश्छोकेन देह्य तिरेकमात्मनोऽभिधाय भ्रोत्रमिदयादौ धोच्रादिप्रवकसभ्यो भिन्न इति तख 
मेद उक्तिं तयुत्छन्यादिकुर््तं देहादिन्यविरिक्तं खखरूपं किमिति स्वे न पर्यन्त इतिषेत्तत्राह-उस्छामन्तसिति ! 
एवं देहाइुत्छामन्तं पूर्वोपात्तं देहं परिवययजन्तं स्थितं देहे तिष्ठन्तं वापि युल्लानं शब्दादीँश्वोपरभमानं वा गुणान्वितं सुखंदुःखमोह- 
संक्ञकैगुणेरनुगतं संयुक्तमेवंभूतमप्येवमव्यन्तदशोनगोचरतां प्राप्तं विमूढा दादष्टविषयमोगबलक्रषटचेतस्तंयानेकधा मूढा मोहिता 
नानुपरयन््यहो कष्टं वतत इति अनुक्रोशति भगवान् । तद्यो मानं ॐ कथं पदयन्तीति तच्राह् । ज्ञानं न्यायालयदीतश्ाल्जन्यमात्म्र्यी- 
नसाधनं च्र्ैषां ते भ्रमाणजनितज्ञान चक्षुषो विविक्तदषया एनं सर्वैविरक्षणं सवौधिष्ठानं सर्वैसत्तास्पूर्तिभदं पदयन्ति साक्षात्ुर्वन्ति 
॥ १० ॥ न्यायानुगृहीतखान्नेऽनिदां श्रवणादिना यलं कुर्वतामपि केचित्परयम्ति केचिन्नेति तत्र को हेतुरिदपेक्षायामाह् । यतन्तः 
कऋविद्यलं ङुवेन्तो योगिनश्च समाहितचित्ता एनं प्रकृतमात्मानमात्मनि खस्यां बुद्धाववरिथतं पद्यन्ययमहमसमीत्युपकभन्ते । 

& ओीधरीच्याख्या । 

कार्यकारणसंघातन्यतिरेकेणेवंभूतमात्मानं सऽपि कि न पदयन्ति तत्राद---उस्कामन्तमिति । उत्कामन्तं देददि्ान्तर गच्छन्तम् 
तसिन्नेव देहे सितं वा विषयान्युजानं वा गुणान्वितमिन्दियादियुक्तं जीवं विमूढा नानुपदयन्ति नालोकयन्ति । क्ञानमेव चश्चुरथेषां ते 
विवेकिनः पदयन्ति ॥ १० ॥ दुङ्ेयश्चायं यततो विवेकिष्वपि केचिदेव पदयन्ति केचिन्न ॒यद्यन्तील्याद-- यतन्त इति । यतन्तः 

७ अभिनवगुपताचार्थव्याख्या । 

भ्रुद्धास्तु सर्वत्रैव वौधरूपमचसंदधाना जानन्लेधेवदु्समाघयस्तेषां यज्नपरत्वात् । अद्घतात्मनां तु यनोऽपि न फलाय अपरिपक्तकषदा. 
यत्वात् । नहि शरदि सकिरादिसामग्रीसंमर्दृऽपि धान्यनीजान्युष्यमानानि फरुसंपदेऽखम् । अतएव सामथ्येव सास्य न भवतति , 
अन्यदेव फिर मश्ुमाससग्डतजकधरपटलीप्ररितमम्भः काषिद्ेव च खा भूर्यस्यां दिशिर८ बदा )विवश्चीङ्कतायां रविकरस्परेनैव कान्ति 
एवभङ्कतात्मनां यनो न सकखाङ्गपरिपूणेः कर्तुमायात्ति । अतएव ब्राप्याप्युपायं पारमेश्वरदीक्षादि ये तथामिभच्ोधमोदाद्वियन्भिसं- 
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यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं परयन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगदद्धासथतेऽखिखम् , 
यचन्द्रमसि यचाप्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२॥ 

१ भीमच्छाकरभावष्यम् । 

चिन्ता षने प्रक्कतमात्मानं पदयन्त्ययमहमसीत्युपलभन्त आत्मनि ख्या बुद्धाववस्थितं यतन्तोऽपि 
शाखादिभमाणोरकतात्मानो.ऽ संस्कृ तात्मानस्तपसेन्द्रियजयेन च दुश्चरितादचुपरता यशान्तदपोतमानः 
प्रयलं कु्वैन्तो.ऽपि नेनं पदयन्त्यचेतसोऽविवेकरिनः ॥ १९१ ॥ यत्पदं ख्वैस्यावभासकमप्यञयादिव्यादिकं 
ज्योतिनोवमास्रयते, यत्परा्ताञ्च सुमुश्चवः पुनः संसाराभिसुखा न निवर्तन्ते यस्य च पदस्योपाधि- 
मेदमञुविधीयमाना जीवा घराकाश्चादय दइवाकाश्चस्यांशास्तस्य पदस्य सवीतमत्वं सर्वव्यवदास- 
सुपदत्वं च विवश्चुञ्तुभिः -छोकैर्विंभूतिसंस्ेपमाह भगवान्--यदिति। यदादिव्यगतमादिव्यायं । कि 
तत् तेजो दीधिः प्रकाश्यो जगद्धासयते भ्रकारदायत्यखिर समस्तं यच्न्द्रमसि शशश्रति तचेजो- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

तन्तोऽषीति संबन्धः । असंरङ्ृतात्मत्वं अकययति-तपसेति । दुश्वरितादविरतिफटं कथयति--अशान्तेति । 
भड्ुद्धब्ुद्धीनामविचेकिनां सदपि श्रवणादि न॒ फरुवदिति मत्वाह-परयलसिति ॥ ११ ॥ अनन्तरश्छोकचतुषटयस्य 
बृत्ताचुवादद्वारा ता्प्याथैमाह--यत्पद् सिति । जीवात्मव्वेन चिद्रपत्वसुक्त्वा तदीयचैतन्येनादित्यादीनामवभास- 

कत्वाच्च बह्मणश्चिद्धपत्वमिलयाह-यदादिस्येति । विदरपयैव ब्रह्मणः स्वात्मकत्वप्रतिपादकत्वेन श्लोकं व्याचष्टे- 
यदिद्यादिना । आदिलयादौ तत्र तन्न स्थितं बद्यचेतन्यज्योतिः सवावभासकमिलय्थः । बह्मणः सर्वत्वेन चिद्रुपत्व- 

३ नीरुकण्ठव्याख्या ( षयु्धंरी >) । 

एनं आत्मनि बुद्धाववस्थितं विभुसुत्रान्त्यादिहीनमसङ्ग पदयन्ति। यतन्तोऽपि अङृतात्मानः ये य्ञादिभिरशोधितचित्ताः 

एने न पदयन्ति । यतः अचेतसोऽनिर्जितचित्ताः । पाषाणतुल्या इत्यर्थः ॥ ११ ॥ कथं तह सुथीदीनामपि मासकत्वं 

ठोके दयते तदपि मदावेश्चादेवेत्याह-यद्ादिल्येति । अव्राप्यादिव्यादिपदैः करणायिष्ठान्यो देवतास्तदध्षठियानि 
करणानि चं तत्रेणैव गृद्यन्ते । यदादित्यादिषु बाद्यकरणाधिष्ठातृषु तत्तदिष्ठेयेषु बाह्यकरणेषु चं गतं विद्यमानं तेजो 

£ अशुसूद्नीष्यारू्या । 

सोधितान्तःकरणा अतएवाचेतसो विवेकदयन्या नैनं पदयन्तीति मूढा नालुपर्यन्तीयेतद्विवरणम् ॥ ११ ॥ इदानीं यत्पदं 

सवौवभासनक्षमा अप्यादिल्यादयो भासितुं न क्षमन्ते यत्प्राप्राश्च सुयुक्षवः पुनः संसाराय नावर्तन्ते यख च पदस्योपाधिमेद- 

मनुिधीयमाना जीवा धटाकाश्चाद्य इवाकासस्य कल्पितां शा श्ूषैव संसारमनुभवन्ति तस पदस्य सवौत्मलसर्वैव्यवहारास्पद्- 
लघरदर्सनिन ब्रह्मणो हि रतिष्ठहमिति प्रागुक्तं विवरीतुं चतुभिः छोकैरात्मनो विभूतिसंक्षेपमाह भगवान्--“न तत्र सूर्यो भावि 

न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभिः* इति श्रद्ध प्रार्व्याख्यातं न तद्धासयते सूयं इत्यादिना तमेव भान्तमलु 

०५ माष्योत्कषेदीपिका । 

यतन्तोऽपि शाच्लादिभमाणेर्यलं ऊु्बन्तोऽप्यङृतात्मानस्तपसेन्दियजयेन च दुश्वरिताददुपरता अद्द्धान्त.करणा अचेतसोऽविवेकिन 

एनमात्मानमुक्तविशेषणं न पद्यन्ति यलसाम्येप्यात्मदशने तदददोने च चित्तश्द्धस्त दशचदधेश्च हेठुलमिति भावः ५ ११ ॥ यत्पदं 

सर्वावभा्षकमादिलयादिकं ज्योतिर्नावभासयते, यसखाप्ता सुसुक्षवः पुनः संसाराभिसुखा न निवतैन्ते, यख च पदघ्यालुविधीयमाना 

जीवा चटाकालादयो यथाकाद्यसां शास्तथांश इवांा बुच्यादितादत्म्याध्यासेन शरषेवोतान्ादिकं आ्ुवन्तीति न तद्भासयते सूय 

इत्यादिनोक्तमिदानी तस पदस्य सवत्मलं सर्वव्यवहारास्पदलं विव्ठश्चतुभिः शछोकैविभूतिसंक्षेपमाह--यदि ति । यदादिलगतं 

सूया्नयं तेजो दीप्तिः भक्षः अखि स्वं जगद्धासयते अक्षति यत्समस्तानभासकं चन्द्रमसि तेजो वर्त॑ते यज्वाम तत्तेजो 
& भीधरीन्याख्या । 

ध्यानादिभिः प्रयततमाना योगिनः केचिदेनमास्मानं आत्मनि देदेऽवस्थितं विविक्तं पदयन्ति । साखाम्यासादिभिः अयज्ञ कु्वाणा अपि 

अक्रृतात्मानोऽविश्चद्धन्विन्ताः अतपवाचेतसो मन्दमतथ एनं न परयन्ति ॥ ११ ॥ तदेवं (न तद्धास्रयते सयः" इत्यादिना परमेश्वर 

पर् धामोक्त, तत्माप्तानां चापुनराृत्तिरक्ता, तत्र च संसारिणोऽमावमाश्च ससारिखरूपं देादिन्यतिरिक्त दितम्, श्दानीं तदेव 

पारमैश्वर रूपमनन्तद्यकित्वेन निरूपयति--यदेस्यादिचतुभिः । आदित्यादिषु खितं यदनेकप्रकरार तेजो विश्वं अ्रकाद्चयति तत्सर्वं 

७ अभिनवयुक्ताचार्यव्यार्या । 

(1 | दयमाने हि दीश्षितोऽपि न सुक्तिमाषः शति 
दुग मौङ्तान्वशस्तेषुपाय एव साकर्यं न भजतीति मन्तव्यम्. । तदुक्तम् छोघादौ इश्य 

॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ -यदादिखेति । अकौदितेजस्रयसूपतया द्षमाभ्यायसूचितदध्िस्थितिसंहारमकदीकदणे भीयुरबस्त्वाहः । अवप 



६२४ भआानन्दगिरिव्याख्यातंवलित-श्रीमच्छां करभष्ययुता-श्रीमद्कगवद्रीता । [ अध्यायः १५ 

गामाविद्य च भुतानि धारयाम्यहमोजसा । 
प्षुणामि चौषधीः सवाः सोमो भ्यूत्वा रसात्मकः ॥ १६ ॥ 

१ ओमन्छांकरभाण्यभ् । 

ऽवभासकं वक्तैते यश्चा्नौ इतवहे तच्तजो विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं मम विष्णोस्तज्योतिः। 
अथवा यदादित्यगतं तेजश्चैतन्यात्मकं ज्योति्यचन्द्रमसि यश्चास्नो तत्तेजो विद्धि मामकं मदीयं मम 
विष्णोस्तज्योतिः । नु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत्समानं चैतन्यात्मकं उ्योतिस्तत्र कथसिद्ं विश्चेषणं 
यदादिव्यगतमित्यादि । नैष दोषः सतवाधिक्यादाधिक््योपपत्तेः । आदिल्यादिषु हि सच्वमस्यन्त- 
प्रकाशमव्यन्तभाखरमतस्तनैवा विस्तरं ज्योतिरिति तद्धिशिष्यते, नत तच्रैव तदधिकमिति । यथाहि 
लोके तुव्येऽपि मुखसंस्थाने न काठकुञ्यादौ मुखमाविर्भवव्यादश्चौदौ त॒ खच्छे खच्छतरे च तार. 
तस्येनाविभेवति तद्वत् ॥ १२॥ किंच-गासिति । गां प्रथिवीमाविदय पविदय चारयासि भूतानि 
जगदहमोजसा बलेन यद्वलं कामरागविव्जितमेभ्वरं जगद्धि्ारणाय पृथिव्यां प्रविष्टं येन गुर्वी 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

मत्र विवक्षितमिति व्याख्यान्तरमाह--अथवेति । चैतम्यज्योतिषः सर्वन्राविरोषादादिलयादिगतस्वविरोषणमयु क्तमिति 
शङ्कते---नन्विति । सर्वत्र सच्वेऽपि कविदेवाभिव्यक्तिविरोषाद्विशेषणमिति परिहरति- नैष दोष इति । तदेव 
प्रपञ्चयति--आदिवयादिष्विति । सर्व॑न्र चेतन्यञ्योतिषस्तुल्यच्वेऽपि कविदेवाभिव्यक्तया विरोषणोपपरि, दृष्टान्तेन ~ 
स्पश्यति--यथाहीति ॥ 9२ ॥ इतश्च सवौवमत्वं प्रङृतपदस्य ॒युक्तमिल्याह--किंचेति । हश्वरो हि एथिवीदेवता- 
रूपेण पृथिवीं विश्य भूतदब्दितं जगदैश्वरेशैव बेन बि भर्तिं । ततो गुव्यपि पृथिवी विदीयै नाधो निपततीलत्न 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चलतुर्धरी ) । 

निषयप्रकाशनसामध्यं सवे जगद्धासयते तत्तेजो मामकं मदीय विद्धि । धेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः, धेन चक्षुषि परयन्ति" 
इत्यादिश्चुतिभ्यः। एवं मनश्न्द्रमसोयेदान्तरमपश्चप्रकाश्चनसामथ्यै तदपि मामकमेव तथा यद्रागभ्योरन्याङृतादि विषय- 
प्रकाशनसामथ्य तदपि मामकमेवेतयर्थः । अक्षरयोजना यष्ट ॥१२॥ न केवरूमादित्यादिगतप्रकारनसामथ्य मामकमपि 
तु परथिन्यादिगतं भूतधारणन्यापनसामथ्येमपि मदीयमेवेत्याह-गामिति । गां पृथिवीमाविद्य तां प्रथिवी दां 
करत्वा सूतान्यहमेव धारयामि ओजसा बेन । अन्यथा पृथिवी सिकतासुषटिवद्विशीयेत । तथाच मत्रवर्ण॑ः ध्येन 

छ मञ्ुसुदनीव्याख्या । 

भाति सवं तख भासा सर्वभिदं विभाति इति श्रुदधमनेन व्याख्यायते । यदादिलयगतं तेजशवैतन्यात्मकं ब्योतिर्थचन्द्रमसि 
यच्ामनो सथितं तेजो जगदखिलमवभासयते तत्तेजो मामकं मदीयं विद्धि । यद्यपि स्थावरजङ्गमेषु समानं चेतन्यात्मकं ज्योति 
स्तथापि सत््वोत्कर्णादिलयादीनासुत्कषीत्तत्रैवाविस्तरां चैतन्यज्योतिरिति तैर्विशेष्यते यदादिदयगतमिद्यादि । यथा तुल्येऽपि 
युलसंनिधाने काठङ्च्यादी न सुखमाविभवति आदशौदौ खच्छे खच्छतरे च तारतम्येनाबिभेवति तद्वयदादि्यगतं तेज इ्यु- 
क्ला पुनस्वत्तेजो विद्धि मामकमिति तेजोग्रहणात् यदादिखयादिगतं तेजः प्रकारः परप्रकाशसमर्थं॑सितभाखरशूपं जगदखिलं 
रूपवद्रस्लवभासयते एवं यचन्द्रमसि यच्राप्नो जगदवभासकं तेजस्तम्मामकं विद्धीति विभूतिकथनाय द्वितीयोऽप्य्थो द्रव्यः 
अन्यथा तन्मामकं विद्धीयतावद्रयात्तेजोम्रहणमन्तरेणेवेति भावः ॥ १२३ ॥ किंच गां परथिवीं प्रथिवीदेवतारूपेणाविदय ओजसा 
निजेन बलेन एथिवीं धूलिमुष्ितुल्यां दीष भूतानि पृथिव्याघेयानि वस्तून्यहमेव धारयामि । अन्यथा परथिवी सिकतासुषटि- 

५ भआष्योत्कषदीपिका । 
मामकं मदीयं विद्धि जानीहि । यद्वा ब्रह्मणः सर्वज्ञतेन चिद्रुपलमत्र विवक्षितम् । तथाचायमर्थः । यदादिलययगतं तेजशचैतन्यातम्कः 
ज्योतिः यचन्द्रमसि यच्वाो वतैते तत्तेजो मामकं विद्धि । ननु चैतन्यज्योतिषः सर्वत्राविरेषात्कथमिदं विरोषणं यदादिदय- 
गतमिद्यादि । नेष दोषः । चैतन्यञ्योतिषः सर्वत्र तुस्यलेऽपि किदेव सत्त्वाधिक्यभ्रयुक्ताभिव्यत्त्या विशेषणोपपत्तेः । यथाहि 
लोके दुल्येऽपि सुखसंस्थाने न काषठङृव्यादौ सुखमावि्भवति आदशौदौ तु खन्छे सच्छतरे खच्छतमे च तारतम्येनाविर्मवतीति 
तद्वत् ॥ १२ ॥ किंच यद्वरं कामरागविवर्जितमेश्वरं जगद्धिधारणाय एूथिव्यामाविषटं येन युर पृथ्वी नाधः पतति नापि सिकता- 
युधिवज्वरोपरिस्थितापि बिरीयैते । तथाच मन्रवणैः चेन चौरमा पृथिवी च दा इति, "स दाधार प्रथिवी" इति च, तेनोजसा 

६ भीषरीष्याख्या । 
तेजो मदीयमेव जानीहि ॥ १२ ॥ किच--गामाविद्येति । गां पथ्वीमोजसा गठेनायिष्ठाय अमेव चराचराणि भूतानि धारयामि, 

७ अभिनवगुप्ाचार्यव्याख्यां । 
कस्य समस्तग्यस्ततया यज्खोकधारकतवं तद्धगवतएव महेश्वर्यभिखेतद्नेन । तथाहि रवितेजखः भकाश्चकलवं धारकत्वं च तेजोधारादय- 
तादृा्यात्. 1 तदेतदुक्तं यदादिगतभिति ॥ १२ ॥ मामानिश्येति चाभयेन । बादरं तेजः अकाशं पोषकं च धरा जठतेजोयोगाव्. । तदुक्तं 



नीठकण्टी-मघुसूदनी-ाप्योत्कर्षदीपिका-श्रीपरी-अमिनवगुपव्यास्यायुता । ६२५ 

अहं वेभ्वानरो भूत्वा प्राणिनां देदमाधितः । 
पाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४॥ 

२ भीभच्छांकर भाष्यम् । 
पृथिवी नाधः पतति न विदीर्यते च । तथाच मन्व श्येन चोरग्रा परथिवी. च डाः इति "स दाधार 

न~~ ~~~ ~------~-~--------------~- ~ ति ००५ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या ३ 

प्रमणमाह--तथाच्चेति । परेव हिरण्यगभौतमनावस्थानात्र मच्रयोरन्यपरतेति भावः । देवतात्मना च्यावाष्थि. 
व्योस्यस्वसुद्धरणसामथ्य तथापीश्चरायत्तमेव स्वरूपधारणं तदपेक्षया दुबैरत्वादिति दश्व्यभ् । हैश्वरख स्वारमस्वे 
हेत्वन्तरमाह--करंचेति । रसात्मकसोमरूपतापन्तावपि कथमोषधीरीश्वरः सबौः युष्णातीलयाशङ्याद-सरवैति 
॥ १३ ॥ भगवतः सर्वात्मत्वे हेत्वन्तरमाह--रकिचेति ! अदमेवेत्यहंशब्देन परो रक्ष्यते, भूत्वा पच्चामीति 
संबन्धः । परस्यैव जाटरास्मना स्थितौ श्तं भमाणयति--अयभमिति । बाह्यं भौममभ्निं व्यावतयति--योत्य- 
मिति । देहान्तरारम्भकं तृतीयं ॒शूतं व्यवच्छिनत्ति-येनेति । जाठरावमना परः स्थितशवेत्तस्य देदहाभितत्वं सिद्ध- 
मिति न परथग्नक्तव्यमित्याशचद्कय पुरुषविधं पुरषेऽन्तः भतिष्टितं वेद” इति श्वुतिमाधिव्याह--प्रविष्ट इति ! परस्य 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुरी >) । 

रुमा पृथिवी च दढा” इति । “स दाधार परथिवी, इति । च तथाहमेव सोमो रसात्मको जङात्मकः “सो जट रसो 
हषः" इत्यनेकार्थमज्ञरी । जरमयो भूत्वा सवा ओषधीः पुष्णामि च रसवती; पृष्टाश्च करोमि । सोमो हि खात्मरसानु- 
प्रवेशेन सवी ओषधीः पुष्णातीति प्रसिद्धम् ॥ १३ ॥ अहे वे्ानरसंजञ उद्रख्ोऽभिभूत्वा प्राणिनां सर्वेषां देहमा- 
भितः सन्. प्राणापानाभ्यां वायुभ्यां समायुक्तः ससुदीपितश्वतुविंधमन्नमदनीयं म्यं दन्तन्यापारपेक्षमपूपादि । 

% अधुसृदमीव्याख्या । 

वद्विश्र्येताधो निमजेद्धा 1 ध्येन चौरमरा परथिवी च दढा" इति मन्रेवणात् “स दाधार परथिवी" इति च रहिरण्यगभ॑भावापन्न 
भगवन्तमेवाह । किंच रसात्मकः सर्वरसखभावः सोमो भूता ओषधीः सवां नीहियवायाः पृथिव्यां जाता अहमेव पुष्णामि 
 पुष्टिमतीः खादुमतीश्च करोमि ॥ १३} किंवाहमीश्चर एवं वैश्वानरो जाठटराभिभूत्वा “अयमभिरवश्वानरो योऽयमन्तःपुरुषे 
येनेदमन्न पच्यते इद्यादिश्चुतिश्रविपादितः सन् प्राणिनां सर्वेषां देहमाभरितोऽन्तःभविष्टः आणापानाभ्यां तदुदीपकाभ्यां 
संयुक्तः संधुक्चितः सन् पचामि पक्तिं नयामि । आणिभिर्ुक्तमननं चलुविधं भक्ष्यं भोज्यं ञ्य चोष्यं चेति । तत्र यदृन्तैरव- 
खण्ड्यावखण्ञ्य भक्ष्यतेऽपूपादि तद्धक्ष्यं चनव्यैमिति चोच्यते । यत्तु केवलं जिहया विलोच्य निगीयेते सूपौदनादि तद्धोज्यम् । 
यन्तु जिहायां निक्षिप्य रसासरदेन निगीर्यते किच दवीभूतगुडरसारगरिखरिण्यादि तक्यम् । यत्तु दन्तेर्निष्पीञ्य रसां 

५ भष्योर्कषेदीपिका । 

बलेन गां पूथिवीमाविरश्य भरविद्य भूतानि चराचराणि धारथामि । कंच रसात्मकः सर्वरखखभावः सोमो भूता खात्मरसावे्ेन 
परयिव्या जाता ओषधीः सर्वा ब्रीहियवायाः पुष्णामि पुधिमती रसखादवतीश्च करोमि ॥ १३ ॥ किंचादं परमात्मा वैश्वानर उदर- 
स्थोऽभिभूला भाणिनां आणवतां देहमाश्रितः शरीरं भविष्टः आणापानाभ्यासुदीपकाभ्यां समायुक्तः भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं ठेदयं चेति 
चतुर्विधमन्नं पचामि पक्ति करोमि । तत्न यत्पायसादि केवरं जिहया विरोच्य निगीर्यते तद्धोज्यम् । यत्वपूपारि दन्तैरवख- 
ज्यावखण्ड्य भक्षयते तद्धश्ष्यम् । यत्तिवश्चुदण्डादि दंष्टामिर्निपीड्य सारां्ं निगीयोवकरिषटं सज्यते तच्ोष्यम् । यद्रवीभूतं गुडादि 
जिह्वायां निक्षिप्य रसाखादितं निगीर्यते तलेद्यम् । तथाच श्चुविः अयमभ्भवश्चानरो योऽयमन्तः पुरषे येनेदमन्नं पच्यते इयाय । 

& भीषरीव्याख्या । 

अहमेव रसमयः सोमो भूस्वा जीद्याचौषधीः सीः संवभयामि ॥ १३ ॥ विंच--अमिति। वैश्वानये जाठरो भूत्वा प्राणिनां देदखान्तः 
भविदय भ्राणापानाम्यां तदुदीपकाभ्यां सहितः भाणिभि्मक्तं अक्षयं भोज्यं ठेष्ये चोष्यं चेति चतुविंधमन्नं पचामि । तत्र यदन्तेरवखण्ड्या- 

७ अभिनवुप्ताचायेन्याख्या । 

भन्न्द्रमखीखयनेन मानेन पुष्णामीति बार्भश्छोकेन । बाहं तु तेजः भरकाञ्चनपोषणदहनस्वेदनपश्रनात्मकं धभिन्यतेजओोवाङयोगाचदेगेहोकत 
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६२६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङिति-भीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवहीता । [ अध्यायः १५ 

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्छतिज्ञोनमपोहनं च । 
वेदे सर्वैरहमेव वेयो वेदान्तकरद्धेद विदेव चाहम् ॥ १५॥ 

१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

चतुर्विधं चदुष्पकारमन्नमदानं भोञ्ये भश््यं चोष्यं छेद्यं च भोक्ता वैश्वानरोऽश्रिभोञयमन्नं सोम 
स्तदेतदुभयमश्चीषोमो सवैमिति पदयतोऽन्नदोषकेपो न भवति ॥ १४ ॥ किंच--सवेति । सर्वैरु 
प्राणिजातस्यादमात्मा सन्हदि बुद्धौ संनिविष्टोऽतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां स्मतिक्लोनं तद 
पोहनं च । येषां पुण्यकर्मणां च पुण्यकमौयुरोधेन ज्ञानर्खती भवतस्तथा पापकर्मणां पापकमा 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

जाटरात्मनोऽक्नपाके सहकारिकारणमाह- प्राणिति । संयुक्तं संधुशक्ितत्वम् । अन्नस्य चातुर्विध्यं प्रक्टयति--भोज्य 
मिति । भोक्तरि वैश्वानरच््टिभोज्ये सोमदृष्िरेवं भोक्तभोज्यरूपं सर्वं जगदस्नीषोमास्मना सुच्िकाले ध्यायत 
भोक्तुरञ्रकृतो दोषो नेति प्रासङ्गिकं सफर ध्यानं दशयति--भोक्तेति ॥ ५४ ॥ इतश्च सर्वात्मत्वेन सर्वव्यवहारास्पद 
त्वमीश्वरखेल्याह- किंचेति । आणिजातं ब्रह्मादिपुत्तिकान्तम् । आत्मतया अद्धो संनिविष्त्वे वद्धुणदोषाणामदोषेण 
्षटुस्वम् । अतो बुद्धिमध्यस्थसखय गुणदोषद्र्ुत्वादिति यावत् । मत्तः सर्वकमाध्यक्षाजगयघ्नसूच्धारादित्यथैः । प्राणिन 

स्छरतिक्ञानयोसतदुपायस्य च अभगवद्धीनत्वे भगवतो वैषम्यं स्यादियाशङ्खयाह-येषामिति । शुष्तिजैन्मान्तरा 
हुवयुभूतसखय परामदौीः । देक्षकारस्वमावधिप्रङृष्टस्यापि स्षानमदुभवः । धमोधमौभ्यां विचित्रं ऊुर्वतो नेश्वररु 

३ नीलकण्ठन्याख्या ( च्रतु्धरी ) । 

मोज्यं तदनपेक्ष पायसादि । ठेद्यं गुडशकैरादि । चोष्यं निश्योष्य त्यज्यमानमिश्चुदण्डादि । एतेन सर्वत्र सव 
शक्तिर्या दस्यते सा मदीयेवेति भावः । तदेवं मोक्ता वेशानरोऽभिभील्यमन्न सोमसदेवसुभय मभ्रीषोमौ सर्वमिि 
परयतोऽन्नदोषरेपो न मवतीत्यपि द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥ किंच सर्व॑सख प्राणिजातखाहं हृदि संनिविष्ट अत्मित्यर्थः 
अतो मत्त आत्मनेषां स्पृतिक्ञाने च पुण्यवताम् । पापिनां तु तयोरपोहनं विसरणमज्ञानं च भवति । तथा 

% भधुर्द्नीन्याख्या । 

निगीयाविष्टं यज्यते यथेश्चदण्डादि तच्रोष्यमिति मेदः । भोक्ता यः सोऽभिवैश्वानरो यद्धोज्यमन्नं॑स भोमस्सदेत 
दुभयमम्नीषोमो सर्वमिति ध्यायतोऽन्नदोषरेपो न भवतीद्यपि द्रव्यम् ।॥ १४ ॥ किच सर्वस्य ब्रह्मादिस्थावरान्तख अपि 
जातस्याहमात्मा सन् हृदि बुद्धौ संनिविष्टः “स एष इह प्रविष्ठः* इति श्युवेः "अनेन जीवेनात्मनादुभरविदय नामशूपे व्याकर 
वाणिः इति च । अतो मत्तं आत्मन एव हेतोः भ्राणिजातसख यथानुरूपं स्रतिरेतजन्मनि पू्वानुभूता्थविषया इृत्तिर्योगिनां : 
जन्मान्तरवुभूतार्थविषयापि । तथा मत्त एवं ज्ञानं विषयेन्द्रियसंयोगजं भवति । योगिनां च देश्चकालविभ्रकर्टविषयमप्येः 
कामक्रोधसोकादिव्याङकल्चेतसामपोहनं च स्यतिज्ञानयोरपायश्च मत्त एव भवति । एवं खस्य जीवरूपतामुक्ला बह्मरूप 
तामाह । वेदे सरवैरिन्द्रादिदेवताभरकाद्यकैरप्यहमेव वेयः सवौत्मलात् । न्द्रं मित्रं वरुणमभिमाहुरथो दिव्यः स॒सुपणं 

५ माष्योत्करषेदीपिका । 

भोक्ता वेश्वानरोऽभिरमरर्भोज्यमन्नं सोमशब्देनोदितम्। एवं भोक्तुभोज्यरूपं सर्व जगदसीषोमात्मना भुक्तिकाडे ध्यायतो भोक्तुरज्नक्रतं 
दोषो न भवतीति ्रासङ्गिकं सफलं ध्यानं द्रव्यम् ॥ १४॥ एवं तत्पदस्य सवौत्मलं सर्वैव्यवहारास्पदलं तिव्वर्विभूतिवणेनसुपसंह 
रन्संकोच परियजति-सवेस्ये ति । सर्वख ब्रह्मादिस्थावरान्तस्य भाणिजातस्य हृदि संनिविष्टः जीव्मनान्तयौमितया च । लु 
संज्निविष्लं बुद्धितादात्म्यापन्नत तद्धणदोषाणामरेषेण दरष्लं च । “अनेन जीवेनात्मनाऽयुप्रविर्य नामरूपे व्याकरवाणिः। शयो विज्ञाः 
तिष्ठय् विज्ञानमन्तरः” इद्यादिश्वुतेरतो बुद्धो चिदाभासरूपेण स्थितलरात्, तन्मध्यस्थयुणदोषदरूलाच । मत्त आत्मनः सर्वश्राणिन 
स्णरतिज॑न्मान्तरादावनुभूतसख परामद्ैः देराकारसखेभावविधङ्ष्टसाप्यलुभवो ज्ञानं तदपोहनं च । यथा पुण्यकर्मणां पुण्यकर्मा जुरोधेः 
ज्ञानस्रती भवतः, तथा पापकर्िणां पापकमायुरूपेण स्प्रविज्ञानयोरपोहनमपगमनं च । तत्सर्व कममाष्यश्चान्मत्त एव मवतीदयर्थः 

$ & भीधरीव्याख्या । 
वखण्डय भश्षयतेऽपूपादि तद्धक्ष्यम् । यत्त केवरं जिह्वया विलोढ्य निगी्थेते पायासादि तद्धोऽयम् । यत्त॒ जिषठायां निक्षिप्य रसाखादेः 
कमशो निगीर्यते द्रवीभूतं यडादि त्टेद्यम् । यन्त॒ दं्ादिभिर्निष्यीड्य रसां निगीयौवद्िष्टं त्यज्यत इश्चदण्डादि. त्चोष्यमिति 
न्तुविंधमेदः ॥ १४ ॥ विंच--सर्बस्येति । सर्वख प्राणिजातस्य इदि सम्यगन्तयौमिरूपेण प्रनिष्टोऽहम् । अत्तश्च मन्त एवं हेतो 

७ अभिनवगुसा्ार्यव्याख्या । 
यच्ाप्माविलनेन, अहं वै्ानर इति शोकेन च । नभस्त नोधावकाशरूपतया स्वगतमेष ५ १३ ॥ १४ ॥ अवएव बोध्यरूपत्वमुक्सवा षदो 
ध्यस्वरूपपृष्ट({पतितस्वातनयबोधस्व मावमात्मानं परस्व भावं परमेशचरस्वरूपं सर्वश्तानस्वतन्नं सर्वकर्तारं दद्तयितुमाद- सर्वस्येति । सर्व॑ 

वस्य अद्मत्समस््राहरणस्वतश्रबोधस्वभावं तत्राहमिति यो विभद्रैस्ततएवापू्वावभासनामये श्ञानं विनश्रमद्ासटिरूपमयं धट पएवेरि 



नीर्कण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योत्कर्षदीपिका-धरीधरी-अभिनवगुपव्यास्यायुता । ६२७ 

दराविमो पुरुषौ लोके श्चरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सवाणि भ्रूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 

१ भीमश्छांकरमाप्यम् । 

रूपेण स्तिक्षानयोरपोहनं चापायनमपगमनं च । वेदैश्च सर्वैरहमेव परमातमा वैद्यो वेदितव्यो 
वेदान्तरृदेदान्तार्थसंप्रदायङृदिव्यर्थः । वेदविद्धेदा्थबिदेव चाहम् ॥ १५॥ भगवत हभ्वरस्य नारा- 
यणाख्यस्य विभूतिसंक्षेप उक्तो विरिष्टोपाधिङृतो यदादित्यगतं तेज इत्यादिना, अथाधुना तस्येव 
श्वराश्चयोपाधिप्रविभक्ततया निरुपाधिकस्य केवरस्य खरूपनिर्दिधारयिषयोत्तर्छोका आरभ्यन्ते । 
तत्र सवैमेवातीतानागतानन्तराध्यायार्थजातं चरिधा रारीकृव्याद--दाविमाविति । ढाविभौ पथ 
प्राशीृतौ पुरषावित्युच्येते रोके संसारे । क्षरश्च क्षरतीति श्रो षिनाच्येको राशिरपरः पुरषो- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

वैषम्यमिति भावः । वेद्वे्ं परं ब्रह्म भगवतोऽन्यदिति शङ्कं वारयति-वेदैरिति । वेदान्तानां पौरूषेयव्वं परि. 
हरति--वेदेति । तद्थंसंप्रवायप्रवतैकत्वार्थं तदर्थयाथातथ्यत्तानवत्वमाह-वेदा्थैति ॥ १५ ॥ उन्तरश्छोकानां 
तात्पर्य वक्तु शक्तं कीतैयति--भगवत इति । विरिष्टोपाधिराहिलयादिः । सं्रल्ध्यायसमातेर्त्तरसंद्भस्य तत्पयै- 

"माह-अथेति । न केवरं निरपाधिकात्मखसरूपनिधौरणायोत्तरमन्थः किंतु सर्वसेव गीताशाखस्या्भनिणयार्थ- 
मिदयाह--तच्रति । श्चराक्षरोपाधिभ्यां परमात्मना च राशित्रयसुक्तेन सर्वात्मत्वेनाञयुद्यादिदोषप्रसक्तवुक्तं- 
द्ाविमाविति । पुरुषोपाधिस्वात्पुरुषत्वं न साक्षादिति बिवक्षितस्वादाह--पुरुषाविति । परं पुरं व्यावसैयति- 

३ नीरखुकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

सरवेवेदेः कर्मोपासिक्ञानकाण्डात्मकैरहमेव परमात्मा वे्ो वेदान्तकृत् बेदान्तोक्तवियासंप्रदायकृत् वेदविद्रेदार्थवि- 
चाहमेव । एतेन वेदान्तविदधेद विच्च खविभूतिरित्युक्तं भवति ॥ १५ ॥ सर्व॑शाखहृदयं संग्रहाति-द्वाविमाविति। 
ठोके प्रसिद्धौ इमो हावेव पुरुषौ । क्षरो विनाशी सच सवीगि भूतानि प्राणवन्ति कर्मक्षये सुपिप्रख्यकेनद्यादाु- 
पराधिना्चमनु विनाश्चीखो जीवो श्रहमप्रतिनिम्बभूतो जछाकोपमः । श्रज्ञानघन एवेतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्ये- 

४ मधुसुदनीन्याख्या । 

गरत्मान् । एकं सद्विप्रा वहुधा वदन्द्यभि यमं मातरिश्वानमाहुः" इति मन्रवणोत्. । “एष उद्येव सरवे देवाः" इति च श्तेः । 

वेदान्तङ्त्. वेदान्तार्थसंप्रदायग्रवर्तको वेदव्यासादिरूपेण । न केवलमेतावदेव वेद विदेवं चाहं कर्म॑काण्डोपासनाकाण्डज्ञान- 

काण्डात्मकमश्रत्राह्यणरूपसर्ववेदा्थविचाहमेव । अतः साधूक्तं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमिलयादि ॥ १५ ॥ एवं सोपाधिकमात्मा- 

नसुक्ा क्षराक्षरच्न्दवाच्यकार्यकारणोपाधिद्धयवियोगेन निरपाधिकं छद्धमात्मानं अ्रतिपादयति कृपया भगवानञनाय त्रिभिः 

शछकैः-- द्वाविमौ परथम्राकषीहृतौ पुरुषौ पुरषोपाधितेन पुरुषराब्दव्यपदेदयौ रोके संसारे । कौ ताविदयाह । क्षरशाक्षर एव च 
क्षरतीति क्षसे विनाक्षी कार्यरारिरेकः पुरुषः । न क्षरतीयक्षरो विनाद्यरहितः । क्षराख्यसख पुरुषस्योत्मत्तिनीजं भगवतो 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

अतः कारणात्ययैवेदेः कर्मकाण्डादिलक्षणेश्चकारात्स्ण्रतीतिहासपुराणादिभिश्वाहमेव परमात्मा सरवैरूपो वेदयो वेदितव्यः, अहमेव 

वेदान्तकृत् वेदान्तार्थसंभ्रदायप्रत् सर्वैवेदा्थविच्ाहमेव ॥ १५॥ एवं यदादिलखगतं तेज इदयादिना भगवत इईश्वरख नारायणाख्यसख 

विभूतिसंक्षेपव्णनेन सोपाधिकं खरूपमुक्लायेदानीं तस्यैव परमात्मनः क्षराक्षरोपाधिव्िभक्ततया निरुपाधिकख केवलस्य खङ्पनि- 

धौरणाय सर्वमेवातीतानागताध्यायार्थजातं त्रिधा राशीकुयाह--द्वाविति। क्षराक्षरोपाधिभ्यां परमात्मना च रारित्रयं इमी भद- 

दिना लोकेऽलुभूयमानौ पुरुषौ द्वौ । कौ तौ पुरुषानिति तत्राह कषरशवक्षर एव चेति क्षराक्षरशब्दाथं खयमेवाह भगवान् । क्षरः 
& शरीघरीम्याख्या । 

प्राणिमात्रख पू्ानुभूता्थविषया स्द्ति्भैवति । शानं च विषयेन्द्ियक्षयोगजं भवति । अपोहनं च तयोः भरमोषो भवति । वेदेश्च 

सवैसलन्तदेवतादिरूपेणादमेव वेवः । वेदान्तङृत्ततसं्रदायप्रवतैकश्च ज्ञानदो गुररहमिखथेः । वेदविदेव च वेदार्थबिदहमेव ॥ १५ ॥ 

श्दानीं “तद्धाम परमं ममः इति यदुक्तं तत्लकीयं सर्वोत्तमत्वं ददौयति--द्वाविमानिति निभिः । कषरथाकषरशरति दाविमौ पुरुषौ 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 

सर्वात्मक भावखण्डनासार भिकसयनाश्चानात्मकमपोहनं पावखषिरूपमायामयभरमाञ्चचितं रणं च संस्काररोयतां भीतस्य खंहतस्य पुनर" 

वमासनात्मकमिरीयता खमस्तन्ञानानि संहतानीति सवैङतापूवैकं स्वातश््यसूपं कठेत्वयुक्तम् । सवैरिति संभूय किक सर्व्॑नाख्राणां 

परमेशतसवमेव निस्प्यं । मेदनेदान्तकवृ<वेन क्मफङतत्संबन्धाद्धि(दारतयाऽशेपविश्वनिमौणे तडुन्मूलनेन सुनः स्वरूपमतिष्ठापने भगवत 

एव स्वावश्रयमिति वि-धकरीत्वयुकतम् 1 अन्ये तु अपोहनमन्येनाङृतेनेदं अवतीति व्यसिरेकङद्धिः वेदान्तं करोतील्यात्मसद्भावेन पर्त 

वेदम् ॥ १५ ॥ द्वातिभावि्यादिसारतेद्न्तं दयाविसौ पुरुपावितिमन्येनेदसभ्यते । रोके सावदरपडुद्धस्वमाशोऽपि स्े॥ पृभिन्या- 



६२८ आनन्दगिरिव्यास्यासंवङित-धीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्वगवदीता । [ अध्यायं; १५ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 
यो लोकज्रयमाविदय बिभवयेन्यथ इश्वरः ॥ १७ ॥ 

२ भीमच्छांकरमाष्यस् । 

ऽश्वरस्तद्धिपरीतो भगवतो मायाशक्तिः श्चसख्यस्य पुरुषस्योत्पत्तिवीजभनेकसं सारिजन्तुकामकमादि, 
संस्काराश्रयोऽक्षरः पुरुष उच्यते । को तौ पुखषावित्याह खयमेव भगवाम् स्रः सवोणि भुतानि 
समस्तं विकारजातमिव्यर्थः । कूटस्थः कूटो राशिरिव स्थितः, अथवा क्रूरो माया वश्चना जिद्यता 
छटिखतेति पयीयाः, उनेकमाथादिप्रकारेण सितः कूटस्थः संसारबीजानन्यान्न क्षरतीत्यक्चर उच्यते 
॥ १६ ॥ आभ्यां श्चराश्चसभ्यां विङश्चणः क्चयाक्षरोपाधिद्धयदोषेणास्प्रष्छो नियश्चुखवबुदमुकतसखभावभ- 
उन्तम उत्छृष्टतमः पुरुषस्त्वन्योऽव्यन्तविरुश्चण आभ्यां परमात्मेति परमश्चासौ देदा्यवि्ा- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

भगवत इति । तत्र कार्थटिङ्गकमनुमान सूचयति-श्चराख्यस्येति । मायादि बिना भोक्तुणां कमोदिसंस्कारा 
देबोक्तकार्योत्पत्तिरिदयादाङ्य तस्य निमित्तत्वेऽपि मायादयक्तिरपादानमिति मव्वाह--अनेकेतिः । कामकमीदीलवि- 
शब्देन क्लां गृहते । प्रहृतिं पुरुषं चैवेति प्रङृतयोरिह अहणमिति शङ्कामाकाङ्काद्वारा वारयति--करौ ताविति । 
दूटदाब्दा्थमुक्त्वा तेन स्थितस्य कूटस्थदेति संपिष्डितमर्थमाह--अनेकेति । तस्य कथमश्चरस्वं निना ब्रह्मक्तान- 
मनाशादिलयाह- संसारेति ॥ १६ ॥ कायैकारणाख्यौ राक्षी ददौयित्वा राश्यन्तरं ददयति--आआभ्यासिति। 
वेरक्षण्यफरमाह-्षरेति । उपाधिद्धयकृतगुणदोषास्पद फङितमाह--निदयेति । आभ्यां श्षराक्षराम्यामिति 

३ नीरकण्टव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

वाडुविनर्यति" इति श्रुतेः । इूटस्थो निर्विकारो मायोपाधिरक्षरः । तदुपाघेरकरमत्वेन नाशसंभवात् । उपाधिदोषेणाव 
सीकृतत्वाच्ासो न क्षरति खरूपान्न च्यवत इत्यक्षरः ॥ १६ ॥ एताभ्यां कायैकारणोपाधिभ्यामन्यो मिरुपाधिरु्तमः 
पुरुषः योऽसौ परमासेत्युदाहतः श्ाच्रे । योऽसौ भायया ईश्वरो भूत्वा टोकनेयसुत्तममध्यमाधमदारीररूपमाविद्य 

४ भश्ुसूदनीव्वार्या । 

मायाशक्तिद्वितीयः पुरुषः । तौ पुरुषौ व्याचष्टे खयमेव भगवान् । क्षर. सवोणि भूताति समसं कार्यजातपिल्यथैः । कूटस्थः 
कूटो यथार्थवस्वाच्छदनेनायथार्थवस्तुप्रकाानं वश्चनं भायेयनथौन्तरं । तेनावरणनिक्षेपद्चक्िद्रयरूपेणं स्थितः क्ुटस्थ 
भगवान्मायाश्चक्तिरूपः कारणोपाधिः संसारबीजवेनानन्यादक्षर उच्यते । केचित्तु क्षरशब्देनाचेतनवगेयुक्ला कूटस्थोऽश्चः 
उच्यत इयनेन जीवमाहुस्तत्र सम्यक् क्षे्ज्ञसेवेद पुरषोत्तमलेन अतिपाययलात् तस्मात्राक्षरशब्दाभ्यां का्यकारणोपार्धं 
उभावपि जडवेवोच्येते इयवसुक्तम् ॥ १६ ॥ अगभ्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः क्षरक्षरोपधिद्रयदोषेणस्प्रो निदश्युदधबुद्ध 
सुक्तखभाव-उत्तम उक्छृष्टतमः पुरुषस्वन्यः अन्य एवादयन्तविलक्षण आभ्यां क्षराक्षराभ्यां जडराधिभ्यामुभयभासकस्तृतीय 
शेतनराविरिलखथैः । परमास्मे्युदाहतः अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयेभ्यः पञ्चभ्योऽविर्या कृत्पितात्मभ्यः परम 

५ भाष्योत्छर्दीपिक्ता । 

सवाणि भूतानि सर्वं विकारजातं क्षरतीति श्चरो विनाच्ी कूटस्थः कूटो राधिरिव स्थितः । यद्वा कूटातनाऽनेकमायावश्चनादिप्रकारेण 
सथितः कूटस्थः । संसारबीजानन्यान्न क्षरतीदयक्चरो भगवतो मायादाक्तिः क्षराख्यसोत्पत्तिबीजमनेकसंसारिजन्तुकामकमोदिसंस्का 
राभ्रयोऽक्षर उच्यते। यत््वपरे कूटः शिलराशिः पर्वत इव देहेषु नदयत्खपि गिर्विकारतया तिष्ठतीति कूटस्थश्वेतनो भोक्ता ख ठु अक्षर 
पुरुष इत्युच्यते विवेकिभिरिति बणैयन्ति तज्नोपदेयम् क्षेत्रज्ञयेवेह पुरुषोत्तमत्वेन प्रतिपायलात्। अन्यथा क्षेजज्ञं चापि मां विद्धी 
लनेनोत्तमः पुरुषस्लन्य इख बिरोधापत्तेः ॥ १६ ॥ कार्यकारणाख्यौ रादी दर्शयिा ताभ्यां विलक्षणं राश्यन्तरे परमात्मा 
दशंयति--उन्तम इति । भाभ्यां क्षराक्षराभ्यां अन्यो विलक्षणः उपाधिद्रयदोषेणसंस्एे नियशदढुदधसुकरूखमावः उत्तम 

ई भीधरीव्याख्या । 

लोके प्रसिद्धौ । तावेवाइ 1 तच्र क्षुरः पुरुषो नाम सबौणि भूतानि नह्यादिख्थावरान्तानि शरीराणि, अबिवेकिरोकस्य शरीरेभ्येठ 
युरुषत्वप्रसिद्धेः । इटः शिलाराशिः पर्वत इव देषु नदयत्खपि निविकारत्रया तिष्ठतीति कूटखश्चेतनो भोक्ता । स ठु अक्षरः; पुरुष 

इत्युच्यते विवेकिभिः ॥ १६ ॥ यदर्थमेतौ लक्षितौ तमाद~-उन्तमं इति । एतास्यां क्षराक्षरास्यामन्यो विलक्षणस्तृन्तमः पुरुषः 
७ अभिननगुपा्ार्वन्याख्या । 

दिभूतारूषक्चरीरमात्मानं चेतनं क्षरसूपं जानातीति लोकस मूदत्वादरैत धीर्न निवर्तते । अहं लु सकललुग्राही दैतग्मन्थि बिभिद्य सकर 
लोकब्यापकतया वेद्य इति क्षरमतीतो भूतानां जडस्वात्, अक्षरमतीत आत्मनोऽभबुद्धत्वै सर्वव्यापकत्वखण्डनात् । युरुषोन्तम्यो रोवे 
वेदेऽपि “सख उत्तमः पुरुष" इत्यादिभिर्वास्येः सं एवं परभात्माद्रय एवमुच्यते । एवं जानानः सर्यैमयं मामेव ब्रह्मतस्त्वसुपासीनः सर्धं मन्म 
यत्वेन विदन्सर्वेण भावेन मूरतिक्रियाज्ञानारमङेन भामेव जते । यत्पश्यति तद्धगवन्मूतितयेखादि । सथाच मयैव शिवरक्यविनाभाव 

च भीधर्ः, 



नीख्कण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योतकेदीपिका-शरीपरी-गमिनवगुपव्या्यायता 8 ६९९ 
यस्मातक्षरभतीतोऽहमश्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च पथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 

१ भीमच्छांफर माष्यम् । 

वात्मभ्य यात्मा च सर्वभूतानां भरत्यक्वेतनदत्यतः परमात्सेसयुदाहव उक्तो वेदान्तेषु । स एव विशे. ष्यते यो लोक्यं भूश्ैवःखराख्यं खकीयया चेतन्यवरशक््याविर्य परविद्य बिभति खरूपसदद्भावमातरेण बिभतिं घारयत्यव्ययो नास्य व्ययो विद्यत त्यव्यय ईश्वरः सर्वज्ञो नारायणाख्य हेरानरीखः ॥ १७ ॥ यथाव्याख्यातस्येश्वरस्य पुखषोत्तम इत्येतन्नाम प्रसिद्धं तस्य नामनिर्वचनप्रसिद्लाऽथ॑वखं नाद्नो द्द. ज्निरतिशयोऽहमीभ्वर इत्यात्मानं दद्यीयति भगवान्--यस्मादिति ! यस्मारक्षसमतीतोऽहं संसार मायाच्रक्लमश्वत्थाख्यमतिक्रान्तोऽहमक्षरादपि संसारच्क्षवीजभूतादपि चोत्तम उक्छृष्टतम उ्वैतमो ------------------------------<----~------ ५ -च्छष्टतम ऊर्वम 
२ आनन्द गिरिष्याख्या । 

यावत् । उन्तमोऽन्य इति पदद्धयं॑वस्तुतः सर्वथैव क्षराक्षरात्मत्वाभावद्यर्थम् ¦ जंडवगेखान्यत्वङृतं श्वाय 
निरखति-सख एवेति । रोकन्रयमिल्युपडक्षणं सर्व॑ जगदपि विवक्षितम् । चैवन्यसेव बलं तत्र शक्तिमाया तथेति 
यावत् । जगद्धारणे परस्य व्यापारान्तरं वारयति--खरूपेति । नचास्यान्यो धारयिता सखतोऽचरत्वादियाह- 
अव्यय इति । 'संयुक्तमेवसक्षरमक्षरं च व्यक्तव्यक्तं भरते विश्वमीश" इति श्ुखर्थ गृहीस्वाह-ईश्वर इति 
॥ १७ ॥ रंच रोकवेदयोर्भगवतो नामभ्रसिच्या सिद्धमपरपञ्त्वमियाह-यथेति । अश्वकणदिवदस्य नाश्नो 
रूढत्वाद्थविशेषाभावाद्धगवतोऽपि रौक्रिकेश्वरवदीश्वरस्वं सातिशयमिति नेलाइह--तस्येति । यस्मादित्यस्यापेक्षितं 

ड नीठकण्टडव्याख्या ( चतु्धरी > । 

भरवि्य धारयति शरीरत्रयम् । अथापि अन्ययः सर्वत्वेन ईश्वरधर्मेण अल्यत्वेन जीवधर्मेण बा न व्येति वर्धते 
क्षीयते वेत्यर्थः ॥ १७॥ यसरादिति । क्षरं उपाधिं अक्षरं च उपार्धं अतीतोऽतिकरम्य सितोहमतोऽ्षरादपि चेति चरा- 
न्दात् क्षराद्पि उत्तम उक्कृष्टतमः । जडारक्षरस्पादुपावेरुतकृष्टसदुपहितो जीबश्चेतनत्वात् , ततोऽष्युकृटतरो मायोपाधिः 

€ मधुसूदनीन्याख्या 1 

भङृटोऽकल्पितो (हापुच्छं भरविष्टः इत्युक्त आत्मा च सर्वभूतानां प्रयक्चेतन इत्यतः परमत्मेत्युक्तो वेदान्तेषु थः परमात्मा 
लोकत्रयं भूर्भुवःखराख्यं सर्व जगदिति यावत्।आविद्य खकीयया मायाशक्याऽधिष्ाय बिभति सत्तास्पर्तिभ्रदानेन धारयति पोषयति 
च ! कीशः, अव्ययः सर्वैविकारश्ल्य ईश्वरः सर्वस नियन्ता नारायणः स उत्तमः पुरषः परमात्मेत्युदाहत इयन्वयः। “स उत्तमः 
पुरुषः” इति श्रुतेः ॥१५॥ इदानीं यथाव्याख्यतेश्वरसख क्षराक्षरविलश्चणस्य पुरषोत्तम इयेतत्मसिद्धनामनिर्वचनेन इटः परमेश्वरोऽ- 
हमेवे्यात्मानं दशेयति भगवान् ब्रह्मणो हि अतिष्ठं तद्धाम परमं ममेदयादिग्राुक्तनिजमहिमनिर्धारणाय--यसाद् क्षरं छर्य- 
तेन बिनादिनं मायामयं संसारङक्षमश्वत्थाख्यमतीतोऽतिक्रान्तोऽदं परमेश्वरोऽक्षरादपि मायाख्यादव्याङृतात् “अक्षरात्परतः परः” 
इति पश्चम्यन्ताक्षरपदेन श्चुखा अतिपादितात्संसारक्चबीजभूतात्सर्वैकारणादपि' चोत्तम उत्कृष्टतमः । अतः क्षराक्षराभ्यां पुरपो- 
पाधिभ्यामध्यासेन पुरुषपदव्यपदेद्याभ्यासुत्तमलादसि भवामि लोके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः पुरुषोत्तम इति स उत्तमः युरूप 
इति वेद उदाहृत एव । रोके च कविकाव्यादौ “दरियथेकः पुरुषोत्तमः स्परतः* इव्यादिपभरसिद्धं “कारुण्यतो नरवदाचरतः परार्था 

५ मष्योत्करषदीपिका । 
8क्छैष्टतमः पुरुषः अविधात्मभ्यो देहादिभ्यः परासो सर्वभूतानामात्मा च प्रदयकेतन इयतः परमास्मेदयुदातः वेदान्तेषु भति- 
पादितः । परमात्मानमेव विद्धिनष्टि ! यो लोकत्रयं भूथुवःखर्यं त्रिखोकीपश्षाश्रयेण समस्तं जगत् खकीयया मायया चैतन्य- 
बक्त्या आविद्य प्रविर्य खरूपसद्धावमात्रेण बिभति धारयति पोषयति अ्रकारायति 1 न विद्यते व्ययो यख सोऽव्ययः ईश्वरः 
ईेशनशीर्ये नारायणाख्यः परमेश्वर इव्यर्थः ॥ १७ ॥ अतएव क्षराक्षराभ्यासुत्तम इति । मम नाम्नो निर्व चनग्रसिदधिर्थवतीलयाह् । 
यसात््रं संसारमायरक्षं अश्वत्थाख्यमतीतोऽदमक्षरादपि तद्वीजभूतान्मायासंज्ञकादपि चोत्तमः उत्कृष्टतमः ऊ्यैतमो वा, अतः 

& भीषरीन्याख्या । 

वैर्षण्यमेनाह । परमश्वासाबात्मेति चोदाहृतं उक्तः शुतिभिः । आत्मलेन क्ष्रादचेतनाद्विलक्षणः परमतवेनाक्चराचेतनाद्धोक्तुविक्षण 
इत्यथैः । परमात्मसमेव दरयति यो रोकत्रयमिति ! य ईश्वर ईश्नश्शीकः, अन्ययश्च निविकार एव सन् लोकत्रयं इस्जमाविद्य 
निमति पालयति ॥ १७ ॥ एवंभूतं पुरषोत्तमत्वमास्मनो नामनिवैचनेन दरयति-- यस्मादिति । यस्क्षर जडवगमतिक्रान्तोऽदं 

७ अभिनवगुपाचार्यव्याख्या । मसि हिमसरसि 

¢ छद्ष्दमयी किर ते तजुः । निखिलमूतिषठु मेऽभवदन्वयो भनसिजासु बहिः 

न रव पुय । संतुसिजपा्नच्रिन्तनतर्जिता न खुं काचन काटकलासि मे ॥' इवि ॥ १६ ॥ 



६३० आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छंकरभणष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १५ 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । 
स सर्वविद्भजति मां सवेभावेन भारत ॥ १९॥ 
इति गुद्यतमं शाखमिदसुक्तं मयानघ । 
एतटुद्ा उुद्धिमान्स्यात्करतक्रुलश्च भारत ॥ २० ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषसयु ब्रहमविधायां योगा श्रङृष्णाजनसंवादे 

युरूषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
१ भीमच्छाकरभाव्यस् । 

वातः श्चराक्षसाभ्यासुत्तमत्वादस्सि भवामि कोके वेदे च प्रथितः पख्थातः पुरुषोत्तम इत्येवं मां 

भक्तजना विदुः कवयः काव्यादिषु चेदं नाम निबश्वन्ति पुरुषोत्तम इद्यनेनाभिघानेनाभिगुणस्ति ॥१८॥ 

अथेदानीं यथानिख्क्तमात्मानं यो वेद तस्यदं फलसच्यते-यो मामिति । यो मामीश्वरं यथोक्त- 

विरोषणमेवं यथोक्तेन प्रकारेणारसंमढः संमोहवर्जितः सन् जानावययमदमस्मीति पुरुषोचमं स सवै. 

वित्छवौत्मना सर्व वेत्तीति सरवैश्चः स्वेभूतस्थं भजति मां सर्वभावेन सबोत्मचित्ततया हे भारत ॥९९॥ 
असिन्नभ्याये भगवन्तखक्ञानं मोक्षफखमुकत्वाथेदानीं तस्स्तौति-इति गह्यतमभिति । इयतहद्यतम 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

निक्षिपति--अत इति । उत्तमः पुरुष इति बाक्यरोषः ॥ १८ ॥ आटम॑नोऽभपशच्व ज्ान॑फरोकष्याः सोति- 

अथेति । यथोक्तविरोषणं स्वात्मस्वादिविक्ोषणोपेतमिति यावत् । क्षराक्षरातीतत्वं यथोक्तप्रकारः । संमोहवर्जेतः 

संमोहेन देहादिष्वात्मात्मीयत्वलु्या रहित इव्यथः । भगवन्तं जानतः सर्व॑धि्वं तस्येव सर्वास्मना मेचत्वादिल्यद-~ 

स सर्वविदिति । सवीहमनि मय्येवासक्तवित्ततवेनेल्थः ॥ १९ ॥ अध्यायाथेमनूद्योपसंारश्टोकमवतारयति-- 
३ नीरुकण्डव्याख्या € चतुर्धरी ) । 

तत्त्वात्, ततोऽष्ुत्कृ्तमोऽ्खपाधिरनागन्वुकरूपत्वात् , अक्षरारथः सष्टः ॥ १८ ॥ एतद्विलानफठमपि मक्त 

बेत्याह~--यो मामिति । असंमूढः; मम पुरुषोत्तमत्वे संशयविपयोसादिहीनः स एव सवैवित् । यतो मां पुरुषोत्तमं 

जानाति तत्रं च मां सर्वभावेन सर्वात्मना सरैः प्रकरेभजति ॥ १९ ॥ असिन्नव्याये भगवक्त्वक्तानख मोक्षफ- 

छ मधुखदनीन्याख्या । 

पार्थाय बोधितवतो निजमीश्वरलम् । सचित्युखैकवपुषः पुरषोत्तमसख नारायणख महिमा न हि मानमेविः । केचिजिग्ह्य 

रणानि बिसज्य मोगमास्थाय योगममलात्मयियो यतन्ते । नारायणस्य महिमानमनन्तपास्माखादयन्नतसारमदं ठु उक्तः" 

॥ १८ ॥ एवं नामनिवैचनज्ञाने फल्माद--यो भासमेवमिति । यो मामीश्वस्मेवं यथोक्तनामनिर्वैचनेनासंमृडो मनुष्य 

एवायं कशिक्ृष्ण इति संमोहवर्जितो जनादययमीश्वर एवेति पुरषोत्तम प्राण्याख्यातं स मां मजति सेवते सवैवित् मां 

स्वात्मानं वेत्तीति स एव सर्वज्ञः स्वभावेन प्रमलशक्षेन भक्तियोगेन हे भारत, अतो यदुक्तं “मां च योऽव्यभिचारेण भक्तिः 

योगेन सेवते ! स गुणान्त्समतीदैतान्बह्यभूयाय कल्पते" इति तदुपपन्नम् । यच्चोक्तं “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्! इति तदप्युपप- 

न्तरम् । “चिदानन्दाकारं जलदरचिसारं श्रुतिगिरां बरजघ्लीणां हारं मवजलथिपारं इतधियाम् । विहन्तुं भूभारं विद्धदवतारं 

५ साष्योत्कषदीपिक्रा । 

क्षराक्षरभ्यायुत्तमवद्धेतोखके कविकाव्यादौ वेदे च पुस्षोत्तमः अ्रथितः प्रख्यातः "इरि्यथेकः पुरुषोत्तमः स्तः" स उत्तमः पुरषः" 

इ्यादिखेकवेदभरिष्या पुरुषोत्तम इति मां भक्तजन विदुः ॥ १८ ॥ अधुना यथानिरुक्मात्मानं ज्ञातुः फलमाह--य इति । 

मामीश्वरं सर्वात्मलस्ैव्यवहारास्पदल्वादिविशेषणोपेतं यथोक्तेन श्चराक्षरातीतलेन प्रकारेण योऽसंमूढः संमोहेन देहगेदादिष्वात्मा- 

प्मीयभर्येन वजितः सन् पुरषोत्तम जानाति अयमहमस्मीति साक्षासस्यति स सर्ववित सवोत्मब्रह्मज्ञानात्सरवज्ञः सवैभावेन सवत्रा- 

प्मवित्तया मां सर्वभूतस्थं पुरषोत्तम भजति । लमप्युत्तमवशोद्धवलयदेतादज्ञानयोग्योऽसीषि सुचयन्संबोधयति भारतेति ॥ १९॥ 

६ भीधरीष्याख्या । 

निलञुक्ततवात् , अक्षराचेतनवग।दप्युन्तमश्च नियन्तृललाव्, भतो कोके वेदे च पुरुषोत्तम इति भ्रयितः भ्रख्यातोऽसि । तथाच छतिः- 

४स बा अयमात्मा सर्वे वशी सर्वयन्नानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति? श्लयादिः ॥ १८ ॥ एवभूतेश्वरसयाश्गावुः फठमाद-~ 

यो मामिति । एवयुक्तप्रकारेणासंमूढो निश्चितमतिः सम् यो मां पुरुषोत्तमं जानाति स सर्वेभविन सर्वप्रकारेण मामेव भजति ततः 

७ अभिनवरुक्ताच्रार्यव्याख्या । 

॥ १७ ॥ १८ ॥ १९१ ॥ इतीति । गृह्यतभं स्वादमभर्तिपाद्कत्वात्,। एतदेव बुद्धा उद्धिमखं नलु ध्यवहारद्धघां । एतेन च तेनेव 

४ 



६३० आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १५ 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । 
स स्व॑विद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥ १९॥ 
इति गद्यतमं राखमिदस॒क्त मयानघ । 
एतहुद्भा बुद्धिमान्स्यात्करुतक्रुयश्च भारत ॥ २० ॥ 

इति शीमद्भगवद्ीतासूपनिषल्यु ब्रह्मविधायां योगस श्ीङ्ृष्णाजनसंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

१ भीभच्छांकरभाप्यम् । 

वातः क्चसक्षराभ्यायुत्तमस्वादसि भवामि कोकै वेदे च प्रथितः भरख्यातः पुरषोत्तम इत्येवं मां 
भक्तजना विदुः कवयः काव्यादिषु चेदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम इत्यनेनाभिधानेनाभिग्रणन्ति ॥९८॥ 
अथेदानीं यथानिरुकमास्मानं यो वेद तयद फलमुच्यते--यो भागमिति । यो मामीश्वरं मी यथोक्त- 
विशेषणमेव यथोक्तेन प्रकारेणासंमरुढः संमोहवर्जितः खन् जानाद्ययमहमस्मीति पुरुषोत्तम स खव. 
बित्सबौर्मना सर्वै वेत्तीति सर्वश्ञः सर्वभूतस्थं भजति मां सवैभावेन स्वात्मचित्ततया हे भारत ॥१९॥ 
असिक्न्याये भगवत्तस्वक्ञानं मोक्चषफरमुक्त्वाथेदानीं तत्स्तोति--इति शद्यतममिति । शव्यतद्द्यतम 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

निक्षिपति-अत इति । उत्तमः पुरुष इति ाक्वशोषः ॥ १८ ॥ आल्मनोऽगप्रपनचत्वं क्तानफलो्या सोति-- 
अथेति । यथोक्तनिशोषणं सर्वात्मस्वादिविरोषणोपेतमिति यावत् । श्चराक्षरातीतस्वं यथोक्तप्रकारः । संमोहवर्जितः 

संमोदेन देहादिष्वात्मात्मीयत्वङ्च्या रहित इत्यर्थः । भगवन्तं जानतः सर्ववित्त्वं तस्येव स्वात्मना मेयव्वादियाह-~ 

स सर्वैविदिति । सर्वात्मनि मय्येवासक्तचित्तत्वेनेद्यथेः ॥ ५९ ॥ सभ्यायाथमनूचयोपसंहारश्छोकमवतारयति- 
३ नीटकण्डव्याख्या ( चतुर्ध॑री ) । 

खतन्रत्वात् , ततोऽष्युत्कृ्टतमोऽुपाधिरनागन्तुकरूपत्वात् , अश्षरारथः स्पष्टः ॥ १८ ॥ एतद्विलानफकमपि भक्तिर 
बेत्याह~--यो मामिति । असंमूढः मम पुरुषोत्तमत्वे संशयविपयीसादिदीनः स एव सर्ववित् । यतो मां पुरुषोत्तमं 
जानाति तत्फटं चं मां सर्व॑मावेन सबीत्मना सवैः प्रकारेभजति ॥ १९ ॥ असिन्नध्याये भगवत्त्वज्ञानख मोक्षफ- 

% सश्ुखूदनीष्याख्या । 

न्पा्थाय बोधितवतो निजमीश्वरलम् । सनच्ित्युखैकवपुषः पुरुषोत्तमसख नारायणख महिमा न हि मानमेति" । ऊचिजिग््य 
फरणानि विखञ्य भोगमास्थाय योगममखात्मधियो यतन्वे । नारायणस्य महिमानमनन्तपारमाखादयन्नखरतसारमदं वु मुष्कः" 
॥ १८ ॥ एवं नामनिर्वचनज्ञाने फर्माद-यो मामेवमिति । यो मामीश्वरमेवं यथोक्तनामनिर्वचनेनासंमूढो मनुष्य 
एवायं कश्चिक्ष्ण ईति संमोहवर्जतो जनादययमीश्वर एवेति पुरुषोत्तमं आण््याख्यातं स मां भजति सेवते सर्ववित्. मां 
सवात्मानं वेत्तीति स एव सर्वज्ञः सर्वभावेन प्रेमलक्षणेन भ॑क्ियोगेन है भारत, अतो यदुक्तं भां च योऽव्यभिचारेण भक्ति- 
योगेन सेवते । स गुणान्त्समतीयेतान्त्रह्मभूयाय कल्पते इति तदुपपन्नम् । यचोग्तं श्रह्मणो हि परतिण्रदमः इवि तदप्युपप- 
तरम् । चिदानन्दाकारं जरूदरचिसारं श्वुतिभिरां जल्नीणां दारं भवजलधिपारं इतधियाम् । विहन्तुं भूभारं विदधदवतारं 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

क्षराक्षराभ्यायुत्तमवदधेतोलेके कविकाव्यादौ वेदे च पुरुषोत्तमः अथितः प्रख्यातः "हरि्ययेकः पुरुषोत्तमः स्मरतः" “स उत्तमः पुरषः 
इयादिलोकवेद्रसिच्या पुरुषोत्तम इति मां भक्तजना विदुः ॥ १८ ॥ अधुना यथानिरक्तमात्मानं ज्ञातुः फलमाह-य इति 1 
मामौश्वरे सवोत्मलसर्वव्यवहारास्पदलादिविशोषणोपेतं यथोक्तेन ्चराक्षरातीतलेन अकारेण योऽसंमूढः संमोहेन देहगेदादिष्वात्मा- 
त्मीयभ्रल्ययेन वर्जितः सन् पुरुषोत्तमं जानाति अयमहमस्मीति साक्षात्पद्यति स सर्ववित् स्वात्मब्हयज्ञानात्सर्वज्ञः सर्वभवेन सर्वन्ा- 
त्मवित्तया मां सर्वभूतस्थं पुरुषोत्तमं भजति । खमप्युत्तमवदोद्धवलदेतादश्ञानयोभ्योऽखीति सूचयन्संबोधयति भारतेदि ॥ १९॥ 

३ भीषरीष्याख्या । 

निखञुक्तलात् › अक्षरा्चतनवग।दण्यु्तमश्च नियन्द्त्वाद् , भतो रोके वेदे च पुरुषोत्तम इति ग्रथितः प्रस्यातोऽसि । तथाच छिः~ 
“ स वा अयमात्मा सर्व॑स्य वी सर्वखेश्चानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रचासि' इत्यादिः ॥ १२८ ॥ एन॑भूते.रस्याशातु; फरमाद--~ 
यो मामिति । एवसुक्तप्रकारेणासंमूढो निशितमतिः सन् यो मां पुरुषोत्तमं जानाति स सर्वभविन सर्वप्रकारेण मामेव भजति ततः 

७ अभिनवरुपाचार्यव्याख्या + 
॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ इतीति । गृद्यतभं स्बाद्यभ्रत्िपाद्कत्वात् । एतदेव बुद्धा उुद्धिमच्वं नतु श्यवहास्वुद्धथा । एतेन च शतेनैव 



नीककष्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्करषदी पिका-धीधरी-अभिनवगुपव्यास्यायुता । ६२१ 
१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

गोप्यतममव्यन्तरहस्यमिलेतत् । कि तच्छाखम् । यद्यपि गीताख्यं समस्तं राखपुख्यते तथाष्यय- 
मेवाभ्याय इह राखमिव्युच्यते स्तुत्यर्थं प्रकरणात् । सर्वो हि गीताशाखा्थोऽस्िन्नध्याये समासे. 
भोक्त न केवरं, सर्वैश्च वेदाथ इद _परिखमाश्तो यस्तं वेद स वेदवित्, श्ेदैश्च सदैरहमेव वेद्यः” 
हति चोक्तम् । इदमुक्तं कथितं मया हेऽनघापाप । पतच्छास्ं यथादरितारथं बुद्धा लुद्धिमान्स्याद्धवे- 
नान्यथा । कृतछ्खश्च भारत छृतं छ्य कतेव्यं येन स ॒छृतश्ृत्यो विशि्टजन्मप्रसूतेन ब्राह्मणेन 
त्कतेव्यं तत्सव भगवत्तत्ते विदिते छृतं भवेदिव्य्थः! न चान्यथा कतैव्यं परिसमाप्यते कस्यचि. 
दित्यभिभ्रायः । “खव कमाचिरं पार्थं ज्ञाने परिसखमाप्यतेः इति चोक्तम् "एतद्धि जन्मसामर्थ्यं 7
 

^ 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

भस्मिन्निति । सर्वस्यां गीतायां शाखशब्दे वक्तव्ये कथमसिन्नध्याये तस्पयोगः स्यादिदाशङ्ाद--यथयपीति । 
संनिहितमध्यायं स््नोतुमपि ऊतस्तत्र कशाखशाब्दस्तदर्थाभावात्तन्राद--सर्वो हीति । मीताशाखा्थख सर्वान्न 
संक्षिक्षत्वादेव केवरं शाच्नकब्दो न॒ भवति किंतु वेदार्थस्यापि सवेस्यान्रसमासेयुक्तं शाखपदमिव्याह- नेति । ठत 
7सकमाइ--यस्तमिति । भगावत्त्वक्ताने कृतङ्कलयतेलयेतदुपपादयति--वि चिष्टेति । नान्ययेचयुक्त पपञ्चयति-- 
न्येति । सत्यपि त्वज्ञाने कर्मणां कतैव्यत्वान्न करैव्यसमाधिरिलयाशङ्खयाह--सर्वै भिति । तस्वत्ताने छता्थतेति 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चतुधेरी' ) । 

रत्वञुक्त्वाऽथेदानीं तत्लोति-- इतीति । इति एतहक्तमे अत्यन्तरहसं शाखम् । यपि इयमशद्ाष्यायी दृता 
शाख्लं॑तथाप्यसिन्नध्याये कृत्जख शाखार्थख म्रद्रोनादयमपि शाखम् । अत्र हि कार्यकारणविभागः संसारवृक्षखा- 
नित्यत्व भगवतो विभूतयः “यस्तं वेद स बेदवित्?, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेयः इत्यादिना सर्वः श्ाखार्थो दरक्षितोऽखि । 
दं मया उक्त हे अनघ निन्येसन, एतत् रहं बुद्धा बुद्धिमान् ज्ञानी खादात्मनिद्धवेत् । तावता कृतङ्कत्यः । सरव 

४ मधुसुदनीव्याख्या । 

हरदो मदो वारंवारं भजत ङुशल्छारम्भङृतिनः' ॥ १९ ॥ इदानीमभ्याया्थं स्तुवन्नपसंहरति--इवि अनेन प्रकारेण गुह्यतमं 
हस्यतमं संपूरणं शाख्रमेव संक्षेपेणेदम॑स्मिन्नभ्याये मयोक्तं हे अनघ अव्यसन, एतदभद्धान्योऽपि यः कशिदद्धिमानात्मज्ञान- 
7न्खाव्. कतं स्वं कदं येन न पुनः कर्यान्तरं यसखासि स तकृ स्थात् । विशिष्ठजन्मप्रसूतेन ब्राह्मणेन यत्कर्व्य 
(त्सर्वं भगवत्त्वे विदिते छृतं भवेत् न लन्यथा कतैव्यं परिसमाप्यते कस्चिदि्मिप्रायः । हे भारत, खं तु महाक्रभरसूतः 
रयं च व्यसनरदित इति कुलयुणेन खगुणेन वेत्ुद्धा छृतकृखो भविष्यसीति किसु वक्तव्यमिखमिप्रायः ॥ २० ॥ 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

एवमस्मन्नध्याये भगवत्तत्वज्ञानं मोक्चषफलकमुकमुपसंहरन् तत्स्तौति--इती ति । इयेह्यतमं गोप्यं कमैतत्तवं गुह्यतरमुपासना. 
तत्त्वं इदं ु  परमात्मतत्त्वं गोप्यतममलन्तरहस्यं शालं समस्तस गीताख्यशास्रख सर्वेख बेदख चार्थोऽसिन्ध्याये संकषेपेणोक्तः 
न्यस्तं वेद स वेदवित् । वेदैश्च सर्वैरहमेव वेयः'इति च । अतोऽस्याभ्यायस्य सकलसाल्लरूपत्वादिदं शाच्रसुक्तं मया कथितम् । हेऽन- 
घाव्यसन निष्पाप, अनघस्य बादशस्येवासिन् श ल्नेऽधिकारिलादिति भावः। एतच्छान्न यथादरितां बुद्धा बुद्धिमान्याज्ान्यथा । 
कृतकृत्यश्च कृतं कद्यं येन स विशिष्टजन्मना ब्राह्मणेन यत्कर्तव्यं तत्सर्वे भगवत्त्वे विदिते कतं मवेदियर्थः । नचान्यथा कख. 
चिदपि करैव्यता परिसमाप्यत इत्याशयः । तथाचोक्तं “सवं कमोखिडरं पार्थं जने परिसमाप्यते" । मनुरप्याह “एतद्धि जन्मसामन्यं 
बराह्मणस्य विरहोषतः। श्राप्येतत्छृतछृ्यो हि द्विजो मवति नान्यथा" इति । यत एतत्परमाथेतत्त्वं मत्तः श्ुतवानखतः छृतार्थस्तं उत्तम. 
वंशोद्धवत्रं सार्थकं तवानसीति ध्वनयन्संबोधयति भारतेति ॥ २० ॥ तदनेन पच्चदशाध्यायेन वैराग्यार्थं संसारस्य मिथ्या 
निरूपयता भगवद्धक्तिरभ्यतच्वन्ञानानां अमानिलादिविशेषणोपेतानां प्राप्यं सूथयभासं पदं तदन्ञनेनोत्कान्यादिकं च निरूप. 

‰ ओधरीष्याख्या । 

सवेवित् सर्वशो भवति ॥ १९ ॥ अध्यायाथैमुपसंदरति---इतीति । श्यनेन प्रकारेण युद्यतमं भतिरदस्यं संपूर्ण श्चाखमेव मयोक्तम् 
७ अभिनवगुघ्ताचार्यब्याख्या । 

कृतद्रदयता नलु कृतेनापि शश्चुविजयाऽथीहरण-खथुप मोगादिना । चशकारोऽद्कतयोत्तकः ! एतेन हि इतङ्कसता दृष्टा । एतेन तु जनेभैवेति 
चित्रम् । इतिदब्देन शाखस्य समाधिः सुधिता । वक्तव्यस्य परिपूणंत्तया समास्स्वात्, । तथाहि षोडसचाध्यायेन शिष्यस्याञ्ज॑नस्य योग्यता 
केवलं प्रतिपाद्यते नतूपदिक्यते किंचित्. । दैवीद्यवंविधा संपदासुरी चाविधामध्येतादश्ी संपत्. । त्वंच विद्यामयी दैवी संपदमभिप्राप्त 
इयेतावति हि तादर्यम् । यद्वश्यसि--मा छ चः संपदं देवीमिति । जसणएव पृथ वियावियासषध्व(पनिरूपणावसरे देवासुरतंगामच्छङेन 
वि्ाति्सोः संवषं इति सूचितम् । एवंच दिष्यस्वस्ये प्राधान्येन निरूप्ममाणे असङ्गतोऽन्यदप्युक्तमिद्य्यायद्रयं भर्वित्यति । उपदे. 



६३२ सानन्दगिरिव्याख्यासंवरित-शीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्वगवदरीता । [ अध्यायः १५ 

२ भीभच्छांकरभाष्यम् । 

बाह्यणस्य विशेषतः । प्राण्येतत्छृतछ्स्यो दि दज, भवति नान्यथा इति च मानवं वचनम् । यत 
पतत्परमार्थंतच्वं मत्तः श्रुतवानसि ततः छता भारतेति ॥ २०॥ 

इति श्रीमत्परमर्हसपरिवाजकाचा्यपज्यपादभीमदाचा्यश्रीरकरभगवतः कृतो 
ओमगवद्वीवाभाष्ये पुरषोच्तमयोगो नाम पञ्चदद्यो ऽध्यायः ॥ १५॥ 

8 0 खि अ अकि पि (  # + ,# ,)) 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या ¦ 

तन्न मनोरपि संमतिमाह~-एतद्धीति । भारतेति संबोधनताव्पर्थमाह--यत इति । वदनेनात्मनो देष्ा्ति- 
रिक्तत्वं चिद्रूपत्वं सवोत्मत्वं का्यकारणतिनिञुकस्वेनाभपच्चत्वंतस्याखण्डेकरसब्रह्मात्मत्वत्तानादरोषपुरूषा्थपरि- 
समासिरिष्यु्तम् ॥ २० ॥ 

इति भ्रीमत्परमहं सपरित्राजकाननार्यभीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादरिष्यानन्दुगिरिङ्तौ परञ्दश्योऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
३ मीरुकण्टव्याख्या ( ्वतुधंरी ) । 

हि कृत्यं परमात्मावगतिपर्यन्तं तत्रैव कत्छ्पुरुषार्थसमातेः । चात्मापप्रापणीयश्च खात् भवति नातःपरं कर्तव्यमबरिष्य- 
ते इत्यथः ॥ २० ॥ 

इति भीष्मपर्वणि नेककण्ठीये भारतमावदीपे श्रीमद्भगवद्रीतार्थ्रकाशे पशवदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
४ मशुखदनीन्याख्या । 

वश्च विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणमिम्बफलाधरोष्ठात् । 
पृणन्दुखुन्दरसुखादरविन्दनेत्रात्कष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जने ॥ १ ॥ 

सदा सदानन्दपदे निम्नं मनो मनोभावमपाकरोति । गतागतायासमपाख खद्यः परापरातीतसुपैति तत्त्वम् ॥ > ॥ 
दौवाः सौराश्च गणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजकाः । मवन्ति यन्मयाः सवै सोहमस्मि परः शिवः ॥ ३ ॥ 
श्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम् । न दक्रुवन्ति ये सों ते मूढा निरयं गताः ४४ ॥ 

इति श्रीमत्परम्हसप ° मधुमूदनसरस्रतीविर० युरुषोत्तमयोगनिवरणं नाम पशद्योऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
५ भाष्योक्कर्षदीपिक्रा । 

यता आत्मनो देदाब्यतिरिकतलं तत्वेन श्युद्धचित्तेकगम्यलं सवांवभासकलं चिद्भुपलं सर्वज्ञं सवौत्मलं सरवैव्यवहारास्पदल 
क्षराक्षरातीतद च अतिपादयता तत््ज्ञानैकथाप्यमखण्डेकरसलं अकारितम् ॥ 

आधारं जगतां गतिं गतिमतां सूया्यभासखं सतां सारं सारतां गतागतवतां चिन्तामसंजानताम् । 

संसारं विततां नतिं कृतवतां खवोर्थदं देवतां शौरिं सर्व॑ततां परां भज सितां चेतो न चासाधुताम् ॥ १ ॥ 

इति श्रीपरमदंसपरि्ाजकाचार्यश्रीनालखामिश्चीपाददिष्यदत्तवंशावतंसरामङुमारसूडुधनपतिविदुषा बिरचितायां 
श्रीगीताभाष्योत्कर्षदीपिकायां पश्चदशोऽव्यायः ॥ १५ ॥ 

६ भीधरीन्याख्या 1 

न पुनरविशतिश्टोकमध्यायमात्रम् । हे भनघ व्यसनश्चतय, मत्र एतन्मदुक्तं शाखं बुद्धा उदधिमान्. सम्बश्ानी इत्यश्च स्याय्ोऽपि 
कोऽपि । दे भारत, तवं ृतक्रतयोसीति कि वक्तव्यमिति भावः ॥ २० ॥ 

संसारश्ार्चिनं छिच्वा स्पष्टं पदे प्रयु: ॥ पुरुषोत्तमयोगाख्ये परं पदसुपादिश्चत् ॥ १२ ॥ 

इति भीधरसखामिनिरचिता्यां खबोधिन्यां दीकरायां प्ञ्दसोऽष्यायः ॥ १५ ॥ 

७ अभिनवरुघाचा्यव्याख्या ॥ 

श्षस्त्वित एव परिसमाप्तः । सवे मावेन हि परमेश्वरभजनमानेद्यरूपं भ्राण्यं तदथं चान्यत्सवैभि द्युक्तं आक् । सर्वमादे.धरस्वरूपावेश एव 
हि परमं श्चिवभिर्ति मम् ॥ २० ॥ 

अत्र संरह+--हिस्वा द्वैते महामोहं त्वा अहभयीं चितिम् । लौकिके व्यवहारेऽपि शुजिर्निलं समाविशनोद् ॥ १ ॥ 
इति श्रीमद चायाभिनवरु्तविरचिते गीतातात्पर्यसंग्रहे प्चद्सोऽभ्यायः ॥ १५५ 



षोडदोऽध्यायः । 
न ~न 

श्रीभगवायुवाच । 
अभयं सन्वसंशयुद्धिज्ञानयोगव्यवसिितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेवम् ॥ १॥ 

२ भीमच्छांकरभाष्यय् । 

देव्यास्चरी साक्चसी चेति प्राणिना प्रकृतयो नवमेऽध्याये सूचितास्तासां विस्तरेण परदसनायाभयं 
सत््वसंशद्धिरित्यादिरभ्याय आरभ्यते, तन्न संसारमोक्षाय देवी प्ररृतिर्निबन्धनायाघरी राश्चती 
चेति देव्या आदानाय प्रदश्चैनं क्रियत इतरयोः; परिवजेनाय श्रीभगवानुवाच--अभयमिति ! अभ- 
कर्क ॥ 1 0 00) 0 0 0800 भिति पिभ 0 नि 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

व्यवहितेन संबर्धं वदन्नध्यायान्तरमवतारयति-ददीति । देवी सूचिता राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी. 

परिल्यादाविति दोषः । भ्रङतीनां विस्तरेण दर्शनं ङत्रोपयोगीदयाशश्च विभस्योपयोगमाह- संसारेति । अतीते 
चाध्याये कमीयुबन्धीन्यधश्च मूरान्यनुरसंततानी यत्न कर्मन्यज्चय( वासनाः संसारस्यावान्तरमररत्वेनोक्तास्ता मनुष्रदेहे 
भराम्भवीयकमीनुसारेण व्यज्यमानाः साच्विकादिसेदेन देव्यादि्रृति्नयस्वेन निभक्ता निसितीषुमगवालुक्तवानि- 
ल्ाह-~भगवामिति । अभीरता श्ाश्रोपदिषटेऽथे संदेहं हिसवानुष्टाननिषत्व, परवन्नना परख व्याजेन वक्षीकरणम्ः; 

। ३ नीरुकण्ठन्याख्या ( चठुधंरी ) । 

नवमाध्याये राक्षसी आसुरी दैवी चेति तिखः संपद उक्तास्ताु राक्षसीमासुयमेवान्तभाग्य हे एव ॒संपदावत्र 
वयुत्पायेते द्रया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च इति श्रुतावभयसख्चद्ादिषीटरतयो देवाः द्म्मद्पादिधीदृत्तयो- 

ऽपुरा इति दवैरा्यसैव दशनात् । पूवीष्यायन्ते इदसुक्तं मयानघेध्य्जुन संबोघयताऽनघत्वं देवीसंपत्तिमसं तद्विषयै- 
७ भधुसूदनीन्थाख्या । 

अनन्तराध्ययि "अधश्च मूलान्युसन्ततानि कमौयुबन्धीनि मनुष्यलोके" इयत मनुष्यदेहे भरार्मवीयकमोनुारेण व्यज्यमाना 
वासनाः संसारस्यावान्तरमूललेनोक्तासाश्च देव्याुरी राक्षसी चेति पराणिनां अृतयो नवमेऽध्याये सूचिताः । तत्रे वेदबोधित- 
कर्मात्मज्ञानोपायानु्रनप्रृत्तिहेतुः सात्त्विकी शुभवासना दैवी ्रृतिरिप्युच्यते । एवं वैदिकनिषेधातिकरमेण खमभावसिद्धराय- 

द्रेषानुसारिसवीनर्थभ्रदृत्तिहेतुभूता राजसी तामसी चाञ्चभवासनासरी राक्चसी च अछृतिरुच्यते । तत्र च विषयभोगप्राधान्येन 

रागप्राबल्यादासुरीलं, हिस प्राधान्येन द्वेषप्राबल्यद्राक्षसीलमिति विवेकः । संप्रति तु शाच्रानुसारेण तद्िहितग्रहत्तिेतुभूता 
सात्त्विकी छभवासना दैवी संपत्, शाघ्नातिक्रमेण तन्निषिद्धविधयप्रवृ्तिहेतुभूता सजसी, तामसी चाञ्यभवासना राक्षखायुयोरे- 

कीकृरणेनामुरी संपदिति दव रादयेन श्भारभवासनामेदं या हं रजापलया देवाशाञराश्चः इयादिश्वुतिप्रसिद्धं दभानामादानाया- 
५ माष्योत्क्थदीपिका । 

"मोघाशा मोघकर्माणो मोधज्ञाना विचेतसः । राक्षसीमासुरीं चैव भरङृतिं मोहिनीं भिताः ॥ महात्मानस्तु मां पार्थं देवीं प्रकृति - 

माश्चिताः ! भजन्यनन्यमनसो ज्ञा भूतादिमव्ययम्" । इति दैव्यासुरी राक्षसी चेति प्राणिनां अरङ्ृतयो नवमेऽध्याये सूचिताः । 

अतीतानन्तराध्याये च "अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमायुबन्धीनि मदुभ्यलेके" इयत कमेव्यक्गय। वासना संसारस्यावान्तमूलवे- 

नोक्तः ता मलुष्यदेहे आग्भवीयकर्माुसारेण व्यज्यमानाः सात््विकराजसतामसमेदेन देव्यादिभह्ृतिलेन निभक्ता आविधिकीुद्र 

आह द्या ह प्राजापदया देवाश्वाघुराश्च" इयादिरुखदुसारेण राक्षसीमाुयौमन्तमोव्य मोक्षदेतुभूताया देव्याः परकृतेरुपादानायेतरयो- 

& भीधरीव्याख्या । 

मासुरी संपदं त्यक्त्वा दैवीभेवाभिता नराः । मुच्यन्त शति निणैतु तद्विवेकोऽथ षोडशे ॥ १ ॥ 

पूवा ष्यायान्ते “पतद्ुष्वा बद्धिमान्साल्छृतङ्ृलश्च भारत" इत्युक्तम् तत्र क॒ पतततं दुष्यते को ना न बुध्यत श्यपेक्षयां 

तचक्नानेऽभिक्षारिणोऽनधिकारिणश्च बिवेकार्थं॑षोडश्चाध्यायारम्भः । निरूपिते हि कायौथेऽपिकारिभिक्षासा भवति । तदुक्तं मैः- 

न्मारो यो येन बोढभ्यः सं श्रागान्दोढितो यदा । तदा क्तख बोढेति दरक्यं करु निरूपणम्” इति । ततराधिकारिविश्ेषणभूता देवीं 

॥ ७ अभिनवगृप्ताचा्यव्याख्या । 

एतददध्युक्तम् । बोधश्च नाम ध॒तिमयक्ञानान्तरभिद्मित्थमिखेषं भूतदुक्तिषिन्तामावनामयज्ञानान्तरमिद्मिस्थमिसेवंभूतदुक्तिचिन्तास- 

धक्ञानोद्येन विचारविमदपरामदादिरूपेण विजातीयन्थकारपिरहिततद्धावनामयः स्वभ्यसताकारविज्ञानकामे सति मवति; तद्वक्ष्यति "वि 

मृदैतदेषेण यथेष्छसि तथा ङुर' इति ! तत्र श्चतिमये न्ञाने गुरा एव आषान्येन प्रभवतः । भुकतिचिन्ता भावनामये लु विम 
भभ गार ८० 



६२३४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङिति-शरीमच्छांकरभाष्ययुता-भीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १६ 

१ ओमच्छांकर मान्यम् । 

यमभीरुता, सच्वसंद्यद्धिः सच्वस्यान्तःकर्णस्य संव्यवहारेषु पर्वश्चनमायाचृतादिपरिवजंनं शद्धमा- 
वैन व्यवहार हत्यर्थः । ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानं शाखत आाचायेतथ्चात्मादिपदाथोनामवगमः, अव- 
गतानामिद्द्रियाद्युपसंहारेणेकाश्रतया खात्मसंवे्यतापादनं योगस्तयोक्णंनयोगयोव्यवस्ि तिव्यैवस्थानं 
तन्निष्ठतेषा प्रधाना देवी साच्विकी संपत् । यच्च च येबामधिरृतानां या प्रकृतिः संभवति सालिकी 
सोच्यते । दानं यथाराक्ति संविभागोऽन्नादीनां, दमश्च बाह्यकरणानासुपरशमोऽन्तःकरणस्यो पराम 
शास्ति वक्ष्यति, यज्ञश्च श्चोतोऽचिदो्ादिः, सातेश्च देवयन्ञादिः, खाण्याय कश्वेदाद्यभ्ययनमदशथ, 

२ आनन्द्भगिरिव्याख्या । 

माया हदयेऽन्यथा कत्वा अहिरन्यथा व्यवहरणम्, अनुत्तमयथादष्टकथनम् । आदिपदेन निप्ररूम्भादिथरहः । उक्तमर्थं 
संक्षिप्याद--शुद्धेति । एषेदयभयाद्या ज्ञानादिस्थिलन्ता भ्रिधोक्तेति यावत् । तानेव साचिवकी अह्ृतिं भ्रकर- 
यति- यन्नेति । ज्ञाने कर्मणि दाधिङ्तानाममीर्ता्या या प्रङ्रतिः सा तेषां तन्न सास्विकी संपदियर्थः । महा- 
भाग्यानामव्युत्तमा दैवी संपदुक्ता, संप्रति स्वेषां यथासंभवं संपदं व्यपदिशति--दानमिति । बाद्यकरणविरोषे 
कारणमाह--अन्तःकरणस्ये ति । देवयत्तादिरिष्यादिश्ञ्देन पिवृयक्लो भूतरयो मनुष्ययलश्चेति श्रययुक्तम् । बहय- 

३ नीरखकण्ठन्याख्या ( चतुरी > । 

यस्त्वासुरीसंपदिति दशयित श्रीमगवानुवाच--अभथमिति । अभयं खोनच्छेदबुद्खयमावः । स्वसं्द्धिः चित्त- 
नैमैल्यम् । जञानं भवणादिजन्यं, योगो जञातेऽ्य चित्तपरणिधाने तयोन्यवस्थितिः । निर्दिटेषा सख्या दैवीसंपत् । दानं 

४ मधुसदनीव्यार्या । 
छभानां हानाय च प्रतिपादयितुं षोडशोऽध्याय आरभ्यते । तत्रादौ शछछोकत्रयेणदियां दैवीं संपदं श्रीभगवानुवाच--दाघ्नो. 
पदिषटेऽ्थं संदेहं विनाऽनुष्ठाननिष्टलं एकाकी स्वैपरिग्रहश्ल्यः कथं जीतिष्यामीति भयरादिदयं बाऽभयम् , सत्त्वस्यान्तःकरणख 
छद्धिनिंर्मलता तस्याः सम्यक्ता भगवत्ततत्वस्परर्तियोग्यता सत्त्वसंशुद्धिः परवश्चनमायानरतादिपरिव्नं वा परस्य व्याजेन वन्ती. 
करणं परवश्वनं, हृदयेऽन्यथा ला बहिरन्यथा व्यवहरणं माया, अयथाइष्टकरणमनृतमिलयादि, ज्ञानं शाल्नादत्मतत्त्वस्ावगमः, 
चित्तेकाप्रतया तस खाुभवारूढल योगस्तयोर्व्यवस्थितिः स्वेदा तन्निष्ठा ज्नयोगव्यवस्थितिः ¦ यद तु अभयं सर्वैभूताभय- 
दानसंकल्पपालनं, । एतचन्येषामपि परमर्हसधरममांणासुपलक्षणम् । सत्त्वसंश्द्धिश्रवणादिपरिपाकेणान्तःकरणसयासंभावनानिष. 
रीतभावनादिमलराहिखं । ज्ञानमात्मसाक्षात्कारः । योगो मनोनादावासनाश्चयायुकूकः पुरषप्रयन्नसाभ्यां विदिष् संसारिबिल- 
क्षणावस्थितिर्जीवन्सुक्तिज्ञानयोगव्यवस्थितिरियेवं व्याङ्यायते तदा फलभूतैव दैवी संपदियं द्रश्व्या । मगवद्धक्तिं विनान्तः* 
करणसञद्धर्योगात्तया सापि कथिता (महात्मानस्त मां पार्थं दैवीं अकृतिमाधिताः । भजन्दयनन्यमनसो न्ञाला भूतादिमन्ययम् 
इति नवमे देव्यां संपदि भगवद्धकेरुकलाच भगवद्धक्तेरतिश्रे्ठलादभयादिभिः सह पा न छत इति द्रष्टव्यम् । महयाभाग्यारनां 
परमहंसानां फलभूतां देवीं संपदसुक्ला ततो न्यूनानां शृस्थादीनां साधनभूतामाद--दानं खखलास्पदानामन्नादीनां यथाराक्तिं 
सान्नोक्तः संविभागः । दमो बह्येन्द्रियसंयमः ऋतुकालयतिरि्तकाडे मेथुनायभावः ! चकारोऽनुक्तानां निदृत्तिलक्षणधमीर्णां ` 

_ ५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 
हौनाय चं श्रीभगवानुवाच । तच्रादावादानाय दैवीं संपदमाह--अभयसिद्यादिधरिमिः। अभयममीर्ता शान्नोपदिषटऽ्थं संदेहं 
निहायानुष्ठाननिष्ठता एकाकी सर्वपरिप्रहदन्यः कथं जी विष्यामीति भयरहितता वा आत्मचिन्तनाय गिरिदयादिनिवासेऽपि भयाभाव 
इति वा । सत्त्वस्यान्तःकरणस्य छुदधिः परस व्याजेन वत्ती करणङूपस्य वश्वनस्य हदयेऽन्यथाङ्रला बहिरन्यथा व्यवहरणरूपाया मायाया 
अयथादृ्टकथनात्मकसानृतस्य विप्रलम्भ्नमदेश्च परिवजनं ुद्धखभावेन व्यवहार इयर्थः । ज्ञानं शान्नादाचार्यश्रात्मादिपदाथा- 
नामवगमः, इन्दरियाद्ुपसंहारेणेकाभ्रतयावगतानां खात्मसंबेयतापादनं योगस्तयोर्व्यवस्थिविः व्यवस्थानं तच्नि्ठता। दानं यथाशक्ति 
अन्नादीनां संविभागः । दमश्च बाह्यकरणानासुपशामोऽन्तःकरणस्योपशमं शान्ति वक्ष्यति । यज्ञश्च भरौतोऽभिदोच्रादिः देवयज्ञः 
स्मातेश्च पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनु्ययज्ञशेति त्रिविधः। खाध्यायोऽदष्टथै ऋग्बेदा्यष्ययनं तदभ्यापनं च बह्मयज्ञः। तपो वक्ष्यमार्णं 
रारीरादि । आजवं सवैदा ऋदुलं । यत्तु सत्त्वानां दुष्ट्राणिनां व्याघ्ादीना संद्द्धिः खभावपरिदयागो यसादितीदयः अभावविेषः। 
अन्तःकरणश्चद्धः श्चान्तिरिति च वक्ष्यमाणलादिति तनादर्तव्यम्। उक्तान्तःकरणद्यब्यपेश्चया तडुपशमस बिलक्षणतायाः सुवचलतेन 

द भीधरीव्याख्या । 
संपदमाद--भीभगवान्--जमयमिति त्रिभिः । जमयं भयाभावः, स्वस लित्तख संदयुद्धिः एप्रसन्नता, कनयोगे आत्म 

७ अभिनवगृप्ताचार्यव्याख्या । 
क्षमता असाधारणकिष्यगुणसंपत्मघानभूता । अतोऽङ्ुनस्मास्वेवासाविखयभिभायेज वक्ष्यमाणं विदयेतदिति वाक्यं सरभिषयं कतुं परिकः- 
रबन्धयोजनाभिभायेष्ाह मगवान्युरुः शी मगवान--अमयनिसि । आसुरभागसनिचिष्टा समती छिराविधा सा अबृद्धया दिव्या ˆ~ ~~ ~~ 

9 सधुसूद्न , 



नीटकण्डी-मधुसूदनी-माष्योत्कषेदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुकषव्राख्यायुता । ६२५ 

अहिंसा सत्यमक्रो धस्त्याग ¦ चान्तिरपेद्युनम् । 
दया भूतेष्वरोद्टष्वं मादव हीरचापलम् ॥ २॥ 

१ भीमनच्छांकर माष्यम् । 

तथो वक्ष्यमाणं शरीरादि, आजेवश्रज्ञत्वं सर्वदा ॥ ९ ॥ किंच--अरहिंसेति । अर्िलाऽहिंसनं प्राणिनां 
पीडावजेनं, खल्यमभ्रियाच्चतवजितं यथाभूतार्थवचनम्, अकोधः परैराङ्कष्याभिहतस्य वा प्राप्तस्य 
करोधस्योपशामनं, त्यागः संन्यासः पूवै दानस्योक्तत्वाव्, शान्तिरन्तःकरणस्योपदामः, अेश्चनम- 
पिद्युनता परसमे पररन्धरधरकटीकरणं पेशयुनं तदभावोऽवैश्यने, दया कृषा भूतेषु ःखितेषु, अखोटुष््व 
मिच्दरियाणां विषयसंनिधावविक्रिया, मार्दवं स॒दुताऽकोर्य, हीरा, अचापटमसति प्रयोजने 
निरि पि 0 0,४८.०१8 ८ ११४५९ क कक कक कककककण्कगकण्क 

पीतौ मी ति 0081888 8 ॥ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

यत्तस्य स्वाध्यायेन पएथक्ृरणत् ॥ १ ॥ दैवीं संपदममिजातस्य विदोषणान्तराणि द्यति दिचेति । खागकाब्देन 
दानं कसाश्नोच्यते तन्राह--पुषैमिति । रुजाऽकायैनिद्चिदेतगद निमित्ता मनोद्त्तिः ॥ २ ॥ दैवीं संपदं प्राप्तस्य 

३ नीरकण्डव्याख्या ( तुधैरी ) । 

यथाशक्ति संविभागोऽन्नादीनाम् । दमो बाद्येन्धियनियमः । यज्ञः श्रौ तसरातीदिः ! खाध्यायो वेदाध्ययनम् । तपो वक्ष्य- 
माणठक्षणे शारीरादिधिविधम् । आर्जवं ऋजुत्वं सर्व॑दा ॥ १ ॥ किंच अहिंसा प्राणिपीडावर्जनम् । सत्यमप्रियादत- 
वर्जने यथाभूतार्थमाषणम् । अक्रोधः परैराकरुटखामिहतख वा प्राय कोधखोपश्मनम् । त्यागः सर्वकर्मसंन्यासः 
पूवे दानखोक्ततवात् । शान्तिरन्तःकरणखोपरमः 1 अपैञयनं परदोषप्रकाशनं पैड्नं तद्वनम् । दया दुःखितेषु॒भूतेषु 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

सयुचयार्थः । यज्ञश्च ध्रौतोऽभ्निदयो्रदशंपू्णमासादिः, स्मा देवयज्ञः पित्रयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति चतुर्विधः । ब्रह्मयज्ञंख 
सखाध्यायपदेन पृथगुक्तेः । चकारोऽयुक्तानां पत्तिलक्षणधमांणं समुच्यार्थः । एतन्नयं गृहस्थस्य । खध्यायो ब्रह्मयज्ञः अद्ट्थ- 

सूग्बेदाद्यध्ययनरूपो यज्ञशब्देन पच्चविधमहायज्ञोक्तिसंमवेऽप्यसाधारण्येन ब्रह्मचारिधर्मलकथनार्थं परथगुक्तिः । तपन्िविर्धं 
दारीरादि सप्तदशे वक्ष्यमाणं वानप्रस्थस्यासाधारणो धमः । एवं चतुणोमाश्रमाणामसाधारणान्ध्मानुक्ला चतुणी वणीनामसा. 
धारणधमानाद-आजेवं अवक्रलं श्रदुधानेषु श्रोतृषु खज्ञाताथौसंगोपनम् ॥ १ ॥ आणिव्रत्तिच्छेदो हिंसा तददेवुल्लम्हिसा । 
सलयमनथौननुबन्धि यथाभूतार्थवचनम् 1 परैराकोशये ताडने वा कृते सति प्राप्नो यः कोधस्तसख तत्कालमुपदामनमक्रोधः । 

दानख प्रागुक्तस्यागः संन्यास" 1 दमस प्रागुक्तः रान्तिरन्तःकरणयोपरामः । परस्मै परोक्षे परदोषध्रकाशनं वैद्यनं तदभा- 
बोऽपेश्यनम् । दया भूतेषु दुःखितेष्वलुकम्पा । अलोप्लं इन्द्रियाणां विषयसंनिधनेप्यविक्रियलम् । मार्दवमकरूरलं श्रथाूर्व- 
पक्षादिष्वपि दिष्यादिष्वभ्रियभाषणादिव्यतिरेकेण बोधयितृलम् । हीरकार्यप्रशस्यारम्मे तत्प्रतिबन्धिका लोकरुला । अचापर्टं 

५ भाष्योर्कषंदीपिका । 

ऊुकत्पनानौचियात् । ज्ञानमात्मचिन्तनं योगो निदकमैयोगः तयोव्यवस्थितिः रात्रौ ज्ञानं दिवा यथाक्षरं कर्मयोग इयेर्वलक्षणा 
व्यवस्था । दानं तेषां क्मैणामीश्वरे्पणम्। पात्रे लयागलोत्तरत्र दयागदाब्देन गरहीतलात् । य॑दा भयं सर्वैभूताभयदानसंकल्पपरिपालनं 
एतच्चान्येषामपि परमर्हसथमौणामुपलक्षणम् । सतत्वसंड्युद्धिः श्रवणादिपरिपाकेनान्तःकरणस्यासंभावनाविपरीतभावनादिमलरहि- 
द्यम् । ज्ञानमात्मसाक्षात्कारः, योगो मनोनाश्वासनाक्षयानुकूकः पुरुषप्रयल्सताभ्यां विशिध्य संसारविलक्षणावस्थितिजीबन्युकि्ञोन- 
योगव्यवस्थितिरियवं व्याख्यायेत तदा फलमूतैव दैवी संपदियं द्ष्व्येद्यादिश्याखयनेष् सम्यग्विचायै समीचीनभाष्यस्योपलक्षणार्थत- 
योपदेयमन्यत्त हेयम् ॥ १॥ किंचाऽ्हिसा इत्तिच्छेदादिना प्राणिनां पीडायाः वजैनं अर्हिंसनम् । अभ्रियादतादिहितवजितं यथाभू- 

ताथभाषणं सद्यम् । पैः कृतेनक्रोश्ेन ताडनेन वा पराप्तस कोधस्योपशमनमक्रोधः । याग" संन्यास । पूर्व दानखयोक्तलात् । एते- 

नोपात्तवित्तादेः पत्रेऽपणं दाग इति भ्त्युक्तम् । दानद्यागच्चब्दयोरूकतार्थे एव प्रसिद्धेः । रान्तिरन्तःकरणस्योपरमः परसं पररन्ध- 

2 भीधरीन्याख्या । 
कषानोपाये व्यवधितिः परिनिष्ठा, दानं खभोञ्यस्यान्नदेव॑थोन्नितं संविभागः, दमो बह्यिन्दरियसंयमः, यज्ञो यथाभिक्ार ददपू्णं 

मासादि, खाध्यायो जहययज्ादिजैपयज्ञः, तप॒ उत्तराध्याये वक्ष्यमाणं शरीरादि, आजैवमवक्रता ॥ १ ॥ विंच--भअहिंसेति । 

असा परपीडाव्जनम् , सत्यं थथाथैभाषणम् , अक्रोधस्ताडितस्यापि चित्ते क्षोभावु्पत्तिः, दाग ओदार्यम्, श्ान्तिश्चित्तोपरतिः; 

७ अभिनवगुस्ताचायन्याख्या । 

दाग्माहिण्या निधया बध्यत इति वस्वुस्व माव एषः । सं च विचात्मानं दिव्यमदां सास्विकमभिप्रपन्नः तस्मादान्तरी मोहदरक्षणामविद्या 

बिहाय बाद्यविच्यात्मराद्गहननलक्षणं श्ाल्लीयव्यापारमदठतिष्ेयध्यायारस्मः ॥ १ ॥ तथाहि 1 दिव्यां शस्येमानि चिह्ञानि तानि स्ृटमे- 

१ मधुसूदनः. 



६२६ आनैन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुत(-धीमद्धगवद्वीता । [ अध्याय; १६ 

तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीभभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 

१ भीमच्छांकरभान्यम् । 

वाक्पाणिपादादीनामव्यापारयितत्वम् ॥ २॥ किच-तेज इति 1 तेजः प्रागरभ्ये न त्वग्गता दी्षिः, 

क्लमा.ऽऽकु्सय ताडितस्य वान्तर्विक्रियात्पत्तिरत्पन्नायां विक्रियाया प्रशमनमक्रोध दत्यवोचाम, इथ 
क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः, धतिदेडेन्द्रियेष्ववसादं प्राततेषु तस्य प्रतिषेधको ऽन्तःकरणचत्तिः 

विरोषो येनोत्तस्मितानि करणानि देदृश्च नावसीदन्ति, होचं दिविध, मजलकतं बाह्यमाभ्यन्तरं च 
मनोबुद्योनैमद्यं मायारागादिकादुष्याभाव पवं द्विविच शोचम् , द्रोहः परजिघां लाभावोऽदहिंसनः 
नातिमानिताद्य्थ मानोऽतिभानः स यस्य वियते सोऽतिमानी तद्धावोऽतिमानिता तदभावो नाति 
मानिता, आत्मनः पुञ्यतातिशयमावनाभाव इदयर्थः । भवन्दयभयादीन्ये तदन्तानि संपदमभिजातस्य । 
~ ति ॥ + 0 1 

२ आनन्दगिरिभ्याख्या । 

विरोषणान्तराण्यपि सन्तीदयाह-- दिवेति । व्याव कीसैयति--नेति । अध्यास्माधिक्छारादिति रोषः । क्षमाकोध- 

योरेकारथष्वेन पौनरू्त्यमाशङ्खय परिहरति--उत्पन्नायामिति । तथयोरेवै विशेषादपौनरत्त्यं फरूतीलयाह- 
इत्थसि ति । वृत्तिबिरोषमेव विश्दयत्ि-येभेति । कचस्य दवैविध्यमेव प्रकययति-मुज्ञलेदयादिना । नेमेस्यमेव 

स्फोरयति--मायेति । उक्तसुपसंहरति--एवमिति ! अतिमानिघ्वाभावमेव व्यनक्ति--आत्मन इति । केतानि 
बिशेषणानीदयपेश्चायामाह-मवन्तीति । साधकख मयुष्यदेहस्थसयैव कथं दैवीं संपदमभिरक्ष्य जातववभिद्या- 

2 नीरकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

कृपा । अलोट्घ्ठं इन्द्रियाणां विषयसंनिधावप्यविक्रिया । मार्दवं मृदुता । द्वीरजा । अचापटं असति प्रयोजने 
वाक्याणिपादादीनामव्यापारयितृत्वम् ॥ २॥ किंच तेजः प्रागर्भ्य नतुप्रता । क्षमा आङ्रुटखय ताडितख वान्त- 
विरियायुत्त्तिः । उत्पन्नाया विक्रियायाः प्रश्षमनमक्रोध इत्युक्तम् । धृतिर्देहेन्दरियिष्वबसाद प्रप्ेषु तख प्रतिषेधकोऽन्तः- 

 मघुसुदनीव्याख्या । 

प्रयोजनं विनापि वाक्पाण्यादिव्यापारयितलं चापरं तदभावः ! आर्जवादयोऽचापल्मन्ता ब्राह्मणस्यासाधारणा धमः ! २ तेजः 
प्रागल्भ्यं ्नीबालकादिभिमूदैरनभिभाव्यलम् । क्षमा सदयपि सामर्थ्ये परिभवहेतंभरति कोधस्याचुत्पत्तिः । धृरतिर्दैहेनिद्रयेष्ववसादं 
भरत्िष्वपि तदुत्तम्भकः अयलवि शेषः । येनोत्तम्भितानि करणानि रदारीरं च नावसीदन्ति । एतच्रय क्षत्नियस्यासाधारणम् । 
दोचमाभ्यन्तरं अर्थप्रयोगादो मायाखतादिराहिदयं नतु ृललदिजनितं बह्यमत्र मह्यम् । तख रदारीरद्द्िरूपतया वा्यवे- 
नान्तःकरणवासनाशोधकलाभावात तद्रास्तनानामेव साच्िकादिमेदभिननानां देव्याड्या दिसंपद्रुपेनात्र अतिपिपादयिषितलात् । 
खाध्यायादिवत्केनचिद्रूपेण वासनारूपले तदप्यादेयमेव । द्रोहः परजिधांसया शाघ्नग्रहणादि तदभावोऽ्रोदः । एत्वं 
वैद्यस्यासाधारणम् । अदयर्थं मानितात्मनि पूञ्यलातिरायभावनाविमानिता तदभावो नातिमानिता पूज्येषु नम्रता । अयं शद्रया- 

साधारणो धर्मैः । “तमेतं वेदाुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन इदयादिश्चुया विबिदिषोप- 
यिकतया विनियुक्ता असाधारणाः साधारणाश्च वर्णीश्रमधमी इहोपरक्षयन्ते ! एते धमो भवन्ति निष्पयन्ते दैवीं छदडस- 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

प्रकरीकरणं चैदं तदभावोऽवैश्यनम् । दुःखितेषु कृपा दया । विषयसंनिधनेपीन्दियाणामनिक्रियलमलोदघ्वम् । मादैवमकरो्म् । 
हीरकर्यैषु लोकखन। । असति प्रयोजने वाक्पाणिपादानामनव्यापारयितृल्मचापलम् ॥ २ ॥ किंच तेजः प्रागल्भ्यं मूढैरभिभवितुम- 
शक्यलम् । सलयपि विक्रियाकारणक्छोशादौ विक्रियाचुसत्तिः क्षमा । उत्पन्नाया विक्रियाया उपद्मनक्रोध इयक्रोधेनापौनसक्तयम् । 
धृतियैथमन्तःकरणस्य दृत्तिविदेषो येनोत्तम्ितानि करणानि देदश्वावसादकारणे सद्यपि नावसीदति ! शौचं हि विधं बाह्यमाभ्य- 
न्तरं च शनलभ्यां छृतं बाह्यं मायारागादिकाङ्ष्याभावेन मनोवुब्योनैरमल्यमाभ्यन्तरम् । खाभ्यायादिवद्वाद्यरो चसयापि सारिविक- 
वासनाधीनलेन ब्य शौचमच्र न ग्राह्यं तख शरीरछ्द्धिरूपतया बाह्यजञेनान्तःकरणवासनाद्योधकल्याभावादिति प्रत्युक्तम् । परिजिर्घा- 

& भीधरीन्याख्या । 

वैद्यनं परोक्षे परदोषप्रका्नम् , तद्रज नमपेश्युनम् ; भूतेषु दीनेषु दया, अरोडधप्तवं कोभाभावः; अवणीलोप भर्षः । मार्द॑व ग्रदुत्वभ- 
क्रूरता, हीः अकार्यभरवृत्तो लोकृकस्नाः मचापङं व्व्क्रियाराहियम् ॥ २ ॥ किच~--तेज इति । तेजः ्रागरभ्यं, क्षमा परिभवा- 

दिषूत्पद्यमानेषु कोधप्रतिबन्धः) शरतिदःखादिभिरवसीदतध्ित्तस्य धिरीकरणम् ; चोचं बाद्याभ्यन्तरञ्युद्धिः; यद्रोद्यो जिधांसाराहिल, 
७ अभिनवगु्ताचायव्यारूया । 

वापलक्ष्यन्ते । इन्द्रियजयः । चापलं पूवापरमविमुशय यत्कर्णं तद मावोऽचापरम् ॥ २ ॥ तेज आत्मनि उत्साहयहणेन भितरवापाकरणम् 

१ मधुसूदनः 



नीलकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योस्कषैदीपिका-श्ीधरी-अभिनवगुपतव्यास्याधुना । ६३७ 

दर्भो दर्पोऽभिमानख् क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम् ॥ ४॥ 

१ भीजच्छांकर माष्यम् । 

क्िविशिशं संपद दैवीं देवानां संपदमभिलक्षय जातस्य दैवविभूवयदैष्य भाविकरयाणसेत्य् हे 
भारत ॥ २ ॥ अथेदानीमासरी संपदुच्यते-व्स्भो धर्मभ्वजिष्वम्, दपों धनखजनादिनिमित्त 
उत्सेकोऽतिमानः पूर्वोक्तः क्रोधश्च, पारुष्यमेव परपवचनं यथा काणं चक्षुष्मान्, षिरूपं रूपवान् , 
दीनाभिजनञचुत्तमाभिजन इत्यादि । अज्ञानं चाविघेकक्ञानं मिथ्याप्रत्ययः कर्तव्याकरैव्यादिविष- 
यमभिज्ञातस्य पार्थं । किमभिजातस्येव्याह--भषुराणां संपदाखरी तामभिजातयेलर्थः ॥ ४॥ 
ˆ
~
“
.
 

रि हि 0 ॥ 
निक का 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

शङ्याह~-दैवीति ॥ ३ ॥ आदेयतवेन दैवीं संपदञुक्त्वा देयसवेनासुरीं संपदमाह-~-अथेति । उस्सेको मदो 
मह दुबधीरणादेतः, आस्मन्युच्ृष्टत्वाध्यारोपोऽतिमानः, कोधस्तु कोपापरपयायः स्वपरापकारमदृत्तिहेतर्नेनादिविकार- 
लिङ्गोऽन्तःकरणद्रत्तिषिदोषः। परषो निष्टुरः प्रयक्षङूक्चवाङ तश्च भवः पार्ष्यं । तदुदाहरति--यथेति 1 तामभिजातस्य 

३ नीरखकण्ठन्याख्या ( चतुधंरी )! 

करणडृत्तिविशेषो येनोत्तम्मितानि देहादीनि नावसीदन्ति शौचं द्विविधं मृनखाभ्यां बाह्यम्, आन्तरं मनोष्ुद्यो- 
नमट्यं मायारागादिकाटष्यामावः । अद्रोहः परनिधांसाया अभावः } नातिमानिता अलयन्तं मानराहित्यम् । एतनि 
अमयादीनि देवीं स्छप्रधानां संपदं अभिलक्ष्य जातस खमावतो भवन्ति हे भारत ॥ २ ॥ अथेदानीं रनसभोमयी 
आसुरी संपदुच्यते--दस्भ इति । दम्भो धर्मभ्वजित्वम् । दुर्षः धनाभिजननिभित्त उत्सेकः । अभिमान आत्मनि 
पूज्यताबुद्धिः । कोधः प्रसिद्धः । पारुष्यं निष्टरमाषणम् । अक्चानं अविवेकजनितो मिथ्याप्रत्ययः । एते आसुरी संप- 

॥ ध मधुसूदनीन्याख्या । 

समयी संपदं वासनासन्ततिं चरीरारम्भकाङे पुण्यकर्मभिरभिव्यक्तामभिलक्ष्य जातख पुरुषस तं विय्याक्मणी समन्वारभेते 
पूवेषज्ञा च” पुण्य. पुण्येन कर्मणा भवति पापः पपेनः इल्यादिश्वुतिभ्यः । हे भारतेति संबोधयन्. छद्धवंोद्धवलेन पूत 
त्वमे तादशधर्मयोग्योऽसीति सूचयति ॥ ३ ॥ अदयतेन दैवीं संपदसुकलेदानीं हेयत्वेना्चरी संपदमेकेन शोकेन संक्षिप्याह- 
दम्भो धार्भिकतयात्मनः ख्यापनं तदेव धर्म॑ष्वजित्वम् । दर्पो धनखजनादिनिमित्तो महदवधीरणहितर्भवैविशेषः । अतिमान 
आत्मन्ययन्तपूज्यलातिदयाभ्यारोप दिवाश्च वा अघुराश्ोभये प्राजापद्याः तं स्छधिरे ततोऽघरा अतिमनेनैव कस्िन्न॒वयं 
जुहुयामेति खेष्वेवासेषु जुहतशवेरसतेऽतिमानेनैव पराबभूवुस स्मान्नातिमन्येत पराभवख द्यतन्मुखं यद्तिमान"* इति शतपथ- 
धुत्युक्तः । कोधः खपरापकारग्रृत्तिहेतुरभिञ्वलनात्मकोऽन्त-करणटृत्तिविशेषः । पारुष्यं ्रयक्षरक्चवदनचीखम् । चकररो- 
ऽनुक्तानां भावभूतानां चापलादिदोषाणां समुचयार्थः । अज्ञानं कर्वव्याकर्वव्यादिविषयविवेकाभाव. । चचब्दोऽनुक्तानामभाव- 
भूतानामध्रयादिदोषाणां समुचयार्थ. । आसुरीमसुररमणहेतुभूतां रजस्तमोमयीं संपदमञ्यभवासनासन्तति शरीरारम्भशाले 
पापकर्मभिरभिव्यक्तामभिलक्ष्य जातख कुपुरषस्य दम्भाया अन्ञानान्ता दोषा एव भवन्ति न लभयाया गुणां इयर्थः । हे 

ध माष्योत्कपंदीपिका 

साभावोऽदोहः । आत्मनः पूज्यतातिरायभावनाऽतिमानिता तदभावो नातिमानिता । एतान्यभथादीनि एतदन्तानि साच्तिकी सतव 
मघानां देवी देवानां संपदमसिलक्ष्य जातस्य दैवीविभू्य्हस्य भाविकल्याणस्य भवन्ति! मपि उत्तमवशोद्धवलवादैवीं सपद्मभिलक्ष्य 
जातोऽसीति सूचयन्नाह भारतेति ॥३॥ उपदयां देवी संपदसमुक्ा हेयामासुरीं तामाह । दम्भः धर्मष्वजिचं धार्मिकतया आत्मनः 
ख्यापनम् । दपः बियाखाभिजनादिनिमित्तो महदवन्ञाहेदरत्सेको मदः । आत्मन्युत्ृष्टलासेपोऽभिमान. । क्रोध. परापकारभ्रदृत्ति- 
देदुर्नत्रादिविकारलिह्ञोऽन्तःकरणस इत्तिविशेषः । परुषो निष्टुरः काणं चक्चुष्मानिदयादिप्रयक्षरक्षवाक् परुष भावः पारुष्यम् । 
अज्ञानं कर्तव्याकर्तैव्यविषयविवेकाभावः ! चकारावसुक्तानां चापस्या्यादिदोषाणां समुचयाथौ । आसुरीमसुराणां संपदममि. 
लक्ष्य जातस्य दम्भादीन्यज्ञानान्तानि भवन्तीयजुषन्नते ! पर्थति संबोधयन्नाु्या संपदयन्तगेती ल्लीखभावौ सोकमोदौ मोक्षार्थिना 

& भीधरीग्याख्या । 

अतिमानिता आत्मन्यतिपूञ्यत्वाभिमानस्तदमावो नातिमानिता, एतान्यभयादीनि पर्शतिभकाएणि देवी संपदमभिजातस्य भवन्ति । 
देबयोग्यां सादिविकी संपदमभिरुक्ष्य तदाभिमुख्येन जातस माविकल्याणस् पुंसो भवन्तीत्यथः ॥ ३ ॥ आसरी संपदमाद--द्म्भ 
इति । दम्भो धर्ैध्वजित्वम् , दर्पौ धनविध्ादिनिमित्तथित्तयोत्सेकः; जभिमानो व्याख्यात, कोधः प्रसिद्धः, पारुष्य निष्ुरत्वम् $ 
सक्षानमविवेकः, आसुरीमिस्युपरुक्षणम् । अराणां राक्षसानां च या संपत् तामाञ्रीमभिरक्ष्य जातसयतानि दम्भादीनि भवन्तीलर्थः 



६३८ आनन्दगिरिव्याख्यासंबरित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-ीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १६ 

देवी संपद्िमोक्चाय निबन्धायासररी मता । 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
ढौ भूतसगों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
दैवो विस्तराः पक्त आस्रं पथमे ण ॥ ६ ॥ 

१ शओीमच्छांकर माष्यम् । ॥ 
अनयोः संपदो; कायसुच्यते--देषीति । दैवी संपद् या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्, निबन्धाय 
नियतो बन्धो निवन्धस्तदर्थमाखरी संपन्मताभिप्रेता तथा राक्षसी । तत्रेवमुक्तेऽज्जैनष्यान्तमैतं भावं 
किमहमासुरसं पथुक्तः किंवा दैवीसंपदयुक्त इव्येवमालोचनारूपमारक्ष्याह भगवान्-मा छचः शोकं 
मा काषीः | संपद् दैवीमभिजातोऽस्यभिरक््य जातोऽसि भाविकय्याणस्त्वमसीत्य्थैः । है पाण्डव 

५२१ (५१ + भू ४२५ भः 9 ॐ द 9 खण भुः रम सज्येत इति ॥ ५॥ द्धो भूतेति । ढौ दिसंख्याको भूतसगौ भूतानां मञचुष्याणां सगो खटी भूतसर्गौ खज्येतते इ 
सर्गो भूतान्येव खन्यमानानि दैवासुरसंपदयुक्तानि दौ भूतसगौवित्युच्येते, (धया इ प्राजापत्या | 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 
द्म्भादीन्यक्ञानान्तानि भवन्तील्यनुषज्यते ॥ ४ ॥ कार्यं फरुविभागः । आसुरीष्युपरुक्षणं राक्षसी चेति दरष्व्य- 
मिल्याह--तथेति । फएरबिभागे संपदोरेवसक्ते प्रतीलयानस्याभिभरायं भगवतो वचनमिल्याद-- ततरे ति । तत्राभि. 
जात्य दें करोति- पाण्डवेति ॥ ५ ॥ निदैयानां रक्षसां संपत्ततीयासि स कसादोक्तेयाशाङ्धासुय मन्तमौवा- 
दिव्याह-- द्वाविति । भूतानां द्वैविध्ये मानत्वेनो्ीयवराह्मणयुदादरति--दथा हेति । संपटह्ययुतेभ्योऽतिरिक्ता, 

३ नीखकण्डव्यार्या ८ चलतुर्धरी ) । 
दमभिकक्ष्य जातख भवन्ति हे पार्थ ॥ ४ ॥ जनयोः संपदो; कार्यमाह- दैवीति । देवी पूर्वोक्ता । अश्चैनख शङ्का किमहमाञय। संपदि नातोऽलीति तामपनुद्ति गाञ्च इति ॥ ५ ॥ दवौ द्वसंख्यौ भूतसगौ भूतानां खभावौ मे दर 

४ मशुसूदनीभ्याख्या । 
पाथेति संबोधयन्विद्यदधमातकलेन तदयोग्यलं सूचयति ॥ ४ ॥ अनयोः संपदो; फठविभागोऽभिधीयते-- यख वर्णख यद्यश्रमस्य च या विहिता सात्विकी फल्मभिसन्धिरहिता करिया सा तस्य दैवी संपत् । सा सततवदयदधिभगवद्धकि्लनयोगस्थि- 
तिपयन्तां सती संसारबन्धनाद्विमोक्षाय कैवल्याय भवति अतः रैवोपदेया प्रेयोभिमिः । या तु यख शाख्ननिषिद्धा फरामि- संम्धिपूव सादंकारा च राजसी तामसी किया तस्य सा सर्वाप्याखुरी संपत् अतो राक्षशयपि तदन्तभूतैव । सा निबन्धाय 
नियताय संसारबन्धाय मता संमता च्याञ्चाणां तदनुसारिणां च अतः सा हेयेव श्रेयोऽ्थिभिरिलर्थः । तत्रै्व॑सदयहं कया संपदा युक्त इति संदिदानमञ्ञ॑नमाश्वासयवि मगवाच्- मा श्च इति मा छचोऽदमाखयां संपदा युक्त इति श्या रोकमयुतापं 
मा काषः, देवीं संपदमभिलकष्य जातोऽसि प्रागजिंतकल्याणो भाविकल्याणश्च लमसि हे पाण्डव, पण्डुपुत्रष्वन्येष्वपि दैवी संपतरसिद्धा किं पुनस्लयीवि भावः ॥ ५ ॥ नु भवतु राक्षसी म्रकृतिरायामन्तर्भूता गाल्लनिषिद्धक्रियोन्मुखतेन सामान्या- ठ्कामोपभोगप्राधान्यप्राणि्हिंसाम्राधान्याभ्यां क्विद्धेदेन व्यपदेशोपपत्तः । मानुषी त॒ प्रकृतिस्तृतीया पृथगस्ति । चया दहं भाजापल्याः प्रजापतौ पितरि ब्रहमचर्यमृुदेवा मजुष्या अदरः” इति श्रुतेः । अतः सापि हेयकोरावुपादेयकोरो वा वक्तव्यदयत आद--अरसिक्ठोके सर्वैस्म्पि संसारम दवौ द्विभक्ारावेव भूतसगौ मलुष्यसगौ भवतः । कौ तं देव आर्च नतु राक्षसो 

४ आष्योत्कषेदीपिका । 
लयाव्य परिद्याज्याविति ध्वनयति ॥ ४ ॥ अनयोः संपदोः फरनिभागमाह् । देवी संपत्संप्रारवन्धनात् विमोक्षायाुरीसं. पनिबन्धाय नियमेन बन्धाय मताभिप्रेता । एवमुक्ते किमहं दैव्या संपदा युक्तः किंवाञुयां युक्त इद्याल्ेचनरूपमर्ुनसन्तर्म- 
तभावसुपलक््याह । मा छचः शोकं मा कार्षीः । दैवीं संपदमभिलक्ष्य जातोऽसि भाविकस्याणस्लमिलर्थः ! पाण्डवेति संबोधय- नाया संपद्न्तगैतौ शोकमोहावतिशचरस्य दैव्या संपद युक्तख रोकादिविनिरुक्तय पाण्डोः पुत्रः दैवीं संपदममिजातस्म- ञीकठमयोग्योऽसीति योतयति ॥ ५ ॥ निर्दयानां रक्षसां संपदमाखयामन्तर्भाव्य देवासुरलक्षणं सगंद्रयमदुवदति-द्वाविति। 

९ भीधरीष्याख्या । 
॥ ४ ॥ एतयोः संपदोः कार्यं ददचयत्राद-दैवी संपदिति । दैवी. या संपत्तया युक्तो मयोक्ते त्छक्चामेऽधिक्ारी, सुया संपदा युक्तस्तु निलयं संस्ारील्य्थैः । पतचुला किमहमवाधिकारी न वेति सदेदग्याकुखचित्तमञ्खुनमाश्रसयति । हे पाण्डव, मा शुचः दोक मा कार्षीः । यतस्त्वं दैवी सपदमभिजातोऽसि ॥ ५ ॥ आसुरीसंपत्सवीत्मना वेजयितव्येलेतदथेमाुरी संपदं प्रपञ्रयितुभाश-- द्वाविति । द द्विप्रकारो भूताना सगैने भदवनच्छणु । आसुररक्तपप्रकृत्योरेकीकरणेन द्वावित्युक्तम् । भतो “याक्षृसीमा्ठरी 

७ अभिनवगुप्ताचार्यब्याख्या । 
॥३॥४॥ दैवी संपदेया । साच तथ मोक्षाय काम्रनापरिहारात् । अतस्तं श्लोकं मा कार्षीः भात्रादीन्हस्वा सुखं कथम्रद्ख वीयेसि । 



नीखकण्ठी-मधघुसूदनी-भाष्योत्कषैदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगुपतवयास्यायुता । ६३९ 

प्र्त्ति जी निचत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न रोच नापि चाचारो न सद्यं तेषु वियते ॥ ७॥ 

१ भीमण्छांकरभाष्यम् ॥ 

देवाश्चासुराश्च इति धे ; । रोके ऽसिन्संसार इव्यर्थः । सर्वषां देविध्योपपत्तेः । कौ तौ भूनसगौ- वित्युच्येते प्रकृतावेव देव आसुर एव च । उक्तयोरेव पुनरयुवादे' प्रयोजनमाह-दैवो भूतसर्गोऽभय 
सत्त्वसंशयद्धिरित्यादिना विस्तरशो विस्तरप्रकारेः भोक्तः कथितो न त्वासुरो विस्तर्शोऽवस्तस्परि- 
वजनार्थमाच्ुरं पाथ, मे मम वचनादुच्यमानं विस्तरदाः श्ण्ववधार्य ॥ दे ॥ अध्यायपरिसमातेरा- 
सरी संपस्प्राणिविशेषणत्वेन भरदरदयते परत्यश्षीकरणेन च राक्यतेऽस्याः परिवर्जनं कैमिति-परचच्ति- 
मिति ! पङ्ति च भ्रवतेनं यसिन्पुख्षार्थसाधने करतैव्ये प्त्तिस्तां, निन्त च तद्धिपरीतां यसाद्- 
नथहेतोनिंवतिंतव्य सला निचुतच्तिस्तां च जना आखुरा न षि दुन जानन्ति । न वलं प्रव॒त्तिनिचृत्ती 
पव न विदुने शोचं नापि चाचारो न ख्यं तेषु विद्यते । अशौचा अनाचारा मायाविनो ऽदत- 
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

नामपि प्राणिभेदानां संभवाव्छुतो भूतानां ह्िस्वनियतिरियाशङ्याह--लर्वषासिति ॥ ३ ॥ नन्वध्यायज्ञेषेणा- 
सुरसंपदशं नमयुक्तं तस्यास्त्याज्यत्वेन पङ्कपक्षाकनन्यायावतारादियाशङ्खह--प्रत्यक्षीकरणेनेति । वजैनीयामासुरीं 
संपदं विच्रणोति--प्रच्रत्ति चेति । तां विहितां प्रदरत्तिं न जानन्तीयर्थः। तां च निषिद्धा क्रियां न जानन्तीति 
संबन्धः । न श्ौचनमिलयादेसतात्पयैमाह--अनाचारा इति । शौचसश्ययोराचारान्तभावेऽपि ब्राह्मणपरिव्राजकन्या्येन 

३ नीरटकण्ठव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

चनच्छु ॥ ६ ॥ ्रदृत्ति विधिवाक्यं निटि निषेधवाक्यं न विदुः । धमोधर्मयोरिशामिषटदेतुत्व्ञानरदिता इत्यर्थः । 
€ मथुसुदनीव्याख्या । 

मानुषो वाऽधिकः सगोऽस्तीदर्थैः । यो यदा मदुध्यः चाखसंस्कारप्राबल्येन खभावसिद्धौ रागदेषावभिभूय धर्मपरायणो भवति 
स तदा देवः, यदा तु खभावसिद्धरागद्धेषभ्राबस्येन राल्लसंस्कारमभिभूयाधर्मपरायणो भवति स तदाऽसुर इति दरैविध्योपपत्तेः 1 
नहि धर्माधमौभ्यां तृतीया कोटिरस्ि । तथाच श्रूयते रया ह ्राजापद्ा देवाशवाञरा्व ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 
असुरा इति दमदानदयाविधिः इति । अपरे तु वाक्ये श्रया इ अ्राजापलयाः इयादौ दमदानदयारहिता मनुष्या असुरा एव 
सन्तः केनचित्साधर्म्येण देवा मतुष्या अघ्रा इत्युपचर्यन्त इति नाधिक्यावकाशः । एकेनैव दददयक्षरेण अजापतिना दमर- 
दहितान्मनुष्यान्ति दमोपदेशः छतः, दानरदितान्भ्रति दानोपदेशः, दयारहितान्भति दयोपदेो नठु विजातीया एव देवासुर- 
मवुष्या इह विवक्षिताः । मरुष्याधिकारलच्छास्नस्य । तथाचान्त उपसंहरति "तदेतदेवैषा दैवी वागजुबदति सतनयित्युदंदद 
इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतन्नयं शिक्षेदमं दार्नं दमामिति' । तस्माद्राक्षसी मानुषी च अ्ृतिरायामेवान्तभवतीवि 
युक्तसुकतं दौ भूतसर्गा निति । तन्न दैवो भूतसगौ मया ल अति विस्तरशो विस्तरप्रकारैः प्रोक्तः स्थितप्रज्ञलक्षणे द्वितीये, 
भक्तिलक्षणे दादश, ज्ञानलक्षणे त्रयोदशे, गुणातीतलक्षणे चदुर्दशे, इद चाभयमिलयादिना । इदानीमाञुरं भूतसर्मं॑मे 
महचनैर्विस्तरक्ः प्रतिपा्यभानं लं दण हानाथंमवधारय । सम्यक्तया ज्ञातस्य हि परिवज॑नं शक्यते कलमिति हे पार्थेति 
संबन्धसूचनेनादुपिक्षणीयतां दीयति ॥ ६ ॥ बजैनीयामारीं संपदं आणिविशेषणतया तानहमिदयतः आक्तनैद्रोदरभिः 

५ माष्योत्कर्षदीपिका । 

वौ द्विखंद्याकौ भूतानां मनुष्याणां सर्गौ लोकेऽसिन्संसारे हदयर्थ. । कौ तावियत आह । भ्रकृतवेव देव आयुर एव च। तथाच 
ज्यत इति सर्गो भूतान्येव खज्यमानानि दैव्या संपद युक्तानि दैवो भूतस्गं इत्युच्यते । तान्येवाञुयौ संपदा युक्तानि आघुरो 
भूतसग इति । तथाच श्रुतिः वया ह प्राजापदया देवाश्वाुराशेति" । उक्तयोरेष पुनरलुवादे मयोजनमाह । देवो भूतसगोऽभयं सत्व- 

संद्द्धिरिखादिना विस्तरो बिस्तररकारैः भर्तः कथितः नलासुोऽतस्तत्परििजैनार्थमाइरं मूतसगे मे मम॒वचनादुच्यमानं 
विसरः णु अवधारय श्वुलला च रोकमोदो परियजेति ज्ञापनाय संबोधयति पाति ५ ९ ॥ ज्ञानं विना परिवजेनासंभव- 

दासुरीं संपदं आणिविषेषणविषयलेन भद्दौयति-ग्रच्त्ति चेति । आड्रा जनाः त्ति अ्हत्तिविषर्य पुरषार्थसाधनं चकारा 

& भी धरीन्याख्या । 

चैव भक्तिं मोहिनीं भिताः इ्यादिना नवमाध्यायोक्तङृतित्रैविष्ये नाविरोधः । स्पष्टमन्यत् ॥ & ॥ आसुरी विस्तरतो निरूपयति-- 

अवृत्ति चेल्यादिद्वादक्षाभिः । धमे रसति, भधमोजनिषटतति च आदर मावा जना न जानन्ति । अतः द्रोचमाचारः सलं च तेषु 

७ अभिनवगुप्राचायेव्याख्या । 

शिष्टं स्पष्टम् ५ ५॥ द्वाविति । एषा दैवी संपदुक्ता अ भयमिलादिना ॥ ६ ॥ आसुरीमाह-्रदृत्तिचेयादिना । भदृचिः त दृदमुतन्न- 



६४० आनन्दगिरिन्याल्यासंबलित-श्रीमच्छंकरमभाष्ययुता-भ्ीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १६ 

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगद्ाह्वरनीभ्वरम् । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥ 

` १ आओमच्छांकरभाष्यम् । . 

वादिनो द्याञ्राः ॥ ७ ॥ किंच-असव्येति । अद्यं यथा वयमच्चुतप्रायास्तथेदं जगत्लवेमखत्यम- 
प्रतिष्ठं च नास्य चमाधमों परतिष्ठातोऽपध्रतिषठं चेति त आसुरा जना जगदाहुरनीश्वर नच धमोघरसै- 
खव्यपेक्षकोऽस्य शासितेश्वरो विद्यत इत्यतोऽनीशभ्वरं जगदाहु; । किंचापरस्परसं भूतं कामग्रयुक्तयोः 
सख्ीपुखुषयोरन्योन्यसंयोगाजगत्सर्व संभूतम् । किमन्यत्कामहे तुक कामहेतुकमेव कामहैतुकं किमन्य- 
जगतः कारणं न रकिचिददषं घमांधमोदि करणान्तरं विद्यते जगत; कम पव प्राणिनां 
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२ आनन्दभिरिव्याख्या ! 

पथगुपादानम् ¶ ७ ॥ असुराणां जनानां विशेषणान्तराण्यपि सन्तीलाह--किंचेति । निद्यत इत्याहुरिति पूर्वेण 
संबन्धः । श्राद्धेकगम्यमद््ं निमित्तीकृत्य भरकरयधिष्ठात्रास्मकेन जद्यणा रहितं जगदिष्यते चेस्कथं तदुत्पत्तिरिया- 
रङ्खाह-किचेति । किमन्यदियादेरक्षेपसख ताव्ययैमाह--न किंचिदिति ॥ ८ ॥ यथोक्ता इष्िवरहद्िवदि्- 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

॥ ७ ॥ असत्यं सत्यवजित जगत्परागिजातम् । तथाऽग्रतिषठं धर्माधर्म ख्या प्रतिष्ठा आश्रयस्तच्छरन्यम् । अनीश्वरं 
अनियन्तृकं आदुः | अपरस्परसंभूतं जपरस्राः क्रियासात्येः इति सुद्: । बीजाङ्करबत्परस्परकारणी भूतानां धमी- - 
धमतद्भासनानां यत्सातत्ये तसत्संभूतं । किमन्यहयोकेऽस्ि न किंचिदपि धर्मादपेक्षया उत्यते, किंतु सवै कामहैतुकं 

€ भपुसूदनीष्याख्या । 
श्लेकविद्रणोति--परवरतति प्रृ्तिविपययं धर्म चक्रारात्तस्मतिपादकं विधिवाक्यं च एवं निकृत्तिविषयमधमे चकारात्तस्रतिपादकं 
निषेधवाक्यं च आसुरखभावा जना न जानन्ति ¦ अतसेषु न द्विविधं चौचं नाप्याचाये मन्वादिभिरुक्तः । न सत्यं च प्रिय- 
दहितयथार्थभापण विद्यते । शोचसलययोराचारान्तमौवेऽपि ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन एथयुपादानम् । अशौचा अनाचारा अन्त. 
वादिनो द्यञुरा मायाविनः प्रषिदधाः ॥ ७ ॥ नञ धर्माधर्मयो. ्रदृत्तिनिद्त्तिविषययोः प्रतिपादकं वेदाख्यं प्रमाणमस्ति निद 
भगवदान्नारूपं सर्वलोकप्रसिद्धं तदुपजीवीनि च स्य्रतिपुराणेतिहासादीनि सन्ति तत्कथं प्हत्तिनिडृत्तिततप्रमाणायज्ञानं, ज्ञाने 
वाजोषद्धिनां शासितरि भगवति सति कर्थं तदननुष्ठानेन शौचाचारादिरहितलं दुष्टानां शचासितुर्भगवतोऽपि लोकवेदभ्रसिद्धल्ादत 
आह--सत्यमवाधिततात्पयैविषयं तत्त्वावेदकं वेदाख्यं प्रमाणं तदुपजीवि पुराणादि च नासि यत्र तदसल्यम् । वेदखरूपश्य 
अलयक्षपिद्धलेऽपि तत्प्रामाण्वानभ्युपगमाद्विशि्यभावः 1 अतएव नासि ध्मीधर्मरूपा अतिष्ठा व्यवरथहेदठुयख तदमतिष्ठम् । 
तथा नास्ति छभाञ्भयोः कर्मणोः फलदातेश्वरो नियन्ता यख तदनीश्वरं ते आघ्रा जगदाहु: । बछवेत्पापग्रतिबन्धदेदसय 
आमाण्यं ते न मन्यन्ते । ततश्च तद्धोधितयो धमो धर्मयोरीश्वरस् चानङ्गीकाराययेष्ठाचरणेन ते पुरुषार्थभ्र् इदर्थः ।! चाच्चै- 
कसमधिगम्यधमोधर्मसहायेन अकृयधिष्ठान्ना परमेश्वरेण रदितं जगदिष्यते चेत्कारणाभावात्कथं तदुतत्तिरित्याश्ाह-- 
अपरस्परसंभूतं ऋमप्रयुक्तयोः लर पुंसयोरन्योन्यसंयोगात्संभूनं जगत्कामहेपुर्क कामहेतुकमेव कामहैतुकं कामातिरिक्तकारण- 
शून्यम् । ननु धमाद्यप्यसि कारणं नेखाह--अन्यदहृषटं कारणं किमसि नास्येदेय्थः । अङ्गी करेऽपि क्रचिद्रला सभावे 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 
तद्रोधकं खां च । निढृत्ति निदत्तिविषयमन्थसाधनं तद्वोधकं शाच्नं च न विदधुः । न केवलमेतावदेव कितु न सौचं नापि चाचारो न सदयं तेषु आछरेषु वियते । अशौचाः अनाचार मायाविनोऽन्रतवादिनो यत आघुरा अत इयथः । शोचससयोः मन्वादु्त- 
चवारान्तमोवेऽपि ब्राह्यणपरित्राजकन्यायेन छथगुपादनम् ॥ ७ ॥ किच असं यथा वयमन्रतप्रायास्तथेदं जगदप्यसल्यमबाधितप्र- 
माण्न्यलादतप्ायभू । अप्रतिष्ठं न विद्यते घमाधमे प्रतिष्ठा व्यवस्थदितुर्बख् तत्तथा धर्माधर्मसावेक्षोऽख रासितेश्वरो न विधते इयनीश्वरमाहुः । नु धमौधमेतदध्यक्षामावे जगदुत्पत्ति कथमाइुरिति तत्राह । अपरस्परसंभूतं परापरशब्दावन्यशब्द्पर्यायौ । कामभयुक्तयोः छीपुरषयोरन्योन्यसङ्गाजातं काम एव हेतुर्थसय तत्कामहेतुकं किमन्यत्कामादन्यत् किंविददष्टं ध्मादिकारणान्तरं 
जगतो न विधते कटु काम एव ज्ञीपुरुषयोः सब्गहेठः सर्वैस जगतः कारणमिति लोकायविकदटिरियम् । यैत “अपरस्पराः कियासा- 

& भीधरीव्याख्या। 
नास्येव ॥ ७ ॥ नु वेदोक्तयोधमौधसैयोः प्रड्ृत्ति निदत्ति च कथ न बिढुः, छतो वा ध्मापसैयोरनङ्गीकारे जगतः सुखदुःखादि. 
ज्यवस्था स्याद्, कथं वा सौचाचारादिविषया ईश्वराज्ञामतिवतैरन् , ईशरानङ्गीकारे च ऊुतो जगदुत्पत्तिः स्यादतद--अक्षलयत्रिति। नासि सव्यं वेदपुराणादिरमाणं यसिस्ताटशं जगदाहुः । वेदादीनां प्रामाण्य न मन्यन्त श्वयथैः । तदुक्तम्-“चयो वेदस्य कतौसे भण्ड- 
धूतैनिशाचराः› शत्यादि । अत्त एव नास्ति धमाधमैरूपा प्रतिष्ठा व्य॒वस्थाहेतुयस्य तत् । खाभाविरवं 
-------------- मा मरिद व्यवसित तत् । सामाविकं नगभिच्यमादुरिलभेः । अत एव 

१ नीन्क्ड 
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नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योककर्षदीपिका-श्रीधरी-जमिनवगुपतव्याख्यायुता । ६४१ 

एतां द्टिमवष्टभ्य नश्टात्मानोऽल्पवुद्धयः । 
प्रमवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
काममाभिदय दुष्पूरं दस्ममानमद्हन्विताः । 
मोदाहुहीत्वासद्रादान्पवतन्तेऽहयुचित्रताः ॥ १० ॥ 

१ भीमच्छांकर भाष्यम् । 

कारणमिति छोकायतिकदष्िरियम् ॥ ८ ॥ पतामिति। पतां दष्टिमव्टभ्याधित्य नद्यत्मानो नष्ट 
स्वभावा विश्रष्टपरलोकसखाधना अस्पुद्धयोऽल्पबिषयविषयास्पेव बुद्धिर्षां तेऽव्पन्ुद्धयः परभवन्त्यु- 
इवन्त्युत्रकमोणः श्रूरकमोणो रदिंसार्मकाः श्चयाय जगतः पभवन्तीति संबन्धः । जगतोऽहिताः 
शत्रव इयर्थः ॥९॥ ते च-काममिति । काममिच्छाविशेषमाधिद्यावष्टभ्य दुष्पूरमशक्यपूरणं 
द्म्भमानमद्ान्विता दृम्भश्च मानश्च मद्श्च दम्भमानमदास्तैरन्विता दम्भमानमदान्विताः मोहाद्. 

पृ / + ^ कोना चे गन भनया" केन [कि 2 + । # (+) + ̂ ) 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

वेल्याश्ङ्याह--पतासिति । भरायुपदिषश्मेतां लोकयतिकदृष्टिमबरम्ब्येति यावत् । नष्टस्भावस्वसेव स्पष्टयति 

विष्टेति । धिषयदुद्धेरल्पस्वं दष्टमावोदेरोन भदृत्तव्वं, जगतः प्राणिजातस्येति यावत् ॥ ९ ॥ तानेव दुराचाराना- 
सुरान्धरकारान्तरेण बिशिनष्टि-ते चेति ॥ १० ॥ तानेव विधान्तरेण विरशिनशटि-किंचेति । विन्तामात्मीय- 
योगक्षेमोपायारोचनास्मिकामपरिमेयविषयत्वासपरिमातमशक्यामाश्रिता इति संबन्धः । एष कामोपभोगः परमयनं 

ॐ सीरकण्टव्यार्या ( चतुरी ) । 

खीपुंसयोर्मिधुनीमाव; कामस्तदुत्थखभावादेव जन्तुजायते न त्वदशदित्यर्थः ॥ ८ ॥ एतामनुपदोक्तां ठोका- 

यतिकानामभिपरेतां द्टिमव्टभ्य तामाश्रित्य नात्मनः कामादिवरेन नष्टवैयीः। यतोऽखपे शुदे दषटसुखे एव बुद्धिर्येषां 
तेऽखबुद्धयः । अहिताः हिंखाः ॥ ९ ॥ असद्राहान् वदयाकर्षणनिध्यज्ञनकायसि द्धा दिसाधनेषु असत्सु असमीचीनेषु 
आदा नि्न्धा अत्यन्ताभिनिवेशासतान् गृहीत्वा अञ्धचीनि मवमांसादिसपिक्षाणि व्रतानि नियमविरषा येषां ते तथा- 

 मधुसूदनीष्याख्या 

प्यवसानात्खाभाविक्मेव जगद्रैचिन्यमस्तु ट्टे सभवदयदष्टकल्पनानवकाात्। अतः काम एव प्राणिनां कारणं नान्यदष्टेश्वरादी- 
याहुरिति लोकायतिकदष्टिरियम् ॥ ८ ॥ इयं दृष्टिः शचाज्ञीयदृशिवदिषवेदयाशश्चयाद--एतां भुक्तं सोकायतिकटध्िमिव्टभ्या- 
छम्न्य न्टत्मानो भष्टपररोकसाधनाः अल्पबुदधयो दटमानरोदेश्परषृत्तमतयः उभकर्मांणो हिंस! अहिताः शत्रवो जगतः भाणि. 
जाततख क्षयाय व्याघ्रसपौदिरूपेण श्रभवन्त्युत्यन्ते । तस्मादियं इश्िरलन्ताधोगतिषितुतया सवात्मना श्रेयोर्थिमिहैयेवेयर्थः 
॥ ९॥ ते च यदा केनचित्कर्मणा मनुष्ययोनिमापयन्ते तदाद-करामं तत्तदृष्टविषयाभिलाषं दुःपूरं पूरथितुमशक्यं दम्भे. 
नाधार्मिकवेऽपि धार्मिकलख्यापनेन मनेनापूज्यलचेऽपि पूज्यलष्यापनेन, मदेनोत्कषेरहितलञेऽप्युत्करषैविशेषाध्यारोपेण महदवधी- 

५ भआष्योक्कर्दीपिका 1 

तले इति छ२। बीजाह्करवत्परस्परकारणीभूतानां धमीधर्मवासनानां यत्सातलं तस्मत्संभूतं करिमन्यष्ठोकेऽसि। न किंचिदपि धमा- 
य॒पेश्चया उत्पयते किंतु सर्वं कामहेदुकं खरीपुरुषयोर्मिधुनीभावः कामसदुत्थसखभावदिव जन्तुजौयते न लदष्टादिदन्ये तदुपेश्ष्यम् । 
अप्रतिषमिदयनेन पौनस्त्यापादकख श्िष्टकत्पनसयान्याप्यलात् ॥ ८ ॥ एतायुदाहतां सोकायतिकदश्िमवष्टभ्यभिदय न्यत्मानो 
नष्टखभावा ्रषटपरलोकसाधना अल्पदुद्धयोऽत्पविषय विषयाल्यैव बुद्धियेषां ते दटमाघोदेशभ्रत्तमतय उग्रकमोणः क्रूरकमाणो हिंसा- 
तक्रा: जगतोऽदिताः शत्रवो जगतः क्षयाय भभवन्ति उद्भवन्ति ! तथचेतादशदोषेदुेयं दृटिः श्रेयोर्थिभिः सर्वथा नश्रयणीयेति 

भावः॥ ९॥ तानेव दुराचायान्प्रकारान्तरेण विदिनष्टि-ते च कार्म तत्तदटश्चद्विषयाभिलाषं दुःखेन पूरणं यस्यारक्यपूरणं अधार्मि- 

केलेऽपि धार्मिकलस्यापनं दम्भः । जपूज्येऽपि पूज्यलाभिनिवेशो मानः! निङृटलेऽप्युत्टलारोपो महदवन्ञानहेदुमैदसेरन्विता 
६ भी घरीष्याख्या । 

नासीश्वरः कतौ व्यवस्थापकश्च यख तादृ जगदाहूः । तरि छुतोऽस्य जगत उत्पत्ति वदन्तीद्यत आद--भपरस्परसंभूतमिति । 

अपरश्च प्रश्चलयपरस्पर भपरस्परतोऽन्योन्यतः खीपुरुषमिशुनात्संभूतं जगत् किमन्यत्कारणमस्य, नास्त्यन्यक्किचित्) किंतु कामै 

तकम् ) सीपुरुषयोः काम एव प्रवाहरूपेण देतुरस्येश्यादरियथेः ॥ ८ ॥ किंच---एताभिति । पतां लोकायतिकानां दृष्ट ददन 

„ माभिल्य नष्ठस्मानो मङिनिचित्ताः सन्तोऽस्पदुदधयो दृष्टाथेमा्मतयः अतव उमर त्तं क्म येषां तेऽदहिता वैरिणो भूत्वा, जगतः 

क्षयाय प्रमवन्ति । उद्धवन्तीत्यैः ॥ ९ ॥ अ्रचि--काममिति । दुष्पूर पूरचिदुमशक्यं काममाश्रिय दम्भादिभिर्युक्ताः सन्तः श्चद्र- 
~~~, ~~~ 

१ मौखूकण्डः, 
भर गी ८१ 



६७२ भानन्दगिरिन्याख्यासंवलित-श्रीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । ( अध्यायः १६ 

चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तासुपािताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ ११॥ 
आरापादादातेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

२ भीभण्छांकरभाभ्यम् । 

विवेकतो शृहीत्वोपादायाखद्ादानश्षुभनिश्चयान्प्रवतैन्ते ोकैऽद्युच्विनता अश्ुचीनि वतानि येषां 
तेऽश्युचिव्रताः ॥ १० ॥ किंच चिन्तेति । चिन्तामपरिमेयां च न परिमातुं शक््यतेऽस्याशिन्ताया 
इयत्ता साऽपरिमेया तामपरिमेयां प्रख्यान्तां मर्णान्तापुपाशिताः खदा चिन्तापस इवयर्थः । कामो. 
पमोगपरमाः, काम्यन्त इति कामाः शब्दादयस्तदुपभोगपर्माः, अयसेव परमः पुरुषार्थो यः कामो. 
पभोग इव्येवं निधितात्मान एतावदिति निशिताः ॥ ११॥ आशापाशेति । आश्ापाश्श्तेयारा पव 
पाललास्तच्छतेराश्ापाराशतेर्वखा नियन्निवा; सन्तः सर्वत आङृष्यमाणाः कामक्रोधपरायणाः कामः 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

सुःखस्ेलयेतावत्पारभ्निकं तु नासि सुखमिति निश्वयवन्त इवयाह--पतावदितीति ॥ ११ ॥ भासुरानेव युनर्विशि- 
नि-आरोति । अशक्यो पायाथैनिषयाऽनवगतोपायाथैविषया वा प्राधैना आश्चासः पाञ्चा हव पारास्ेषां 

३ नीखकण्ठव्याख्या < षतुर्धरी ) । 

भूताः सन्तः कुमागेपरवर्तनेन प्रवर्तन्ते जगतः क्षयायेति संबन्धः ॥ १० ॥ चिन्तां योगक्षेमविषयाम् । प्रखयान्तां 
मरणावधिम् । एतावत् देह एवात्मा कामभोग एव पुरुषार्थं इतोऽन्यन्नासि इति निशिता; निश्वयवन्तः । तथाच 
ब्रहस्पत्यं सूत्रं श्चेतन्यविरिष्टः कामः पुरुषः, काम एवैकः पुरुषार्थः इतिच ॥ ११॥ अन्यायेन परवच्नादिना अथ. 

४ भशरुसूदनीव्याख्या । 

रणाहेतुनान्विता असद्भाद्धनञ्चुमानस्वयाननन मच््रेणेमां देवतामाराभ्य कामिनीनामाकरषैणं करिष्यामोऽनेन मन्रेणेमां देवतामाराध्य 
महानिधीन्साधयिष्याम इदयादिदुरामहरूपाच् मोहादविवेकादरहीला नतु शाखरत् । अद्युचिव्रताः अद्चुचीनि रमशानादिदेशो- 
च्छिषटलायवस्थानायरोचसपेक्षाणि वामागमादयुपदिष्टनि तानि येषां तेऽशुचि्रताः भ्रवरतन्ते यत्र॒ कुतराप्यवैदिके दष्टफले ¦ 
छद्रदेवताराधनादाविति रोषः । एतादशाः पतन्ति नरकेऽद्चाविदयभ्रिमेणान्वयः ॥१०॥ तानेव पुनविंरिनटि---चिन्तामात्मी- 
ययोगक्षेमोपायारोचनात्मिकामरपरिमेयामपरिमेयविषयलात्परिमातुमशकयां भ्रख्यो भरणमेवान्तो यससासतं प्रलयान्ताम् । 
यावजीवमनुवतेमानामिति यावत् । न केवलमद्चचिवताः भ्वरैन्ते किंत्वेताटशीं चिन्तां चोपाभ्निता इति समुश्यार्थश्वकारः । 
सदानन्तचिन्तापरा अपि न कदाचित्पारलोकिकचिन्तायुताः कितु कामोपभोगपरमाः काम्यन्त इतिं कामा दः शब्दादयो 
विषयास्तदुपमोग एष परमः पुरषाथों न धरममादियषां ते तथा । पारलीकिकसुत्तम सुखं कुतो न कामयन्ते तत्राह--एतावदु* 
टमेव खं नान्यदेतच्छरीरवियोगे भोग्यं ुखमस्येतत्कायातिरिकख भोक्तुरभावादिति निशिता एवं निश्वयवन्तः । तथात 
बास्प सूतं शेतन्यविरिष्टः कामः पुरुषः, काम एवैकः पुस्षार्थः” इति च ॥ ११॥ त ईटशा अघराः--अककयोपायाथ- 

॥ ५ माष्योत्कर्षदीपिका । 
युक्ताः मोदादविवेकादसद्राहानद्चभनिश्वयान् । अनेन मन्रेणेमां देवतां वीय कामिनीनामाकषर्ण शतुमारण चावर्य करिष्याम 
इ्या्दिरूपान्दुराग्रहान् गीला अश्चचित्रताः अद्चीनि स्म्ानादिदेरोच्छि्टावस्थानायस्षौचसापेश्चाभि वामायमाद्युपदिष्टानि त्तानि 
येषां ते इह रोके भवतैन्ते एतादशा अरा जन इहं लोके सन्तीयर्थः ॥ १० ॥ आसुरानेव विधान्तरेण पुनर्वििनष्टि । चिन्तां 
योगक्षेमोपायालोचनात्मिकामपरिमेयतिषयलाव् यस्श्चिन्ताया इयत्ता न परिमादुं शक्यते सा परिमादुमश्चक्या तां प्रख्यान्तां 
मरणपर्यन्तासुपाभिताः। सदाचिन्तापरा इत्यथः । काम्यन्त इति कामाः शब्दादयस्तदुपभोगः परमपुसपरर्थो येषामयमेव परमः पुर. 
धाथ यः कामोपभोगः पारत्रिकं तु खखं नास्येवेलेवं निधितात्मानः एतत्कायातिसिकिख भोक्तुरभावात् ¦ तथाच बा्हस्पसे स्र 
न्वेतन्यविशिष्टः कामः पुरषः, काम एवैषः धुरषार्थः" इति च ॥ ११॥ आसुरानेव पुनरविषिनणि ! भाश अशक्योपायाथेविषरया 

३ भीधरीन्याख्या । 
देवताराधनादो मरवतैन्ते । कथम् । जसद्रादान्ृहीत्वाऽनेन मन्रणतां देवतामाराध्य मष्टानिधीन्साधयिभ्याम इत्यादिदुरामष्धन्मोश 
मात्रेण स्तीङ्घतय भ्रवतेन्ते । बञ्युचित्रता ग्युचीनि मवमांसादिविषयाणि नतानि येषां ते ॥ १० ॥ किच--विन्वामिति ॥ भ्यो 
भरणमेवान्तो यस्यास्ताम् । भपरिमेयां परिमातुमशक्यां चिन्तामाधिताः । निद्यचिन्तापणयणा इव्यथः । कामोपभोग एव परमो येषां 
ते, एतावदिति कामोपभोग एव परमः पुरषराथो नान्यदस्तीति इतनिश्वयाः > अर्थ॑संचयानीहन्त श््युत्तरेणान्वयः । तथाच बास्पलवं 

७ अभिनवगु्ात्ार्यष्याख्या । 
भिति । जिडृततिः क्र प्रलीयत इति । न किंचिद हाद्न्यत्कार्थं पिचते यत्रेकिंचिस्वं ॥६॥७॥८॥९॥ १०॥ निन्त तेनं अल 



नीककण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्कषैदीपिका-शरीषरी-गभिनवगुपव्यास्यादुता । ६७१६ 
हेहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२॥ 
इदमद्य मया रड्धमिमं धाष्स्ये मनोरथम् । 
इदमस्तीदमपि मे मविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥ 
असी मया इतः शा्रनिष्ये चापरानपि । 
हेश्वरोऽहमहं मोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४॥ 

१ भीमच्छांकरभाव्यम् । 

कोधो परमयनं पर आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः, इदन्ते चेन्ते काममोगाध कामभोग- 
प्रयोजनाय न तु धमाोर्थमन्यायेनार्थंसंचयानर्थभ्रचयानन्यायेन परस्वापदरणादिनेव्य्थः ॥१२॥ कदशश्च 
तेषामभिधायः--इ्द्मिति । इदं द्रव्यमचेदानीं मया ङन्धमिदमन्यत्प्राप्सये मनोरथै भनस्तुशटिकर- 
मिदं चास्तीद्मपि मे भविष्यस्यागामिनि संवस्सरे पुनधैनं तेनाहं धनी विख्यातो भविष्यामि ॥ १३॥ 
असी मयेति । असौ वेववन्तनामा मया हतो दुजैयः श्चुः, हनिष्ये चान्यान्वराकानपरानपि, किमेते ~ 9 कभ्मतं णी 

2 आमन्दगिरिव्यास्या । 

तैर्बद्धाः इव श्रेयसः भच्याध्येतं ततो नीयमाना इलाद--भाश्षा पथेति ॥ १२ ॥ तेषाममिपायोऽपि किषेक- 
बिरोभीत्याह-ईंडदहाश्चेति । उरव्यं गोहिरण्यादि । इवमन्यद्ुद्धौ प्राथ्व॑मानत्वेन विपरिवसमानमिेतव् ॥ १३ ॥ 
यथोक्ते मदमिभायै भ्रतिवन्धकः दरश्चुरपि न संभवतीलयाह-असाविति । ष्वत्तो विहीनानां ववया प्रिभवेऽपि 

४ नीखकण्डन्यास्या ( चतुरी ) । 

संचयान् धनरा्ीन् ईहन्ते छिप्सन्ते ॥ १२ ॥ आक्ापाद्ान्विषरणोति-इदमयेति ॥ १३ ॥ कोधपरायणत्वं काम- 
परायणत्वं च पूरवोत्तराभ्यामधीम्यामाह--भसाविति । ईश्वरः समर्थः सर्वेषां निग्रहे | सिद्धः ठन्धाखिमोग- 

% जघुसुदमीभ्याख्या । 

विषया अनवगतोपायार्थविषया वा प्रार्थना आासता एव पाशा श्वं बन्धनदहेतुलत्पाशतिषां रतेः समृहैर्गद्धा इव श्रेयसः 
भरच्याव्येतस्तत आङ्कृष्य नीयमानाः कामक्रोधो परमयनमाश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः । श्रीव्यतिकरामिलाषपरानिध्टभि- 
राषाभ्यां सदा परिगृहीता इति यावत्. । शन्ते कवु चेष्टन्ते कामभोगार्थं नतु धमर्थमन्यायेन परसखहरणादिनार्थसेचयाम्धन- 
राशीन् । संचयानिति बहुवचनेन धनप्राप्तावपि तत्तृष्णायुदततर्विषयप्रा्िवधेमानतृष्णलकूपो लोभो दरतः ॥ १२ ॥ 
तेषामीदसीं धनतृष्णायुृत्तिं मनोराज्यकथनेन विदरणोति- दं धनमय इदानीमनेनोपायेन मया छन्धमिदं तदन्यत् मनोरथं 
मनस्तुष्टिकरं शीघ्रमेव भाष्ये, इदं पुरेव संचितं मम गहेऽस्ि इदमपि बहुतरं भविष्यद्यागामिनि संवत्सरे पुनथनम् । एवं 
धनतृष्णाकुल्ाः पतम्ति नरकेऽडुचावियभिमेणान्वयः ॥ १३ ॥ एवं लोभं प्रपश्य तदभिप्रायकथनेनेव वेषां कोधं अप्यति 
असो देवदत्तनामा मयां हतः शत्ुरतिडुजंयः अत इदानीमनायासेन हनिष्ये च हनिष्याम्यपरान्सर्वानपि शत्रून् । न कोऽपि 
मत्सकादाजीविष्यतीदयपेरर्थः। चकारान्न केवठं हनिष्यामि तान् किंढु तेषां दारधनादिकमपि परहीष्यामीदयभिप्रायः । कुतस्तवेतादशं 
साम्यं लत्तुल्यानां लदधिकानां वा श्त्रुणां संमवादिल्यत आह-दईैश्वयोऽदं न केवरं मादुषो येन मन्तुल्योऽधिको वां 

४ भाष्योस्कर्षदी पिका । 

अनवगतोपाया्थविषयां वा भ्रार्थनासा एव बन्धनदेतुलात्पा्ाः । आशापाशानां शतैनेद्धा एवं सन्तः श्रेयसः भरच्याव्येतस्ततं 
आङ्कष्यमाणाः कामश्नोधपरायणाः कामक्रोधौ परमयनं आश्रयो येषां ते । कामभोगार्थं कामभोगप्रयोजनाय नतु धमांर्थमन्ययेन 
परखापदरणादिना्थसंचयानर्थप्रचयान् ईहन्ते चेष्टन्ते ॥ १२ ॥ बिवेकविरोधिनामासुराणामभिप्रायमाह । इदं दरव्यं गोदहिरण्यायय 

इदानीं मया लन्धमिदमन्यन्मनोरथं मनस्तुिकरं प्राप्ये श्राप्यामि ! इदमस्ति पुरेव संचितं इदमपि मे पुनधेनमागामिनि संवत्सरे 

भविष्यति तेनाहं धनी विषयातो भविष्यामि ॥ १३ ॥ यथोक्ते मदभिप्राये प्रतिबन्धकः शघ्रुरपि न संभवतीदयाह । असी देव. 

दत्तो दुजयः शु्मया हतः हनिष्ये चापरानन्यान्वराकान् । नजु तपसतिनां सत्वे कथं सर्वेषां पराभवे तव सामश्येमिलाराह्म 
६ भीघरीभ्यास्या । । 

सूत्रम्-^काम पएमैकः पुरुषायै? इति, न्येतम्यतििष्टः कामः पुरषः इति च ॥ ११ ॥ अतएव~-भारोति । भाग्या एव पाद्या 

सेषं शतानि तैवैद्धा इतस्तत आष्ष्यमौणाः, कामक्रोधौ परमयनमाश्चयो येषां ते, कामभोगा्भमन्यायेन चौयौदिनाऽथीनां संचया- 
आशीनीष्न्ते श्च्छन्ति ॥ १२ ॥ तेषां मनोराज्यं कथयन्नरकप्राप्िमाद-इदमयेति चतुभिः । प्राप्ये प्राप्छामि । मनोरथं मनसः 

मियम् । शेषं स्पष्टम् । एषां ऋयाणां शेकानामिष्यश्शनवरिमोहिताः सन्तो नरके. पतन्तीति चतुर्थैनान्वयः ॥ १३ ॥ िंचन्न्भल्य- 
७ असिनवगुपताश्वायभ्यार्या । 

यान्ता अविरतं संदधतिपररमाध्युपरमादः। एतावदिति । कामोपभोग एव परं कलं तक्षादाच परं क्रोधः ॥ १६ # अतवाड् कामक्रोध 



६७५ जनन्दैगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवदरीता । [{ अध्यायः १६ 

आदब्योऽभिजनवानस्मिं कोऽन्योऽस्ति खदशो मया । 
यश््ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोदिताः ॥ १५॥ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजार्खमाध्रताः । 
प्रसक्ता; कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽश्युचौ ॥ १६ ॥ 

१ भीमभ्छाकरमाष्यम् । 

करिष्यन्ति तपखिनः सर्वथापि नास्ति मसतुस्य ईश्वरोऽहमहं भोगी सर्बैधकारेण च सिखोऽहं संपन्न; 
पुः पौैर्नधृभिनै केवरं मायुषोऽदं बल्वान्छखी चादमेवन्ये तु भूमिभारयावतीणीः ॥ १७॥ 
आङ्व इति \ आद्यो धनेनाभिजनेनाभिजनवान्क्तपुरषं श्रोत्रियत्वादिसंप्चस्तेनापि न मम वुव्यो- 
ऽस्ति कश्चित्कोऽन्योऽस्ति खदद्यस्तस्यो मया, किंच यश्य यागेनाप्यन्यानभिमवबिष्यामि दास्यामि 
नरादिभ्यो मोदिष्ये हषं चातिक्लये प्राप्ल्यामीलयेवमन्ञानेन विमोहिता अक्ञनविमोहिता बिषिधम- 

विवेकभावमापन्नाः ॥ १५ ॥ अनेकेति । अनेकचिन्तविश्नास्ता उक्तप्रकाररेरनेकेथ्ित्ेर्विविधं न्ता 
कि जम भि = त जज 0 11 1 षी 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

त्वततल्यान शत्रणां परिमवो निश्चितो न भवतीदाज्ञङ्काद--खर्वेथेति । रे श्वयातिरेकेऽपि कतस भोगसामथ्य- 
मिदयाबाङ्खयाह--अहमि ति । सिद्धत्वमेव स्फुटयति--संपन्न इति । बरुवानोजखी, सुली रोगरहितः ॥ १४७ ॥ 
विध्ादृत्तधनाभिजनैर्मत्तस्यो नासीलयाह--आद्य इति 1 तथापि यागदानाभ्यां तत्केन बा कशिद्धिको भनिष्य- 
तीत्याशङ्याह--किंचेति । नच तेषामेषोऽभिभ्रायः साधीचानिल्ाह--इत्येवमिति ॥ ९५ ॥ उक्तभरकारतिपयेयेण 

कृत्याङृलतिवेकविकखानां कं स्यादिद्यपेक्षायामाह-अनेद्ठेति । कामा चिषयासतेषां भोगे ॒तत्मयुक्तषूपभोगेष्विति 
३ नीरुकण्डव्याख्या ( चलुधंरी ) 1 

साधनः । बवान विषयोपरमोगे समर्थः । अतएव युखी ॥ १४ ॥ अब्वि धनी । अभिजनवान् कुठीनः अज्ञानेन 

अविवेकेन मोहिताः विविधं अमं प्रापिताः ॥ १५ ॥ अनेकं नासि एकं चिन्तनीयं यख तदनेकं बहुषु विषयेषु 

ूवोक्तेषु ठन चित्तं येषां ते अनेकचित्तासे च ते वि्ान्ताश्च किमिद्मादौ साधनीयमिद्मादौ साधनीयमिति विशे- 
४ सधुसूदनीव्याख्या । 

कश्चित्यात् किमेते करिष्यन्ति वराकाः स्वैथा नासि मत्तुल्यः कश्चिदिदयनेनाभिभ्रयेणेश्चरलं विवृणोति--यस्मादहं भोगी सवैभ- 
गोपकरणरुपेतः, सिद्धोऽहं पुत्रश्रदयादिभिः सदायेः संपन्नः, खतोऽपि बल्वानलयोजसी, खखी सर्वैथा निरोगः ॥ १४ ॥ ननु 

धनेन कुलेन वा कचित्त्वतुल्यः सादित आह -भाव्यो घनी अभिजनवान् ऊुठीनोऽप्यहमेवासि अतः कोऽन्योऽस्ति सहो मया 
न करोपीलर्थः ! यगेन दानेन वा कश्चितुख्यः खादित आह~-यक््ये यागेनाप्यन्यानभिभविष्यामि, दास्यामि धनं सावकेभ्यो नदादि- 
भ्यश्च ! ततश्च मोदिष्ये मोदं हर्ष रूप्ये नर्तक्यादिभिः सहेदेवमन्नानेनाविवेकेन विमोहिता विविध मोहं ् रमपर॑परां प्रापिताः ५१५५ 
-उक्तप्रकारेरनकेथित्तेसत्तट्टसंकलयैविनिधं प्नान्ताः यतो मोहजालसमाड़ताः मोहो दिताहितवस्युषिवेकासामर््यं तदेव जाठमा- 

५ भाष्योत्कर्दीपिका । 

किमेते करिष्यन्ति तपखिनो यतः सर्वथापि मततुस्यो नासीदयाह । देश्वरोऽदम् । देश्वयांतिरेकमेव प्रकटयति । भोयी सर्वभोगो- 
पकरणवानहम् ! सिद्धोऽहं पुत्रादिभिः संपन्नः ! बलवान् न केवलं मानुषबलवान्युखी चाहमेव ॥ १४॥ पुनरप्यासुराणामभिभ्रायं 
वर्णेयति । आब्यो धनेन । अभिजनवान् सप्तपुरुषं नोत्रियलादिसंपनोऽदमसि तस्मान्मया धनान्येन ऊुरीनेन सददस्तुल्योऽन्यः 
कोऽसि ! न कोऽ्पीटयर्थः । किच यागदानाभ्या तत्फडेन चन्येभ्योऽधिको भविष्यामीदयाह 1 यक्ष्ये यागेनाप्यन्यानमिभनिष्यामि। 
दाखापि नरसरावकादिभ्यः \! मोदिष्ये दर्षं चातिरायं यागदानङं आप्यामि । दानादिना चापरानमिभविष्यामीलेवमज्ञानेन 
विमोहिताः विविर्ं मोहिताः अनिवेकभावमापन्नास्तथा चेतेषामभिश्रायोऽसाधीयान् कदापि नोपादेय इति भावः ॥ १५॥ एव- 
मभिभायवन्त आदराः छत्याङृलविवेकरीनाः कसिषठिके गच्छन्तीलयाकाह्वायामाह \ अनेकचित्तनिग्रान्ताः उक्तप्रकारैरनेकैशि- 
तेसदु्टसेकलैविभान्ताः विनिधं भ्रान्ताः मोदजनारपघ्माष्ताः कायोकायेदितादितसारासारदहेयोपदेयाबिवेको मोदः स एव जाल- 

६ सीधरीव्याख्या । 

विति । सिद्धः छतङ्ृत्यः । स्पष्टमन्यत् ॥ १४ ॥ बिंच-~-भाडढ्य हति । घास्यो धनादिसंपन्नः अभिजनवान्कुरीनः १ ब्य 

यागाधनुष्ठनेनापि दीकषिवान्तरेभ्यः सकाद्यान्मदती प्रतिष्ठं प्राप्ामि । दाखामि स्तावकेभ्यश्च । मोदिष्ये दषं प्राप्छामीदलेवमश्ञानेन 
विमोहिताः मिथ्याभिनिवे्यं मापिताः ॥ १५ ॥ एवंभूता चस्परासवन्ति तच्छरणु--भनेकेति । भनेकेषु मनोरथेषु अशृततं नित्तमनेक" 

७ अभिनवरुप्रावार्यन्यार्या । 

धरायणा इति ॥ १३ ॥ १३॥ १४ ॥ १५ ॥ अनेकचित्तिजनास्ता इति । निश्वयाभावाव, १ जद्चचौ निरयेऽवीभ्यादो जन्ममरणसंताने 

ण स अ व णेति सी कि अति सि रि जि) रि की छ 
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आत्मसंभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दर्भेनाविधि वकम् ॥ १७ ॥ 
अहंकारं बरं दपं कामं कोधं च संभिताः। 

९२ भीमष्छांकरभाव्यम् । 

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोदजाटसमाच्रता मोददोऽविवेकोऽन्ञानं तदेव जाटमिवावरणाटमकत्वात्तेन 
खमाड्ताः भरसक्ताः कामभोगेषु तश्रैव निषण्णाः सन्तस्तेनोपचितकद्मषा; पतन्ति नरकेऽद्चौ 
वैतरण्यादौ ॥ १६ ॥ आस्मेति । आत्मसंभाविताः; स्वैगाणविलिष्ठतयात्मनैव संभावितां 
आत्मसंभाविता न साधुभिः, स्तन्धा अप्रणतात्मानो धनमानभमदान्विता धननिमित्तो मानो मदश्च 
ताभ्यां घनमानमदाभ्यामन्विता यजन्ते नामयक्तेनोममतरैयैञस्ते दम्मेन धर्मभ्वजितया ऽविधिपूर्वकं 
विहिताङ्गेतिकर्तैव्यतारहितैः ॥ १७ ॥ अहमिति । अदंकारम्हकरणमर्दकासे विचमानैरवियमनिश 

> आनस्दगिरिन्याख्या । 

यावत् ॥ १६॥ ननु तेषामपि कैषाचिद्वैदिके कर्मणि यागदानादौ प्रदृत्तिप्रतिपत्तेरयुक्तं वैतरण्यादौ पतनमिति 
चेन्तत्राह--आत्मेति ॥ १७ ॥ आसुरीं संपदमभिजातैरधर्मजातमेव संचीयते भदृत्तरपि वेदि वत्सनि नेव 
-ुण्यमिव्युक्तम् । ब्रह्मक्तानार्पुनरासुरा वुरादेवोद्रिजन्त इवादह--भर्हंकारमिति । भहंकारमेव स्फोरयति--, 

३ नीरुकण्ठडन्याख्या ( चतुषेरी >) । 

षेण आन्त्याकरुखा अनेकचित्तविभ्रान्ताः । मोहः असस्खपि सदुद्धिसदेव जारं तेन सम्यगावृताः । प्रसक्ताः प्रकरेण 
ठभाः । अश्चुचो विण्मूत्रादिमये ॥ १६ ॥ आस्मनेवात्मान महान्तं मन्यन्ते ते आत्मसंभाविताः ! खन्धाः प्रणताः । 
धननिमित्तो मानो गर्वो मद् उन्मत्तता ताभ्यामन्विताः धनमानमदान्विताः । नामयज्नैनीममाते्नैः । दम्मेन धरमै- 

८ मधुसुदनीष्यार्या । 

वरणात्मकलेन बन्धहेतुखत्तेन सम्यगाढृताः सर्वतो वेष्टिताः । मत्स्या इव सूघ्नमयेन जेन परवदीहेता इयर्थः । अतएव 
खानिष्टसाधनेष्वपि कामभोगेषु प्रसक्ताः सर्वथा तदेकपराः अतिक्चणसुपचीयमानकस्मषाः पतन्ति नरफे वैतरण्यादौ अद्यचौ 
विण्मूत्रहेष्मादिपूणै ॥ १६ ॥ नु तेषामपि केषां विद्रैदिके कर्मणि यागदानादौ अषृत्तिददौनादयुक्तं नरके पतनमिति 
नेयाद-सर्वगुणविशिध्य वयमिदयात्मनैव संभाविताः पूज्यतां प्रापिताः नतु साधुभिः कैशित् । सन्धा अनग्नाः । यतो 
धनमानमदान्विताः धननिमित्तो यो मान अत्मनि पूज्यलातिशलयाध्यासस्तजनिमित्तश्च यो मदः परसिन्पुवोदावप्यपूज्यलाभि- 

मानस्ताभ्यामन्वितास्ते नामयज्ञैनसमात्रर्यजञेन तात्वकैदींक्षिताः सोमयाजीदयादिनाममान्नसंपादकैवां यज्ञेरविधिपूर्वकं विदिता. 
तिकर्तव्यतारदिर्दम्मेन धर्मध्वजितया नतु श्रद्धया यजन्ते अतस्तःफरुभाजो न भवन्तीलर्थः ॥ १७ ॥ यक्ष्ये दास्यामीदा* 

दिसंकल्पेन दम्भार्हकारादिप्रधनेन प्रवत्तानामासुरणां बहिरद्साधनमपि यागदानादिकं कर्मं न सिष्ययन्तरदसाधनं तु 
५ भाष्योत्कषदीपिका । 

मिवावरणात्मकलात् तेन सम्यगा्ताः पक्षिण इव सूत्रमयेन जाङेन बन्धनं गताः प्रसक्ताः कामभोगेषु कामानां विषयाणासुपभोगेषु 

परकर्भेण सक्ता आसक्ति गताः तत्रैव निषण्णाः एतादश्चाः सन्तस्तेनोपचीयमानकल्मषा अद्युवौ विण्सूत्रादिपूणे वेतरण्यादिरूपे 
नरके पतन्ति ॥ १६ ॥ नलु तेषामपि केषां विद्वैदिककमैणि यागादौ अरइृत्तिद्चनात्कथं सर्वेषां वैतरण्यादौ पतनमिति 

चेत्तत्राह । आत्मसंभाविताः सर्वगुणविशिघ्य वयमिद्मात्मनेवात्मनि संभाविताः पूज्यतां गताः नतु साधुभिः । सन्धाः अप्रणतात्मा- 

नोऽनख्राः । धनमानमदान्विताः धननिभित्तो मानो मदश्व ताभ्यां धनमनमदाभ्यां अन्विताः इदं माष्यसुपलक्षणं धनमा- 

ननिभित्तो यो मदः तेनान्विता इद्यस्यापि । नामयज्ैनौममन्रयन्नैसे यजन्ते । यतो दम्मेन धर्मष्वजितयाऽनिपिपूर्ैकं निदितद्निति- 

करतैव्यतापूर्वैकं यथा न भवि तथेलर्थः ॥ १७ ॥ न केवर द्म्मेनाविधिपूर्वैकं यजन्त इयेतावदेवापि खकारं नियमानेरनिय- 
& भरीधरीन्याख्या । 

नन्तं वेन विभ्रान्ताः वि्षिषठाः तेनैव मोदमयेन जेन समादृताः, मत्स इव सन्चमयेन जाठेन यच्रिताः 1 एवं कामभोगेषु सक्ता 

अभिनिविष्टः सन्तोऽश्चचौ कमरे नरके पतन्ति ॥ १६ ॥ यक्ष्य इति च यल्तेषां मनोरथ उक्तः स॒ केवरं दम्मा्कारादिभधान 

पव नतु सास्िकं शत्यभिपरायेणाह--भावमसं भाविता इति द्वाभ्याम् । आल्नैव संभाविताः पूर्यतां नीताः नतु साशुभिः 

क्ेभिव् । तथव स्तब्धा अनन्नाः, भनेन यो मानो मदश्च ताभ्यामन्विताः सन्तो नाममात्रेण ये यजासि नामयाः । यद्व ष्दीकषितः 

सोमयाजी, शलेवमादिना नाममान्परसिद्धये ये यज्सैरयजन्ते । कथम् । दम्भेन नलु शरद्धया । अविधिपूर्वकं च यथा भवति तथा 

७ अभिनवगुप्ताचायेष्यार्या । 

च ॥ १६ ॥ यज्नर्यजन्ते भाम । निष्फकमिख्ः) क्रोधेन दि सर्वै नश्यतीलथैः । यद्वा नामयः संज्ामात्रेभैव ये यज्ञासैः । अधवा 

नामां असिश्य्थं ये यजाः येन यद्वयाञययमिसि व्यपदेशो जायते ते द्स्भपूषेरा एव नलु फरन्ति ॥ १७॥ कनो धादिरूपित्वादेव लोका 
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भामात्मपरदेष्ेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूुयकाः ॥ १८ ॥ 
१ भीमच्छांकरमाष्यस् । 

शुणेरात्मन्यध्यारोपितैर्विरिषमास्मानमहमिति मन्यते सोऽहंकारोऽवि्याख्यः कष्टतमः सर्वदोषाणां 
भूलं सवोनर्थभडत्तीनां च तथा बरं पराभिभवनिगित्तं कामरागास्वितं दर्पं दर्पौ नाम यस्योद्धवे 
धर्ममतिक्रामतिसोऽयमन्तःकरणाश्चयो दोपविशेषः, कामं ख्यादिविषयं कोधमनिष्टविषयमेतानन्याशचं 
मतो दोषान्सं्िताः। किंच ते मामीश्वरमात्मपरदेषटेषु खदेषे परवेेषु च तद्धुदधिकर्मसाक्षिमूतं मां 
प्रदधिषन्तो मच्छास्रनातिवर्तित्वं षदवेषस्तं कुर्वन्तोऽभ्यसूयकाः सन्मा्भस्थानां गणेष्वसहमानाः ॥ १८ ॥ 

२ आनस्द्भिरिष्याख्या । 

विद्मानैरिति । अध्यारोषितवैरिषयविषयस्वादहंकारस्याविद्यामुरुत्वेनाविद्यास्वमाह--अविध्याख्य इति । वि. 
वेकिभिसस्यातियलादैव हेयत्वं सुचयति--कषतम इवि । तदेव स्पष्यति- स्वति । तं संभिता इति संबन्धः । 
कार्यैकरंणसामभ्यैसुक्तविदोषणं बरुमू । अहंकार एव महद्वघीरणापयैन्तत्वेन परिणतो दर्पस्तं॑व्याकरोति--दपां 
नामेदयादिना । भ्यश्च दोषान्मास्सयादीन् । न केवरुलुक्तमेव तेषां बिरोषणं किंतु कषटतममस्ि विदोषणान्तर- 
मिल्याद--दिैति । यद्यपीश्वरं भ्रति देषसेषां संभाव्यते तथापि कथं सखरदेहे परदेदेषु च तं प्रति द्वरो नहि तत्र 
भोक्तारमन्तरेणेश्वरस्यावस्थानमिल्याशङ्खयाह--तद्भुद्धीति । तेषामीश्वरं अरति द्वेषमेव भरकटयति-मच्छाखनेति। 

३ नीलकण्डव्याख्या ( षतुर्धरी ) । 

ध्वजितया अविधिपूर्वकं यथोक्तधनक्ञानखयमृविक्पठयादिश्युदधिरहितं यजन्ते ॥ १७ ॥ अ्हकारोऽहमेव सर्वश्रेष्ठ 
इति जुद्धिः। बकं शारीरं धनाभिजननिमित्त च । दपं परावज्ञाम् । काम॑ क्रोधं च संधिताः । मां सर्वदेहेषु प्रविष्टम् । 
अत्मदेहे खदेहश्चोषणेन “कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । मां चेवान्तशरीरखं तान्वि्यासुरनिश्वयान्, इति 
वक्ष्यमाणदिशा परदेहे च हिंसादिना प्रदिषन्तः । अभ्यसूयकाः सर्वत्र गुणेषु वेदोक्तेषु शमादिषु अशक्तत्वादिटश्षणे 

छ भश्ुसूदनीन्याख्या । 

ज्ञानवैराग्यभगवद्धजनादि तेषां दूरापास्तमेवेयाह~-अहमभिमानरूपो योऽहंकारः स सर्वसाधारणः एतैरारोपितैर्युणेरात्मनो 
महत्त्वाभिमानमहंकारं तथा बरं परपरिभवनिमित्तं दारीरगतसामध्यैविरेषं दर्पं परावधीरणारूपं गुरुदपायतिक्रमकारणं चित्तरोष- 
विदैषं काममिष्टविषयाभिलाषं कोधमनिष्टविषयदवेषं, चकारात्परगुणासदिष्णुलकूपं मात्सर्य एवमन्यांश्च महतो दोषान् संश्रिताः । 
एतादृशा अपि पतितास्तव भका पूताः सन्तो नरके न परतिष्यन्तीति चेन्दयाह । मामीश्वरं भगवन्तमात्मपरदेदेष्वात्मनां 
वैषामाुराणां परेषां च तपुत्रभायादीनां देषु प्रमास्पदेषु तत्तदवुद्धिक्मसाक्षितया सन्तमतिपरेमास्पदमपि दुदैवपरिपाकात्म- 
द्विषन्तः दैश्वरस्य मम शासनं श्ुतिस्छतिरूपं तदुक्ताथौयुष्ठानपराद्युखतया तदतिवेनं मे ग्द्रेषस्तं कुर्वन्तो शरपायाज्ञालङ्खनमेव 
हि तस्पदेष इति प्रसिद्धं लोके । ननु गुवीदयः कर्थं ॒ताज्ानुरासति तव्राद- अभ्यसूयकाः गुर्वादीनां वैदिकमार्मस्थानां 
कारण्यादिगुणेषु भतारणादिदोषारोपकाः । अतस्ते सर्वैसाधनश्यून्या नरक एव पतन्तीदय्थैः । मामात्मपरदेहेष्वियस्यापरा 
व्याख्या । खदेहेषु परदेहेषु च चिदंशेन रथितं मां प्रद्विषन्तो यजन्ते । दस्भयज्ञेषु श्रद्धाया अभावाशीक्षादिनात्मनो श्रथैव 
ध्रीडा भवति । तथा पश्वादीनामप्यविधिना हिंसया चेतन्यद्येहमाचमवशिप्यत इति । अपरा व्याख्या । आत्मदेद्रै । जीवानाविे 
अमवद्टीलाविग्रहे वायुदेवादिसमाख्ये मयुष्यलादिभ्रमान्मां प्रद्िषन्तसथां परदेहेषु भक्तदेहेषु अहादादिसभाख्येषु सर्व॑द्- 
बिभूतं माँ प्रद्विषन्त इति योजना । उक्तंहि नवमे “भवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तदुमाधितम् । प्ररं भावमजानन्तो ममं 
भूमहेश्वरम् ॥ मोघाशा मोधकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः । राक्षसीमाछरीं चैव श्रकृतिं मोहिनीं भिताः" इति “अव्यक्त 
व्यक्तिमापकनं मभ्यन्ते मामबुद्धयः” इति चान्यत्र । तथाच भजनीयदवेषान्न भक्या पूतता तेषां संभवतीदयथः ॥ १८ ॥ तेषां 

५ भाष्यौत्करषंदीपिका । 

भानिश्च गुणैरात्मश्यभ्यारोपितैरात्मनो बिबिष्टलाभिमानमविययाख्यं कष्टतमं सर्वदोषाणां सर्वानर्थपदृततीनां च भूर तथा बर परा- 
भिमवनिमित्तं शरीरादिसामर््यं कामरागाम्वितं दपं धमातिक्रमहेतुमन्तःकरणाध्रयं दोषविशेषं कामं दयादिविषयं श्नोधमनिष्ट- 
विषयं चद्रेतानभ्याश्च मात्सयादीन्मदतो दोषान् संभिताः । किंच न केवल्मदंकारादीनेव संश्रिताः कितु तदाश्रयणेन भामी- 
श्वरमात्मपरदेहेषु खदेहेषु परदेदेषु च तदरदिकर्मेसाक्षिणं मां प्रदविषन्तः श्ुतिस्गविरूपमच्छसनातिवतिंल तदुक्तार्थालुषटानपरा्यु- 
खतं मद्रेषस्तं ऊु्वैन्तः दम्मेनानिधिमूर्वकं यजनं सदेदपीडनमहंकारादिकं मदनन्ञानं च श्रुतिस्खतिप्रतिषिद्धं समाधिता मदाज्ञापि" 
वर्तिन इलर्थः । नयु सत्कर्मस्थानामनुदरत्ति किमिति न छरवन्तीविनचेत्तत्राह । तेषां शगेष्वश्यसूयकाः समत्छरा दोषातिष्करणक्षीलः 

व भीघरीष्याख्या । 
॥ ९१७ ॥ भव्िधिपूरवैकाचमेव प्रपन्चयति--अ्हकारम्निति । भदंारादिसंभिताः सन्त भासमपरदेदेषु श्दैदेषु परदेदेषु च विवसनं 
चितं मां प्रहिषम्तो यजन्ते । दम्भयहेषु भद्धाया अभावादात्मनो दृथेव पीडा मवति । तथा परश्वादीनामपि अविधिना हिंसायां चैत. 



नीरुकष्टी-मधुसूदनी-भाष्योस्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुतां । ६४७ 

तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान् । 
क्षिपास्यजस्र मछ भानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्भनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्यधभां गतिम् ॥ २० ॥ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

लानहमिति । तानहं सवौन्लन्माभेभ्रतिपक्षभूतान्साधुदधेषिणो दिषतश्च मां श्रान्संसारेष्वेव नरक. 
संसरणमार्गेषु नराघमानघर्सदोषवसवारिश्चपामि वक्षिपाम्यजसं संततमद्युभानद्युभकर्मकारिण जआाखु- 
रीष्वेव क्रुरकर्मपायाख व्याघ्रसिदहादियोनिषु क्षिपामीद्यनेन संबन्धः ॥ १९ ॥ आसुरीमिति । आसुरीं 

२ अनन्द्गिरिष्यार्या । 

दैश्वरस्य शासनं शुतिर्ष्टतिरूपं तढतिवर्तिस्वं॑तदुक्ताथ॑ल्लनावुष्ठानपराख्युखत्वम् ॥ १८ ॥ तेषासुक्तविरोषणवतामा- 

सुराणां किं स्यादिति तदाह- तानिति । भगवतो नैधेण्यरलङ्ग भ्रयादिशति--अधर्मति ॥ १९॥ नु तेषामपि 

करमेण बहूनां जन्मनामन्ते च्रेयो भविष्यति नेव्याह--अस्युरीमिति । तेषामीश्वरसिशङ्काभवे कथं वश्िषेषः 
३ नीरुकण्ठव्याख्या ( षदुधेरी )। 

दोषमारोपयन्तः ॥ १८ ॥ तेषां फलमाह--तानिति । सर्व॑भूतसमोऽप्यहै तान् बेदोक्तशासनातिगान् भूतदरोह- 

र्न् । अदहमन्तरात्मा नतु तस्यो येन मम वैषम्यं खात् । पूरवसंस्कारात्ते तथेव पां इरवन्ति तदनुरूपं फर च 
्ा्ुबन्तीलय्थः ॥ १९ ॥ आयुरयोनिपरा्ेरपि फरमाई--आसखुरीमिति । अधमां नारकीम् । तिथक्खावरादिख्यां 

 भश्चुसूदमीनच्यारूया । 

ललछपया कदाचिज्िस्तारः सादिति नेखाह--तान्सन्मार्मत्रतिपक्षभूतान् द्विषतः साधून् मां च क्रूरान् हिंसापरानतो नराध- 

मानतिनिन्दितानजल्लं सन्ततमञ्चभानद्यभकर्मेकारिणः अहं सरवैकर्मफठ्दावेश्वरः संसारेष्वेवं नरकसंसरणमार्गेषु क्षिपामि 

पातयामि । नरकगतशवासुरीप्वेवावि्रराघ व्याघ्रसर्पीदियोनिषु तत्तत्कमैवासनाजुसारेण क्षिपामीद्यनुषज्यवे । एतादृशे द्रोदिषु 

नासि ममेश्वरसख न छ्पेयर्थः । तथाच शरुतिः अथ ( य इह ) कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापदयेरच् शखयोर्नि 

रा श्ुकरयोनि वा चण्डालयोनिं वेविः । कपूयचरणाः कुत्सितकमाणः अभ्याशो ह शीघ्रमेव कपूयां त्सितां योनिमापयन्त 

इति शुतेरथः । अत एव पू्पूवैकमीजुसारिलनश्वरस्य वैषम्यं नैशण्यं वा । तथाच पारमपै सूत्र वेषम्यनैधरण्ये न सपिक्षला- 

तथा हि दर्षयतिः इति । एवं च पापकमाण्येव तेषां कारयति भगवान् तेषु तद्रीजसतत्वात्कारुणिकवेऽपि तानि न शतयवि 

तत्ना्कपुण्योपचयाभावात् , युण्योपचयं न कारयति तेषामयोग्यलात् । न हीश्वर पाषाणेषु यवाद्कुरान्करो तीश्वरबरादयोग्यखयापिं 

मरोग्यतां संपादयितुं शक्रोतीति चेत् शक्तोयेव सद्यसंकल्पलात । यदि संकल्पयेत् नतु संकल्पयति आशज्ञालद्धिष्ु खभक्तदरोदिषु 

दुरात्मखप्रसन्नलात् । धत एव श्रुयते "एष उ हयव साधुकर्म कारयति तं यसुन्निनीषत एष उ एवासाधुकम कारयति तं यमधो 

निनीषते" इति । येषु भरसादकारणमस्याज्ञापाखनादि तेघ सीदति । येषु तु तद्रैपरीदं तेषु न प्रसीदति सति कारणे कार्य 

कारणाभावे छाभाव इति किमत्र वैषम्यं “परात्तु तच्छ्रुतेः इति न्याया अन्ततो गल्ला चिदैषम्यापादने मादामायलाद्- 

दोषः ॥ १९ ॥ ननु तेषामपि कऋमेण बहूनां जन्मनामन्ते श्रेयो भविष्यति नेखयाह~ये कदाचिदाडरी योनिमापक्नासते जन्मनि 

५ ाष्योत्कर्षदीपिका । 

॥ १८ ॥ उक्तविशेषणवतामाखुराणां गतिमाह--तान्सन्मागेप्रतिपक्षमूतान् सधुदेषिणो दिषन्तश्च मां श्रुरान् व्याघ्रादिकरूरजन्दुतु- 

त्यान् अजस सततं अद्धभानश्चभकमेकारिणोऽतो नराघमान्नरेऽवतिनिह्घ्नदं धर्मांधर्मफलम्रदाता परमेश्वरोऽघर्मदोषवक्तवात्संसा- 

रेषु नरकसंसरणमर्गिषु आसुरीष्वेव क्रूरकरमप्रायासु सिंहग्याघ्रादियोनिषु क्षिपामि संसारेऽसि्टोके इषवः परमर्मभेदकलत्संसा- 

रेषवः ते च ते नराधमश्वेति विग्रहस्तु फलदयन्यकुकस्पनालभ्यलादाचर्यैः परियक्तः ॥१९॥ ननु तेषामपि करमेण बहनां जन्म- 

नामन्ते श्रोयो भविष्यति नेलाइ--आखुरीमि ति । मूढा अविवेकिनो जन्मनि जन्मनि मतिजन्माछरी योनिमाप्ाः भ 
& भीषरीव्याख्या । 

ग्यद्रोदमान्मेवावश्चिष्यत इति प्रद्धिषन्त इत्युक्तम् । जभ्यसयकाः सम्भागैवतिनां गुणेषु दोषारोपकाः ॥ १८ ॥ तेषां कदाविदप्यायर” 

खभावप्रच्युतिनै भववीलयाह--तानिति द्वास्याम् । तानं मां द्विषतः कूरान्संसरेषु जन्मग्ल्युभागेषु, ततापि आपुरीष्वेवातिक्रुराश् 

व्याघादियोनिषु अजल्षमनबरतं क्षिपामि । तेषां पापकमैणां तादृशं फठं ददामीलरथः ॥ १९ ॥ विच-~--भाघ्ुरीमिति । ते च माम 

७ अभिनवगुसा्ार्यव्याख्या 

न्द्रिवन्तो मामेव द्विषन्ति ४ १८ ॥ जदं वाुदेवो दि सर्वावासः मास्मनि च ेषवन्तः आस्नो जदिते निरयपातद्रेदभाक्रन्डि ताः 



६४८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-धीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्गगवद्रीता ! [ भध्यायः १: 

चिविधं नरकस्येदं दरार नाशनमात्मनः । 
कामः ऋोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्नयं यजेत् ॥ २१ ॥ 

१ भीमच्छाकरभाष्यम् । तमोवहकसे 

योनिमापन्ना प्रतिपन्ना मृदा जन्मनि जन्मन्यविवैकिनः प्रतिजम्म व योनिषु जायभात 
अधो गच्छन्तो मूढाः मामीश्वरमप्राप्यानासाचेव हे कोन्तेय ततस्तस्माद्पि यान्त्यधमां निङ्ृष्टतम 
गतिम् । मामपाष्येवेति न मत्पराप्तो काचिदष्याशङ्कास्त्यतो मच्छिष्टसाशुमागेमप्राप्येल् 
॥ २० ॥ सर्वस्या आस्याः संपदः संक्षेपोऽयसमुच्यते, यस्िसिविधे सवै आसुरी संपद्धेदो ऽनन्तं 
ऽप्यन्तभंवति यत्परिहारेण परिहतश्च भवति, यन्मु सर्वस्यार्थस्य तदेतदुच्यते--धिविधमिति 
चिविधं त्रिप्रकारं नरकद्वारं नरकस्य भ्राक्नाविदं दारं नारनमात्मनो यद्भारं प्रविशन्नेव नदयत्यातम 
कसमेचित्पुखषाथाय योग्यो न भवतीदयतदुच्यते दारं नाश्नमात्मन इति किं तत्, कामः कोधस्तथ 
खोभस्तसादेतन्नयं व्यज्ञेत् । यत पतद्भारं नाशनमात्मनस्तस्मास्कामादि ्रयमेतच्यजेत् । स्यागस्तुति 
[नी वि 90) ^) ^ ०४9, ०० 5 फ] त च क क # मि 0) च क ॥॥ 

धों @ प" कि कः च 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

स्यादिलाराङ्खयाह-मामित्यादिना । यसरादासुरी संपदन्थपरेपरया सर्वपुरषाथेपरिपन्थिनी तस्माद् यावसपुरुष 
खतच्नो न कांचित्पारवद्यकरीं योनिमापर्नस्तावदेव तेनासौ परिदरणीयेति सञुदाया्थः ॥ २० ॥ कथमासुरी 
संपद्नन्तमेदवती पुरषायुषेणापि परिहर्वं शक्येतेयश्नङ्खयाह-- सर्वस्या इति । संक्षेपोक्तिफलमाह- यस्मिन्निति 
कामादौ त्रिविधे सवैस्यासुरसंपदेदस्यान्तमावेऽपि कथमसौ परिष्ियते तग्राह--यत्परिष्टारेणेति । कामादि 
परिहारेणासुरीसंपरेदपरिदारेऽपि कथं स्वानथेपरिवजजनमिल वाङ्चयाह--यन्मूकमिति । कथमारमनो निर 
नाशराङ्केति तन्राह--कस्मैचिदिति । लिविधमपि सामान्यतो द रिीतमाकाह्द्वारा विशेषतो दुद्यति--विं 
तदिति । वसरादिति व्याच््े--यत इति । कामादित्यामे सल्यनथाचरणभ्रेयःश्रतिबन्धानिन्रत्ती स्यातामिति भावः 

५ भयुसूदुनीव्यार्या , 

जन्मनि अविजन्म मूढदासमोबहुकुलेनानिवेकिनसतस्तसमादपि यान्यधममां गतिं निक्ृषटतमां गतिम् । मामप्रापयेति › 
मत्रा काचिदाशङ्कप्यस््यतो मुपदिषटं वेदमार्गमप्राप्येख्थः । एवकारसत्यक्स्थावरादिषु वेदमारमधाप्यखहपायोग्यतां द 
यति । वेनायन्ततमोबहुल्ल्ेन वेदमागप्र्तिखसरूपायोग्या भूला पूर्वपूर्वनिकृटयोनितो निष्टनमामधमां योनिमुत्तयेत्त 
गच्छन्तीयर्थैः । हे कोन्तेयेति निजसंबन्धकथनेन मितो निस्तीण इति सूचयति । यस्मदेकदामुरी गरोनिमापलनासुत्तरोत्तः 
निङ्कष्टतरनिङ्ृष्टतमयोनिखाभो न त॒ तत्प्तीकारसामर््यमलन्ततमोवहुल्लात् , तस्मायाच्न्मनु्यदेदव््रभोऽस्ि ताबन्महताप् 
अयननेनाजयः सेपद्ः परमकष्टतमायाः परिदाराय लरयैव यथादयक्ति देवी संपदयुरेया प्रेयोभिः । अन्यथा तिर्यगादिदेद 
प्रप्त साधनानुष्ठानायोग्यलान्न कदापि निखारोऽस्तीति महत्संकटमापयेतेति समुदायाः । तदुक्तं दैव नरस्व्याधेभिकित्स 
न करोति यः । गला निरोषधं सथानं सरुजः किं करिप्यति" इति ॥ २० ॥ नन्वासुरी संपदनन्तमेदवती कथं पुरुषाय 
षेणापि परिह शक्येतेदाशङ् तां संक्चप्याद--ददं तरिविधं निप्रकारं नरकस्य प्रा द्वारं साधनं सर्वस्या आद्याः संपद् मूलभूतमात्मनो नाशनं सर्वपुरुषाथायोग्यतासंपादनेनालन्ताधमयोनिप्रापकं , किं तदित भद्द । कामक्रोधस्तथा लोभ 
इति ् रवयाख्यातम् । यसमादेतत्रयमेव सर्वानर्थमूलं तसदितश्रयं यजेत् । एतत्रयलयगेनैव स्वाग्याञरी संपत्य्ता भवति । 
एतत्रेयल्यागश्च उत्पन्नस्य विवेकेन कार्यप्रतिबन्धसतः परं चायुत्पत्तिरिति द्रव्यम् ॥ २१ ॥ एतत्रयं दनतः किं स्यादिति 

५ भाष्योत्क्यंद्ीपिका ¦ 
मामीश्वरमम्ाप्यवानासायेव मतपाधिशाङाया अप्यभावात्। मच्छिष्टसाधुमा्गपरप्तिमग्राप्येखेवकारेण सूनितम्। तत आसुर्या योनितो. ऽप्यधमां निष्टां गतिं यान्ति तेषां प्रेयः कदापि न भविष्यतीति भावः। कौन्तेयेति संबोधयन् ख वु मत्ितृप्वसपुत्रलान्मां प्रप्य 
खयादियोनिषु गन्तुमयोग्योऽपीति मा श्च इति योत्तयति । यस्मादाञ्छरी संपदन्थपरम्परारूपा सर्वपुरुपार्थपरिपन्थिनी तसारैवा- 
चुपहान्माुषीं योनिमापन्नः स्ेथेवेयं परिदरणीयेति समुदायाथः ॥ २० नन्वनन्तमेदवतीयमाघुरी सपत्पुरषायुषेणापि परिद- ठेमक्येवयाश्का सवै आखरीसंपद्धेदोऽनन्तोऽपि यसिकषन्तभवति यत्परिदारेण परितश्च भवति तत्सवौनर्थमूलभूतं दरयति । त्रिवि त्रिभकारमिदं नरकस्य प्राप्त द्वारमात्मनो नाशनं यद्वारं अनिराज्ेवात्मा नश्यति न कसमैचित्पुरुषाथौय योग्यो भवति । 
किं तत् कामः कोधसतथा लोभः इति निवि नरकख दवारं नाश्चनमात्मनः तस्मदितत्कामादित्र्य प्रेयोर्थी दजेत् ॥ २१॥ एतै. 

ई सीधरीव्याख्या । 
भ्रप्यैवेलेवकारेण मत्मापिराक्षा ङुतन्तेषां । मल्माप्युपायं सन्मागमप्यप्राप्य ततोऽप्यधमां गति कमिकीयदियो्निं यान्दीद्युक्तम् । शेषं स्पष्टम् ॥ २५९ ० ॥ ९, उक्तनामाछरदोषाणां मध्ये सकल्दोषमूढभूरतं दोषत्रयं सवथा वजेनीयमिव्याह~-तरिधिषमिति । कामः क्रोषो लोभग्ेतीदं त्रिविधं नरक द्वारम् । भतपवासमनो नानं नीचयोनिप्रापकरम् । तसदेतश्रयं सवौत्मना लजेद् ॥ २१ ॥ ल्यागे च 



नीखकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगु्ठव्याख्यायुता । ६४९ 

एतैर्विसुक्तः कौन्तेय तमोद्धारे खिभिनेरः। 
' आष्वरस्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२॥ 

यः राख्रविधिख्ुत्खस्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवामोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३॥ 

१ ओीमस्छांकर भाष्यम् । 

रियम् ॥ २९१॥ पतेरिति । पतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारेस्तमसखो नरकस्य दुःखमोदात्मकस्य दाराणि 
कामादयस्तेरेतेखिभिर्विसुक्तो नर आचरत्यञ्ुविष्ठति । किमात्मनः श्रेयो यत्परतिबद्धः पूर्वं नाचरति 
तद्पगमाद्ाचरति ततस्तदाचरणाद्याति परं गतिं मोक्षमपीति ॥ २२॥ स््वैश्येतस्याखरीसंपत्परि- 
वजैनस्य भ्रेयथाचरणस्य द्राद्ं कारणं शाखप्रमाणादुभयं शक्य कतु नान्यथातो--यः शाखेति । 
यः शाखविधि शाखं बेदस्तस्य विधि कतेव्याकतेव्यक्ञानकारणं विधिप्रतिषेधाख्यसुत्खस्य त्यक्त्वा 

२ आनम्दगिरिव्याख्या । 

॥ २५ ॥ न केवरं श्रेयः समाचरश्नासुरी च संपदं वजैयन्मोश्चषमेव सम्यग्धीद्वारा कभते कितु लौकिकमपि सुख- 
मिखपेरथः ॥ २२ ॥ आसुयीः संपदो वने श्रेयसश्च करणे क्रं कारणं तदाह-सर्वस्येति । तस्य कारणत्वं 

साधयति--दाख्ेति । उच्छमुपजीव्यानन्तरश्चोकं अवसैयति--अत इति । रिष्यतेऽनुरिष्यते बोध्यतेऽनेनापूर्वोऽथे 
इति श्षाखरं तश्च बविधिनिषेधात्मकमिस्युपेल व्याचष्टे--कतैव्येति । कामस करणं कामकारस्तसमाद्धेतोरिष्युपेलय 

३ नीलकण्डव्याख्या ( बदुर्धंरी )1 

वा ॥ २० ॥ सेक्षेपभायुयौः संपत्तराह--जिधिधमिति ॥ २१ ॥ कामादिश्रयत्यागे किं खादत आह--प्तेरिति । 

तमोद्रि; तमसी नरक दुःखमोहात्मकेख दरार भूतेर्विस॒क्तः सन् । अत्सनः श्रेयः कद्याणं मगवदाराधनादिकमा- 

चरति । ततः परं गतिं मोक्षं याति तस्मात्कामादित्रयं त्यजेदिति ॥ २२ ॥ न केवट काष्टतपखिवत्कामादित्यागम- 

्रेणोच्छाखवर्ती सिध्यीत्याह--य इति । शाखविर्धिं शाण इष्टसाधनतयाऽनिष्टसाधनतया च ज्ञापितं श्राङ्यणो 

यजेत, (न सुरां पिनेत्? इत्यादिना विहितं निषिद्धं च उत्सृज्य विदितमकरणेन निषिद्धमाचरणेन च उ्छुज्य यो 

|  मशुसू्दनीन्याख्या । | 

तत्नाद--एतैः कामक्तोधलोभैन्निभिसमोद्धारै्नरकसाधनेरविसुकतो विरहितः पुरुष आचरद्यात्मनः श्रेयो यद्धितं वेदबोधितं 

हे कौन्तेय, पूरव हि कामादिभ्रतिबद्धः मेयो नाचरति येन पुरुषार्थः सिध्येत् अश्रेयश्ाचरवि येन ॒निरयपातः खात्, अधुना 

तविबन्धरदहितः सनश्रेयो नाचरति श्रेयश्चाचरति तत देहिकं खुखमञुभूय सम्यग्धीद्वारा याति परां गतिं मोक्षम् ॥ २२॥ 

गरसादश्रेयोनाचरणस्य प्रेय्आचरणस्य च शाल्मेव निमित्तं तयोः शान्नैकगम्यलात्तसात्--गिष्यतेऽलुशिष्यवेऽपूवो ऽथा 

बोधष्यतेऽनेनेति शाज्ञं वेदस्तदुपजी विस्ष्रतिपुराणादि च, तत्संबन्धी विधिरिंडादिराब्दः कुर्यान्न कुयादिलेवं अ्रवर्तेनानिवतै- 

तात्मकछः कवंन्याकर्वव्यज्ञानहेदुर्विंधिनिभेधाखयस्तं शाञ्ञविरधिं बिधिनिषेधातिरिक्तमपि बह्मप्रतिपादकं शाल्रमस्तीति सूचयतु 

तिधिद्याब्दः । उत्छज्याश्रद्धया परिखज्य कामकारतः खेच्छामत्रैण वर्तेते तिदितमपि नाचरति निषरिद्धमप्याचरति यः स 

५ आष्योत्कषंदीपिका । 

वियुक्ते लौकि कषुखोपभोगपूरविकं परां गतिं यातीह । एतेः कामादिमिन्ञिमिसमसो नरक दुःखमोदात्मकस दारैः प्रेय 

रृत्ति भ्रतिबन्धक्षैविसुक्तो नर आत्मनः श्रेयः साधनं मदाराधनादिकं आचरयनुतिषठति । ततस्तदाचरणाव् लकिकडखं थुक्ला 

परां गतिं मोक्षमपि याति गच्छति । यः कामादिभिर्वियुक्तः स एव नरः सार्थकनरजन्मा च दतर परावो निरथकनरजन्मानशेति 

सूचयितुं नर इयक्तम् । लं ह कामादिविनिक्तायाः इन्त्ः सुत्लातविुक्तः सन् लौकिकं खलं युक्ला परां गति गन्तुं योग्यो 

ऽसीति चोतयन्नाह कौन्तेयेति ॥ २२ ॥ आद्योः संपदः परिबजजनख श्रेयचरण्य च किं कारणमिखपेक्चायायुभय शान्नप्रमाणा- 

च्छक्यं कतुं नान्यथाऽत उभयोः चाच्गं कारणमिवि बोधगिदुं शाञ्दिधिलयगेऽनर्थमाद--य इति । पिष्यतेऽलुिष्यते बोधयतः 

ऽनेनाज्ञातोऽथं इति शन्न॑ वेदस्तदुपजीनिस्शटतीतिद्दासपुराणादि च तख बिधिः कुयौन्न कुयोदिति कतैव्याकतेव्यन्ञानकारण श्रान्न- 

। | | ६ भीधरीव्याख्या । 

विशिष्टफरमाद--पएतैरिति'। तमसो नरकस्य द्रारभूतैरेतेखिभिः कामादिमिर्निुक्तो नरः आत्मनः अवःस्ताधनं तपोयोगादि कमौ.- 

चरति ततश्च मोक्षं मराभनोति ॥ २२ ॥ कामादिल्यागश्च सखधमौचरणं विना न मवतील्ाह-- इति 1 साखविर्िं वेदविहितं धर्म 

७ अभिनवगु्ाचायेव्माख्या । 

। यतः कामादिकं तितयं नरकस्मैव द्वारं वस्मादेतस्यजेव् ॥ २९ ॥ २० ॥ दृ २ ॥ नचैतद्पुरुषः 

ए त अमाणमिस्युष्यते--यः साख्मनिधिभिति । शाख्पि्चिं उअजतः स्वमनीषयेकं का्याका्येवि* 

मन गा०् न् 



६५० ` आनन्दगिरिव्याख्यासंबठित-ध्ीमण्छांकरभाष्युता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १६ 

* $+ भ, कायाका्यव्यवस्थितो © ९.१ 

तस्माच्छास्ञं भमाणं ते कायाकायेट । 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कमे कतमिहादेसि ॥ २४ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषद्ु ब्रह्मविधायां योगराज श्रीङृष्णाजनसंवादे 

देवाुरसंपद्ठिभागयोगो नाम षोडरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
२ भीमच्छाकरमभाष्यम् । 

वर्तते कामकारतः कामथयुकूः सन्न स सिद्धि पुरषार्थयोग्यतामाभ्रोति । नपप्यसिंह्धोके खसं नापि 
परां भरृष्टां गतिं स्वग मोक्षं वा ॥ २३ ॥ तस्रादिति । तसाच्छाख्रं परमाणं ज्ञानसाधनं ते तव 
का्याकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थायामतो ज्ञात्वा बुद्धा शाखविधानोक्तं विधिविधानं 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

कामाधीना शाखविञुखस्य प्रवृत्तिरिलयाह--कामेति । कामाधीनग्रडृततेः खदा पुम्थायोग्यस्य सर्वपुरुषाथौपिद्धि- 
रिलाद-नापीति ॥ २३ ॥ शाखरादते कर्मणो लिष्फङस्वे फङितमाद--तस्मादिति । कतैव्याकतैव्यो धमधम 
तत्र शाखस्य प्रमाणत्वेऽपि मम किं करतैव्यमिदयाशङ्खयाह--अत इति । स्वकर्म ॑क्षत्नियख युद्धादि, इतिशब्दो. 
ऽध्यायसमास्य्थः । तदनेनाध्यायेन भ्रारभवीयकर्मवासन(वचुसारेणाभिव्यज्यमानसाचिकादिप्रकृतित्रयनिभागेन देव्यासु- 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चलतुर्ध॑री ) । 

वर्त॑ते कामकारत इच्छया स सिद्धिं चित्तञ्ुद्धं सुखं वेराग्यादिजनितां तृषि परां गतिं मोक्ष च नावाभोति ॥ २३ ॥ 
यसखाच्छास्रातिगः श्ुद्धखयादिकं चयं नामरोति तसखात्ते तव श्द्धादिकामख शाखमेव प्रमाणं किं कार्यं कं न कार्यमित्यखां 
व्यवस्थायाम् । एवं ज्ञात्वा शाखं इदं कर्तव्यमिदं न कर्तव्यमिति शासनं वेदाज्ञारूपं, विधानं च तदुहद्खने प्रतिसमा- 
धानम् । अभिदोत्रा्यकरणेऽयं दोषस्तत्परिहारार्थमिदं कच्छदिकं प्रायश्ित्तम् । ब्रह्महत्यादिकरणेऽयं दोषस्तत्परिहारर्थ- 

% सधुसूदनीव्याख्या । 

संसिद्धि पुरषार्थप्रा्ियोग्यामन्तःकरणश्ुद्धिं कमणि कुर्वन्नपि नप्रोति, न सुखमैहिकं, नापि परां श्रृ गति खम मोक्षं वा 
॥ २३ ॥ यस्ादेवं--यसच्छाल्रविसुखतया कामाधीनप्रत्तिरेहिकपारत्रिकसर्वपुरषार्थायोग्या तस्मात्ते तव श्रेयोऽथिनः 
का्यीकार्यव्यवर्थितौ कि कार्थ किमरायेमिति विषये शाल्नं वेदतदुपजीविस््तिपुराणादिकमेव बोधक प्रमाणं नान्यत् खोतमक्षा- 
बुद्धवाक्यादीदयभिभ्रायः । एवंचेह कर्माधिकारभूमौ शान्नविधानेन कुयौन्न कुयौदिलेवंभ्वर्तनानिवर्वनाक्पेण वैदिकलिड{दिपदे- 
नोक्तं कम विहितं भतिषिद्धं च ज्ञाला निषिद्धं बजेयन् विहितं क्षत्रियख युद्धादिकर्म रं क्मर्हसि सत्त्वदचद्धिपर्थन्तमिलयर्थः । 

५ भाष्योत्कषैययीपिका । 

संबन्धिविधिनिषेधाख्यस्तं यः शख बिधिभुत्छज्य विहाय कामकारतः खेच्छनुसारेण वर्त॑ते कामख करणं कामकारसस्मद्धेतोः 
दाल्नविधिमुत्छन्येति वा संबन्धः । संसिद्धि पुरुषार्थयोग्यतां चित्तञ्यच्यादिलक्षणां नावाप्नोति नासिके खख नापि परां अङं 
गतिं खर्म मोक्षं च्रोवि ॥ २३ ॥ यसच्छास्नविधिसुत्छज्य कामकारतः प्रवृत्तानां युर्षार्थ्यानिरनथीवािश्च तस्मात्ते दैवीं 
संपदमभिजातस्य तव कायाकार्यव्यवस्थितो करवव्याकरतैव्यव्यवस्थायां श्नं रमाणं ज्ञानसाधनमतः शाल्ेण विधानं कु्यादियेवंलक्षणं 
शा्ननिधानं तेनोक्तं ख्य क्षत्रियस्य यत्कमं तदिह कमोधिकारभूमो कठमहसि योग्योऽसि । इदं करतेव्यमिदं नेवि शासनं वेदज्ञा 
रूपं सान्नं तदतिक्रमे प्रायशिततं विधानं शंज्नं च निधानं च ताभ्यामुक्तमिति तूक्त विधानपदाथस् शाखयतेनेनेति व्युत्पत्या याल्न- 
पदथैऽन्तमोवमभिग्रिल्ाचयेनौत्तं तदनेन षोडदाष्यायेन संपदं निरूपयता सर्वस्या आयाः संपदो मूलभूतान् सकवीनरथप्राप- 
कान् सवौरथरतिबन्धकान्महादोषान्कामादीन् त्रीन्परिल्ज्य तत्परिवजनं प्रेयभाचरणकारणं शाव्रनिध्युह्भनं च विहाय श्रेयोऽथिना 

६ भीषरीष्याख्या । 

सुत्खल्य यः कामक्रारतो यथेच्छं वतेते स सिधि तरवज्ञानं न मराभोति । नच सुखञुपशमं नच परां गति अक्ति प्रभोति ॥ २३॥ 
पलित्माह---तस्ादिति । श्दं का्यमिदमका्यमिलस्या व्यवसाया ते तव श्रां ्तिस्य्रतिपुराणादिकमेव प्रमाणम् । भतः द्रास- 

७ अभिनवयुक्ताचायम्यास्या । 

चारं इतः भ्युतं नरकंपातः ! सखादात्मजुद्या श्ाखमनडल्ख कायाकायव्यवस्थां माकार्पीरिति तादयर्यम् ॥ २१ ॥ २४॥ अत्र 

9 नीटकण्ड+ 



नीलकष्ठी-मधुसूदनी-भाष्योकषंदीपिका-भ्रीधरी-भमिनवगुप्व्याख्यायुता । ६५१ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम । 

शाखेण विधानं शाख्लविधानं कुयान्न कुयोदियेवलक्षणं तेनोक्तं खकर्म यत्तस्कतमिहादैसि । इहेति 
कमीधिकारभुमिषदशेनार्थमिति ॥ २७॥ 

इति भीमत्परमहंसपरिवाज्काचारयपूञ्यपादश्चीमदाचा्यश्चीकहकरभगवतः कतौ 
क्रीभगवद्धीताभाष्ये देवाञ्धरसंपद्धिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 

| 1 पीपी पी 111१ १।५।।,१,१।१,००५.१०.८५. क 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

पीतिसंपहूयमादानहानाभ्यासुपदिश््य कामक्रोधरोभानपहाय पुरषार्थिना शाख्ञमवणेन तढुक्तकारिणा भवितव्यमिति 
निधौरितम् ॥ २४॥ 

इति श्रीमत्परमहं सपरिवराजकाचायभ्रीमच्छुद्धानम्दपूज्यपादशिष्यानन्दगिरिङृतौ षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
३ नीतकण्डव्यार्या ( चतुधरी ) । 

मिदमश्वमेधादि अव्यद्रा प्रायश्चित्तम् । शासं च विधानं च ताभ्यामुक्तै कर्म इह मनुष्यलोके कदुमईति । छोकन्तरे 
कर्मेखनधिकरारं दैयितुमिहेत्यक्तम् तदैवं शाखानुषर्तिन एव वित्तद्यद्छादिकं नानयखेति सिद्धम् ॥ २४ ॥ 

इति भीष्मपर्वणि नेटकण्ीये भारतभावदीपे श्वीमद्वगवद्वीतार्थकारे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
% अभुसूदनीष्याख्या । 

तदेवमस्िन्नध्याये सर्वा भासुयांः संपदो भूलभूतान्त्सवोरेयः प्रापकान्त्सर्वश्रेयशप्रतिबन्धकान्महादोषान्कामक्रोधरो भानपदाय 
्रेयोर्थिना श्रदृधानतया शास्नप्रकणेन तहुपदिष्टथावुष्टानपरेण भवितव्यमिति संपद्यविभागप्रददंमुखेन निधौरितम् ॥ ९४ ॥ 

इति श्रीमत्परमदहंसपरिनाजकाचायंश्रीविशवश्वरसरखतीपादधिष्यमधुसूदनसरखतीविरचितायां श्रीभगवद्रीतागूढाथै- 
दीपिकायां दैवाश्ुरसंपद्धिमागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

५ माष्योत्कर्षदीपिका । 

शषटषानतया शाल्लोपदि्यथादुषठानपरेण भवितव्यमिति दश्चैयता आघुयौः परिवजेनेन देव्या उपादानेन च लम्यमखण्डं मोक्षाख्यं 
बह्म भकाशितमभ् ॥ २४ ॥ 

इति श्नीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्थबाटलामिश्रीपाददिष्यदत्वशावतंसरामङुमारसुधनपतितरिदुषा विरचितायां 
गीताभाष्योत्कषैदीपिकायां षोडयोऽप्यायः ॥ १६ ॥ 

६ भीधरीन्याख्या । 

विधानोक्तं क ज्ञात्वा शद कमीधिकारे वतमानो यथाऽथिकारं कम॑ कतमदैसि । तन्भूरत्ात्स्श्चुद्धिसम्यश्ानपुक्तीनामिखर्थः ॥ २४॥ 

देवदैतेयसपर्तिसंविभागेन षोडशे । तशनेऽधिकारस्तु साचिकखेति दितम् ॥ १ ॥ 

इति शीधरखामिषिरचितायां सुबोधिन्या टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

७ अभितवगुपाचार्यव्याल्या । 

संग्रहः--अनोपे स्वार्मबुद्येव कार्यं तेव विचारयेत् । कितु शासखोकरतविधिना शास्रं नोधविवर्धनम् ॥ १ ॥ 

इति श्रीभदाचायाभिनवगुप्तविरधिते गीतातादययसंग्रहे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 



सप्तदशोऽध्यायः । 

असरैन उवाच । 
ये राखविधियुत्खल्य यजन्ते अरद्धयान्विताः । 

` तेषां निष्ठा ठु का कष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 
१ भीमच्छांकरमाष्यम् । 

तस्माच्छाख प्रमाणं त इति भगवदधाक्याहन्धपश्चवीजोऽद्तेन उवाच-ये दाखेति । ये केचिद् विशे. 
पिताः राखविधि शाख्विधानं शुतिस्श्रतिशाख्रचोदनासुत्छञ्य परित्यज्य यजन्ते देधादीन्पूजयन्ति 
श्रद्धयान्विताः भद्धयास्तिक्यवुद्यान्विताः संयुक्ताः सन्तः श्रुतिलक्षणं र्थ॒तिटक्चणं वा कचि. 
च्छाखविधिमपदयन्तो बृद्धव्यवहारदश्यैनादेव ये अदधानतया देवादीन्पूजयस्वि त शह ये राख. 
विधिमुत्खज्य यजन्ते ्द्धयान्विता इयेवं गृह्यन्ते । ये पुनः कंचिच्छाखरविधिमुपलभमाना एव तसु- 
स्खञ्य यथाविधि देवादीन्पूजयन्ति त इह ये शाखविधिमुत्खम्य यजन्ते इति न . परिश््न्ते । 
कस्माच्छ्रदढधयान्वितत्वविरोषणात् देवादिपूजाविधिपरं किचिच्छासख्रं पदयन्त एव वदुत्खल्याश्चद्- 

षी 09 0 00000 000०0०00. आ क ए, 8, + छ क छा । ॥ 0 0 0009१) ४५ 9 ध, ७,४८.० १ प 9) 0) वि ति, 2०7४०) ण) भनी ष कनक च ॥ ॥ 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

आस्िकानां नास्तिकानां च शाेकचश्चुषां गतिरक्ता संप्रयासिकानामेव शाखानभिक्ञानां गतिनिनज्ञासया 
एच्छतीलयाह-- तस्मादिति । यजन्त इति यागग्रहणं दानादेरूपरक्षणम् । यदि वेदोक्तं विभिमपर्श्यन्तस्तयुष्सृजस्ति 
कथं तहिं अदधाना यागादि कर्वन्ति, नहि मानं विना श्रद्धया यागादि कर्तु शक्यमिलयाशङ्खयाह--श्चुतीति । नलु 
शाख्ीयं विधिं परदयन्तोऽपि केचित्तसुपेक््य खो्यक्षया यागादि ऊर्बन्तो दरयन्ते तेषामिह ये शाखविधियुस्सभ्य 
इति अरहो भविष्यति नेश्याह--ये पुनरिति । तेषामत्रापरिगरहे भश्नपूर्वकं हेतुमाद--कस्मादिति । शाखलतानं 

३ नीलकण्ठष्याख्या ( धतुर्धरी ) । 

(तसन्छान्ञ प्रमाणं तेः इति प्रक्नवीजसुपरम्याजुन उवाच--य इति । ये पुरुषाः शशाख्रविधिम्  शाखपदेनात्र 
शरुतिसदाचारफुलाचारा शृन्ते । सवेषां तेषां घरमे प्रमाणत्वात् । तत्र योऽभिगतो विधिर्विधेयं तदुत्सृल्य सर्वात्मना 
परित्यज्य यजन्ते पूजयन्ति तातकूपादीन् । मदित्रा कृतोऽयं कूपो गङ्घाशतादप्यधिकोऽेव स्ञानपानावगाहनपरि- 

४ मश्रुसुदनीन्यास्या । 

त्रिविधाः कमानुषठातारो भवन्ति केचिच्छान्नतिधिं ज्ञालाप्यश्द्धया तसुत्छज्य कामकारमत्रेण यच्किचिदनुतिष्टन्ति स 
सर्वैपुखुषाथांयोग्यलाद सुराः । केचितु शाल्लविधि ज्ञाला शदहृधानतया तदनुघारेणैव निषिद्धं व्यन्तो विहितमनुतिष्टन्ति ते 
सर्ैपुस्पा्थयोग्यलदेवा इति पूवोष्यायन्ते सिद्धम् । ये तु शान्नीयं विधिमारुखादिवशदुपेक्ष्य श्रहधानतयैव श्रद्व्यवहार- 
मन्रिण निषिद्धं वजंयन्तो विहितमनुतिष्ठन्ति ते दाघ्नीयविष्युपेक्षालक्षणेनासुरसाधर्म्येण श्रद्धपूर्वकानुष्ठानलक्षणेन च देवसा. 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 
गीताभाष्यम्रकाशेन जगदुदधारको परो । बन्दे परस्परात्मानौ देवौ श्रीङृष्णदांकरौ ॥ “यः शान्नविधिसुत्छज्य, 'तसाच्छान्नं माणं 

ते* इति भगवद्वाक्यात् ये शाल्नविधिं परिखज्य कमक्ररतः परत्तास्े नासिका असुराः, ये तु शास्नविधिमयुरुष्य विितानुष्ठानाय 
अतिषिद्धहाणाय च भ्रहुधानतया प्रवृत्तास्ते आस्तिकाः सुरा इति ज्ञालर श्रद्धावतां शान्नानभिज्ञानां निष्ठां जिज्ञासुर्न उवाच । 
ये केचिदसुराणां देवानां च विशेषणेरविशेषिताः शा्रविि श्वुतिस्ष्टयादिशान्नविधानमुत्पज्यारखादिनाऽपदयन्तो बृद्ग्यवदार- 
देव श्रद्धया आसिक्यजुच्यान्विताः संयुक्ताः सन्तो देवादीन्यजन्ति पूजयन्ति । ये तु किंचिच्छान्नविधियुपलममाना एवाशनद्धधानतयां 
तसुत्छज्यायथाविधि देवादीन्पुजयन्ति तेने न गृ्यन्ते । श्रद्धयान्विता इति विशेषणात् । तेषमेवंभूतानां निष्ठा ठु का कि सत्त्वरम- 

६ भीधरीव्याख्या । 
उक्ताधिकारहेतृनां अद्धा ख्या तु साचिकी । इति सपदद्े गौणभद्धाभेदसिषोच्यते ॥ १ ॥ 

पुवीध्यायान्ते ।यः शाखविधिमुत्छञ्य वतैते कामकारतः । न स सिद्धिमवाभोतिः इनेन शालोप्तविधिसुस्छज्य कामकारेण 
वर्तमानस्य क्षानेऽधिकारो नास्तीप्युक्तम् । तश्र साख्लविधिुस्पृउ्य कामकारं विना भद्धया ववैमानानां करिमथिकारोऽस्ति नास्ति वेति 
बुयुत्सया अयुन उवाच--य इति । अत श्वासनिधियुत्दज्य यजन्ते इत्यनेन शाखा बुध्वा तयुद्वय॒वरमानाश्च गृद्यनते, तेषा 

७ अभिनवरुप्ताधायंम्यास्या । 
भञ्जन उवाच--ये शालतिधिभिति । स्नाज्विभिमनालम्म् े म्यवहारमाषरन्ति तेषां करा गतिरिति प्रश्षः ॥ १॥ तदुत्रोत्तरं भदा. 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योतकषेदीपिका-्रीषरी-अभिनवुपव्याख्यायुता । ६५२ 

भ्रीभगवासुवाच । 
तरिविधा भवति द्धा देहिनां सा खभावजा । 
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्वणु ॥ २॥ 

१ भीमच्छांकरमाप्यम् । 

न
ि
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२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

तदुपेक्षावतां ग्रहेऽपि बिरोषणमविरुढमित्याशङ्खय॒व्याघातान्मेवमिव्याह--देवादीति ! अश्रहधानतया तदुस्घुज्येति 
संबन्धः । श्ाखोक्त विधिमधिगशच्छतामपि तमवधीयै स्वेच्छया देवपूजादौ भच्त्तानामासुरेष्वेवान्तभौवो यस्माद्- 
नन्तराध्याये सिद्धस्तसादास्िकाधिकारे तेषां प्रसङ्गो नासीद्युपसंहरति--यस्मादिति । पूर्वोक्छः शाखरानभि्ताः । 

 बृधव्यवहाराजुसारिण इति यावत् । तैः शरद्धया क्रियमाणं कमे ङत्र पर्यवस्यतीति एच्छति- तेषामिति । का 

निष्टयेदद्विबृणोति--सस्वसिति । कार्याणां कारणेर्व्यपदेशमाशित्य तात्पयैमाह--एतदिति ॥ $ ॥ विदोषनिषटसुत्तरं 
सामान्येन वक्तु न शक्वमिल्यारायेन परिदरति--सामान्येति । किमिति शरद्धाजेविध्यं भश्ानुपयुक्तसुच्यते तत्राह- 

३ नीरकण्डब्याख्या ( षतुर्धरी ) । 

"चयप्रदक्षिणप्रकमणरूपादेतत्सेवनादहमिष्ट फएकमवद्यं प्राप्यामीति ततर दढतरया श्रद्धयान्विताः सन्त्तेषां निष्ठा इय 
का कीदटरी किं सत्वं साल्िकी वा पित्ये कूपे ध्रद्धाधिक्यदशेनात् । किं रजः राजसी वा तेषां निष्ठा शाखातिक्रमेण 
कामकाररूपत्वात् । आहो इति प्रभ्र । कफं तमः तामसी वा सा निष्ठा रङ्के रजतधीरिवाशाखीयाया अल्पे महत््व- 
बुद्ध्विपयीसरूपाया द्रीनात् । यदपि तु भाष्ये ब्रद्धव्यवहारद्नादेव श्रदधानतया देवादीन्यजन्त इत्युक्तं, तत्राप्य- 
विगीत एव च्रद्धव्यवहारो ग्राह्यः । अविगीतेऽसिस्तामसत्वादिशङ्काया अयोगात् ॥ १ ॥ एवं सामान्यतः पृष्टे सामा- 
| % मधुसुदनीव्याख्या । 

धर्म्येणान्विताः किमसुरेष्वन्तमेवन्ति करवा देवेष्वित्युभयधर्मदशेनदेककोरिनिश्वायकादरोनाच संदिहानोऽजैन उवाच~ये 
पूवीभ्याये न निर्णीताः कोरिद्वयविलक्चणास्ते न देववच्छाच्राजुसारिणः किंतु शाच्नविधि श्वुतिस्छतिचोदनासुत्छज्यास्यादिव 

द्ादनाददय नासुरवदश्र्धानाः किं इृदडव्यतेहाराजुसारेण श्रद्धयान्विता यजन्ते देवपूजादिकं कर्वन्ति तेषां ठ शाखविष्युपेश्षा- 

श्रद्धाभ्यां पूर्ैनिश्चितदेवासुरविलक्षणानां निष्ठा का कीदशी तेषां शाख्रविभ्यनपेक्षा श्रद्धपूर्विका च सा यजनादिक्रियाव्यवस्थि- 

ति कृष्ण भक्ताघकषेण, किं सत्तदं सात्त्विकी । तथा सति साचविकलत्ते देवाः । आदो इति पक्षान्तरे । क्रं रजस्तमः 

राजसी तामसी च । तथा सति राजखलात्तामसलद राखे सत्तवमियेका कोरिः, रजस्तम इद्यपरा कोटिरिति विभागज्ञापनाया- 

हो्ब्दः ॥ १ ॥ ये शाल्लनिधिमुत्छज्य श्रद्धया थजन्ते ते श्रद्धामेदाद्धियन्ते । तत्र ये सात्त्विक्या श्रद्धयान्वितासे देवाः 
५ भष्योत्कंदीपिका । 

वस्थानं श्रद्धायाः सा्तविकलात् । आहो रजः किंवा तमः । छ्दादुज्या आख्खेन च श्ान्नादशंनसख राजसतामसलात् । एतदुक्त 

भवति । या तेषां देवादिविषया पूजा सा कं साचिकी आहोखिद्राजख्युत तामसीति, @ृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निद्ेतिवाचकः । 

तयोरेकयं परं जहम कृष्ण इत्यभिधीयते" इति निरक्तिमभिप्रेख सर्वत्र सत्तस्पूलोदिना स्थितस्य परमात्मनसव किंचिदप्य- 

निदितं न भवतीति भूचयन्संबोधयति--कृष्णेति । मम ॒संहायापकषैणेति वां संबोधना्थः ॥ १ ॥ पभ्रश्नानुरूपसुक्तरं 
& भीधरीष्याख्या । 

श्रद्धया यजनाञुपपत्तेः । आस्तिक्यबुद्धिर्दिं अद्धा । न चासौ शाखजश्ानवर्तां शासरबिरुदधेऽ्ं संभवति । तनेवाधिक्ृत् (त्रिविधा 

मवति अद्धा", “यजन्ते साच्िका देवानू" इ्याचुत्तरानुपपत्तेश्च । अतो नात्र श्चाखाविरुङ्किनो यश्चन्ते मपितु डशबुज्ा भाङ्खयादरा 

द्रासाथैक्वाने परयत्तमक्त्वा केवरूमाचारपरभ्परावशेन भद्धया कसिदेवताराधनादौ प्रवतैमाना गृह्यन्ते । अतोऽयमधैः-ये श्ाखविभि" 

सुत्खञ्य दुःखबुच्या आलस्याद्वा अनाद्रत्य॒वेव॑ङमाचारपामाण्येन श्रद्धयान्विताः सन्तो यजन्ते तेषां तुकानिष्ठाकां खितिःक 

आश्चयः तमिव विदवेषेण पृच्छति करं सनं, आहो किंवा रजः, अथवां तम इति। तेषां तीटशी देवपूजादिगरवृत्तिः वि 

सतत्वसंभिता रजः संभिता वा तमःसंभिता वेदथः । भद्धायाः सातिकल्वात्, छशवु्या आङ्येन च शाक्लनादरस्य च राजसता- 

मसतवजनषा संदेदः । यदि सत््वभावसंभितासति तेषामपि सातिवकत्वाघथोक्तासमशचानेऽभि कारः स्यात् सन्यथा नेति भशनतात्पयी्ः 
७ अभिनवगुप्ावा्यभ्यार्या । चित मिरंडलविहीय 

उसारेण वरयते भीभगवता--तिविधेति । तश्र घायमाश्यः । श्राखनामः किर पपात तथ परामर्षः 



६५५४ आनन्दगिरिव्यास्यारसबरठित-श्रीमच्छांकरमष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १७ 

१ भीमण्छांकर माष्यम् । 

निध्रकारा भवति श्रद्धा । यस्यां निष्ठायां त्व पृच्छसि देहिनां सा खभावजा । जन्पान्तरङृतो 
चमोदिसंस्कारो मरणकालेऽभिव्यकतः खभाव उच्यते ततो जाता खभावज्ा । सासिविकी 
सत्व निवृत्ता देवपूलाविषया, राज्ञती रजोनिदेत्ता यक्षरक्चःपूजादिविषया, तामसी तमो- 
निच्खेत्ता प्रेतपिद्राचादिषूजाविषयेवं निविधा तामुख्यमानां भद्धां णु ॥ २ ॥ सेवं भरिविधा 
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२ आमन्दगिरिष्याख्या । 

यस्यामिति । अद्धापूर्विकायां क्रियायामिति यावत् । श्रदात्ेषिथ्ये हेतुमाह-सा खभावज्तेति । स्वभावशब्दारथ 
्रहृतोपयोगिततया कथयति-जन्मान्तरेति । कथं त्रिनिधेत्यपेश्षायामाह--साल्विकीव्यादिना । कथसुक्छा शद्धा 
स्वभावजेति तत्राह--तासिति ॥ २ ॥ प्राचीनकर्मोह्ोधिता त्रिविधा वासना खभावशञ्दिता त्रिकिधायाः श्रद्धाया 

2 नीरकण्टभ्याख्या ( चुरी ) । 

नयभेोत्तरं श्रीभगवादुवाच--चिविधेति । खभावः प्रागमवीयो धर्माधर्मौ ततो जाता खमावजा । यदि प्राग्भवे 
साच्विको देवतापूजादिधर्मोऽनेनानुष्ठितस्तहिं तख शुदधसाचिक्येव श्रद्धा भवति । यदि राजसो यक्षादिपूजारूपसारह 
राजखेव । यदि तामसो भूतप्रेतादिपूजाख्यस्तहं तामसी श्रद्धा भवति । एवं त्रिविधा शद्धा देहिनां देहामिमानवतां 
भवति तां मया व्याख्याखमानां णु ॥ २ ॥ नतु श्वद्धावित्तो भूत्वातमन्येवात्मानं पर्येत्, इति श्रद्धाया आस्मददन 

% मधुसूदनीष्याख्या । 

शाल्लोक्तसाधनेऽधिक्रियन्ते तत्फटेन च युज्यन्ते । ये तु राजखा तामस्या च श्रद्धयान्विता्तेऽसखुरा न शाश्ीयसाधनेऽधि. 
कियन्ते नवा तत्फरेन युज्यन्त इति विवेकेनार्जुनख संदेहमपनिनीषुः शरद्धामेदं यथा श्रद्धयान्विताः शा्रविधिसुत्छ्य यजन्ते 
सा देहिनां खभावजा, जन्मान्तरकृतो धमोधमोदिदचुभाञ्चभसंस्कार शदानीतनजन्मारम्भकः खमावः । स चिविधः । सास्विको 
राजसस्तामसनश्चेति । तेन जनिता श्रद्धा त्रिविधा भवति सात्त्विकी राजसी तामसी च, कारणानुरूपलात्कायेस्य । या लारन्पे 
जन्मनि शाल्ञसंस्कारमान्रजा विदुषां सा कारणेकरूपलदेककपा सात्तविक्येव, न राजसी तामसी चेति प्रथमशथकारार्थः । 
आल्लनिरपेक्षा तु आणिमात्रसाधारणी खभावजा । सेव खमावत्रैविध्यत्रिविधेखेवक्राराथः । उक्तविधा्रयसमुयार्थश्चरमश्च 
कार' । यतः प्रारभवीयवासनाख्यसखभावस्याभिभावकं शालनी विवेकनिन्नानमना्तसाघ्नाणां देहिनां नासि अतस्तेषां खभाव. 

वगात्रिधा भवन्तीं तां रद्धं शरण । श्चुला च देवासुरभावं खयमेवावधारयेदयर्थः ॥ २ ॥ अरण्भवीयान्तःकरणगतवास- 
५ भष्योत्कषंदीपिक्ा । 

श्रीभगवादुवाच । तरिविधा निभ्रकारा श्रद्धा भवति, ययान्वितानां निष्ठा लं प्च्छसि सा देहिनां देवतां जीवानां खभावजः । 
जन्मान्तरङृतधमोधमादिसंस्कारो मरणकार्ेऽभिव्यक्तः खभाव उच्यते ¦ तस्माजाता जीवानां निविधात्खभावाजातलात् श्रद्धा 
तरिविधा भवतीः । या तु अखभावजा असूनाममाबोऽखभावः मरणमिदयर्थसतसिन्समीपे सति जाता । मरणसमये व्यस्तानां 
समस्तानां वा गुणानाञुद्धवे जन्मान्तरे तत्संस्कारवदात्तत्तह्वणाधिक एव भवतीति व्यवस्था कारणमितीतरेषां व्यख्या । सातु 
सुखमस्तीति वक्त्य' इतिन्यायनिनुम्भितलादुपेक्ष्या । भ्रद्धायान्नैविध्यमाह् । साच्िकी सत्त्वनिरेता देवादिपूजाविषया, राजसी 
रजोनिद्ेता यक्षरशचःपूजानिषया, तामसी तमोनिर्त्ता भतपिशाचादिपूजाविषया । एवं त्रिविधां ता श्रद्धा मयोच्यमानां शण 
॥ २ ॥ प्राचीनकरमेद्धोधिता त्रिविधा वासना खभावराच्दिता निबिधायाः श्रद्धायाः निमित्तमित्युष्कम् । इदानीं तस्या उपादाना- 

३ भीधरीमग्याख्या । 

॥ १ ॥ भवोत्तरं॑ओीमगवानुवाच--त्रिविधेति । अयमथः-शाखतसवक्ानतः भरववैमानानां परमेश्वरपूजाविषया सादिकी 
एकविधैव भद्धा । लोकाचारमात्रेण तु मनतैमानानां देदिनां या अद्धा सा त॒ सारिविक्री राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति। 
तन्न हेतुः । स्वभावजा सभावः पूवेकमैसंस्कारस्तसाञ्जता खमावजा । खमावमन्यथा कर्तु सम हि चाखोक्तं वितेकशानं तत्त 
तेषां नास्ति, अत्तः केवरं खभवेनेव भवतीति अद्धा तरिविधा भवति, तामिमां िबि्धां अद्धा शरणु । तदुक्तम् “व्यवसायात्मिका 
बुददिकेद रुनन्दन' इत्यादिना ॥ २ ॥ ननु च भ्रद्धा साचिक्येव स्वक्ायत्वेन सयैव भगवता उद्धवं प्रति निर्दिष्टात् । 

७ अभिनवरुस्ाचार्यन्याख्या । 
वार्व्वख्पं चोधस्वातन्रयादेव ददपरामृष्यतया फलद्धिखमावं छद्धविमक्षनिष्यन्दुवाक्तरवपरबद्मस्भावं स्वतन्नप्रसरतया आन्तराद्वोध" 
स्वभावाद्हिश्यसरपर्यन्तं तच उसक्मप्रधनादिसूपन्यवहारभरसिद्धअरवाहपरम्परापयंम्वम् । यदाह तद्धिदां च स्मृतिश्शीरेः इति । तश्र स्वत एव हितादहितोपदेशाय कायोकायेविषेचकम्। यस्य स्वभावत एव सस्वातिरेकसु्कमारष्टदयं तेनाचरितं श्चाखिचमेव । अन्यस्तु 
रजस्तमभकटषीङतः श्ाखोक्तमप्याचरक्नावरति चाल्ला्धस्य कात्छयनाननुष्टानाव् । श्चं हि सम्त्ववतामेष फलवदिति । दाखवा श्यस्य हस्तौ च परादौ च मनश्चैव सुसंयतम् । चिदा तपश शीरं च स तीर्थ॑फकम शरुते ।1' नान्य, असंयतसवाव् । तस्माष्छाखा्वः परिदयक्न- कामक्रो घमोहेषु सफर इति तात्ययेमस्याध्यायस्य । तदेवेतत्मताय्यते स्प्टार्थत्वाश्न निनियते केवलं कितु पाठतिम्रतिपर्तिरित्रारणायेष लिखमते 
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सत्त्वानुरूपा सवस्य अद्धा भवति मारत । 
अद्धमयोऽय पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३॥ 

^ १ भीमगच्छाकरभाल्यस् । 

भवति- सचेति । सत्वाचरूपा विरिष्ट्लंस्कारोपेतान्तःकरणायुरूपा सर्व॑ प्राणिजातद्य रद्ध 
भवति भारत ! ययेवं ततः किं स्यादिस्युच्यते । श्रद्धामयः धद्धाभायोऽयं पुरुषः संसारी जीवः । 
कथं यो यच्छरदधो या द्धा यस्य जीवस्य स यच्छ्रद्धः ख पत तच्छ्रद्धाचुरूप एव स जीवः ॥ २ ॥ ततश्च 
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> आनन्दगिरिव्याख्या । 

निमित्तमित्ुक्तमिदानीुपादानं तस्या द्यति--सैवसिति । विरिष्टचित्तोपादाना श्रद्धा दतरैविष्ये निविधेति 
पूवौधेस्याथैः । कथं निष्ठायाः सात्विकादिप्रकद्वारा श्रद्धाया जेबिध्यनिरूपणमुपयुक्तमिति मन्वानः शङ्ते--यद्ेव- 
सिति। श्रद्धेयं विषयममिभ्या्स्तया तत्रैव वेत इति मन्वानः परिदरति-उख्यत इति । श्रद्धामयस्वं भशनपूर्वकं 
कथयति-- कथमिति । श्रद्धा खल्वधिङते पुरुषे भचुरयेण प्रकृतेति तख श्रद्धामयत्वसिद्धिरियथः ॥ ३ ॥ तथापि 

३ नीखकण्डव्याख्या ( बुर्ध॑री >) । 

साधनेष्वन्तरङ्गत्वसुच्यते कथं तखा राजसत्वं तामसत्वं चोच्यत इत्यत आह-सच्वेति । पराक्ृ्संस्कारेपेतं याद 
ृद्धिसत््यं साचिकं राजसं तामसं वा तदवुरूपैव सासतिक्यादिखूपा देवतादिपूजा सुफलावर्य॑माबनिश्चयास्मिका 
्द्धापि मवति । तथायं पुरुषोऽपि श्रद्धामयः श्रद्धग्रधानो यो यच्छद्धो यो यया श्रद्धयोपेतः स एव स इति सास्िक्या 
रद्धयोपेतः सास्िक एव राजखा राजसस्तामसा तामस इति । एवंसति यदि तातकूपभक्तः पूर्वपुण्यवशाततातं 
देववन्मन्यते तर्हिं तं साचिकं पुण्डरीकमिव देवा अवुग्रहन्ति नित्यकर्मत्यागनिमित्तमपि दोषमखापनुदन्ति । यदि. 
त्वेनं मनघ्रादिना सिद्धं पूर्वैवासनावश्चा्क्षादिरूपं मन्यते तदा तं राजसं राजसा यक्षा एवानुग्रहन्ति नाख काम- 
कारवतो नित्यकरमत्यागजं दोषमपनेतुमर्हैन्ति । नहि देवतापराधी यक्षैखातुं शक्यते । यदि त्वय प्रेतः पिता मत्कु- 
दुम्ब मानाधिष्टेति सय धम त्यक्त्वा एनमख प्रियं दपं पूजयामीति मन्यते तदा तं पितरि प्रेतत्ुद्धियोगाष्धिथयसं 

छ मधुसदनीष्याख्या । 

नारूपनिमितप्तकारणवेचिन्येण श्रद्धवेचित्यमुक्ला तदुपादानकारणान्त.करणवैचिन्येणापि तद्रैचिन्यमाह--सत््वं भ्रकाशशीलला- 
त्सत्तवप्रधानत्रियुणपश्चीकृतपचमहाभूतारन्धमन्तःकरणं । तच्च क्रचिदुद्विक्तसत्वमेव यथा देवानां । क्चिद्रंजसाभिभूतसत्तवं, 
यथा यक्षादीनां । कचित्तमसाभिभूतसतत्व, यथा प्रतभूतादीनाम् । मनुष्याणां तु आयेम व्याभिश्नमेच ) त्च शाद्नीयविवेकन्ञा- 
नेनोद्धतसनत्वं रजस्तमसी अभिभूय क्रियते । शान्नीयविवेकनविज्ञानश्चूल्यस् तु सर्वस्य आणिजातस्य सत्त्वानुरूपा श्रद्धा सत्तववै- 
चित्रथाद्दिचिच्रा भवति, सत्तवप्रधानेऽन्तःकरणे साच्िकी, रजःअ्रधाने तस्मिन् राजसी, तमःपरधने तु तस्िस्तामसीति । हे 
भारत मदयाकुलपरसूत ज्ञाननिरतेति वा शद्धसात्विकलं दयोतयति । यत्त्वया प्रष्टं तेषां निष्ठ केति तव्रोत्तरं यण--भयं 
शाल्ीयज्ञानश्यन्यः कमीधिृतः पुरषः त्रिगुणान्त.करणसेपिण्डितः श्रद्धामयः भराचुर्येणासिन् श्रद्धा प्रस्ुतेति "तस्रस्यु(कृ)त- 

वचने मयट्" अन्नमयो यज्ञ इतिवत् । अतो यो यच्छदढधो या सारिविकी राजसी तामसी वा श्रद्धा यख स एव श्रद्धानुरूप 
५ भाष्योत्कवदीपिका । 

भुरूपवेन त्रैविध्यं ज्ञापयन् तन्मय पुरषस त्रेविध्यं ज्ञापयति-सस्वायुरूपेति । सर्वख प्राणिजातस्य सत्त्वालुरूपा सात्तिवका- 
दिसंस्कारोपेतान्तःकरणानुरूपा त्रिविधसंस्कारोपेतचित्तोपादाना श्रद्धा निविधा भवतीदर्थः । श्रद्धामयः श्रद्धप्रायोऽयं पुरुषो जीवः 

कथं यो यच्छृद्धः यख जीवस्य या श्रद्धा स यच्छ्रद्धः स एव स भ्रद्धाचुरूप एव स जीवः । ध्द्धायान्चैविष्यात्तन्मयो जीवोऽपि त्रिविध 
& भीधरीष्याख्या । 

यथोक्तम्-“शमो दमस्तितिक्षेज्या तपः स्यं दया स्मृतिः । तुषटिस्यागोऽ्ृदा शद्धा हीदेयादिः सरनिदतिः' ॥ इयेताः सत्वस्य इ्तयः 
इति । अतः कथं तख्याज्ञेविध्यमुच्यते । सलम् । तथापि रजस्रमोधुक्तपुरुषा.भयस्वेन रजस्तरमोमिभलवेन स्वश्य तैनिध्याच्छदधाया 

सपि त्रैविध्यं घटत इलयाह--खश्वालुरूपेति । सस्वानुरूपा स्षसवतारतम्यानुसारिणी सर्वस्य ॒विवेकिनोऽविवेकरिनो वा लोकस शद्धा 

भवति । तस्ादयं पुरुषो लौकिकः शअद्धामयः शद्धाविकारः । त्रिविधया भद्धया विक्रियत इयथैः । तदेवाद-यो यच्छदधः यादृशी 

अद्धा यस्य सर एव सः ताद्रद्या श्रद्धया युक्त एव सः । यः पूर्वं सत्त्वोत्कर्षेण साच्िकभद्धया युक्तः पुरुषः स ॒पुनस्ताशसत््रसं- 

स्वारेण साच्तिकधद्धया युक्त एव भवति । यस्तु रजस उत्वर्धेण राजसश्रद्धायुक्तः स ॒युनस्ताट्श एव मवति । यस्तु तमस उत्कर्षेण 

तामसश्रद्धया युक्तः स पुनस्लाट्ृश्च एव भवति इति लोकाचारमत्रेण भ्रवतैमानेष्वेवं सारिवकराजसतामसभद्धान्यवस्था । चालज- 

७ अभिमवयुप्ताचार्यव्याख्या । 

॥ २ ॥ शओीमगवादुषाच्--सत्वादुस्येति अश्र सस्वशाब्द्, स्वमावपर्योयः । अर्थं पुरषः आत्मा भद्धयान्यभ्यापारोपरिषतिन्यावयं 



६५६ भानन्दगिरिव्यास्यासंवदित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवद्रीता। [ अध्यायः १७ 

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्चांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्ान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ उ ॥ 
अराखविहितं चोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दस्मादंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 

१ भीभच्छांकरभाष्यम् । 

कार्येण लिङ्गेन देवादिपूजया सच्वादिनिष्ठाचुमेयेव्याद--यजन्त इति । यजन्ते पूजयन्ति सारिविकाः 
सखरवनिष्ठा देवान्, यक्चरक्चांसि राजसाः, परेतान् भरतगणांश्च सप्षमातकादींश्चान्ये यजन्ते तामसा 
जनाः ॥ ४॥ पव कायैतो निणीताः सत्वादिनिष्ठाः शाखविष्युर्सरगे तत्र कथिदेव सदश्ेषु देवपूजादि- 
तत्परः सत्वनिष्ठो भवति, बाहुल्येन तु रजोनिष्ठास्तमोनिच्ठाश्चैव प्राणिनो भवन्ति, कथम्--अश्चास््रेति । 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

कथं सत्वादिनिष्टा यथोक्तख पुरुषस्य लात शक्येलाशङ्याह-ततथ्चेति । अधिकृतस्य पुरषस श्रद्ध ध्रधानत्वादिति 
यावत् , देवा वस्वादयः, यक्षाः कुबेरादयः, रक्षांसि नैचहतादयः, खध्मास्रच्युता निप्रष्दयो देहपातादूर्ध्वं वायु 

देहमापल्लाः प्रेताः । एभ्यश्च यथायथमाराध्यदेवाद्यः सास्विकराजसतामसान्प्रकामान्प्रयच्छन्तीति सामध्यादव- 
गन्तव्यम् ॥ & ॥ ननु सच्वादिनिष्ठाः शाखेण ज्ञातुं शक्यन्ते कुतः कार्यलिङ्गकानुमानेनेति तत्राह-एवमिति । सस्व. 
दिनिष्टानां जन्तूनामवान्तरविरोषं पचुरत्वाभ्रचुरत्वरूपं दश्चैयति--तन्रेत्यादिना । राजसानां तामसानां च भारय 

अश्नद्वारा बिव्रणोति--कथसित्यादिना । कामश्च काम्यमाननरिषयो रागश्च तद्िषयभोगाभिराषस्तच्छरतं तस्म्रयुक्तम् । 
३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

तामसं प्रेता एवानुगृहन्ति श्षुदरमोगे्दवाश्च नरके पातयन्ति ॥ २ ॥ कुत एतदेवं कटप्यते यसत्साखिकादयो देवा. 
दीनेन यजन्ते इत्याह-यज्ञन्त इति । यजन्ते पूजयन्ति ॥ ४ ॥ सासिकानां दौरम्यममिप्रेल्याह-अशा- 
सखेति । शाखं वेदादि तद्विरोधिना कोछिकाद्यागमेन विहितं घोरं खमांसहोमेन बाह्मणरोहितादिना वा देवतासंतष- 

४ मभुसूदनीव्यारख्या । 

एव स साच्िको राजसस्वामसो वा । भ्रद्धयेव निष्ठा व्याख्यातेदमिप्रायः ॥ ३ ॥ श्रद्धा ज्ञाता सती निष्ठां ज्ञापयिष्यति केनो- 
पायेन सा ज्ञायतामिदयपेक्षिते देवपूजादिकायंलङ्गिनानुमेयेयाह--जनाः सा्लीयनिवेकहीना. ये खाभाविक्या श्रद्धया देवान् 
वृसुखादीन् सात्तिविकान् यजन्ते तेऽन्ये सात्विका ज्ञेयाः । ये च यक्ान्कुबेरादीन् रक्षांसि च राक्षसालिक्रतिप्रश्तीन् राज 
सान्यजन्ते तेऽन्ये राजसा ज्ञेयाः । ये च प्रतान् विप्रादयः खधमोत्परच्युता देहपातादुर््वं वायवीयं देहमापन्ना उत्कायुखकट- 
पूतनादिसंज्ञाः त्रेता भवन्तीति मनुक्तान्प्रदाचविरोषान्वा, भूतगणाश्च सपतमातृकादीश्च तामसान् ये यजन्ते वे<्नये तामसा 
ज्ञेयाः । अन्य इति पदं चिष्वपि वैलक्षण्ययोतनाश संबध्यते ॥ ४ ॥ एवभनादतच्ाल्नाणां सत्त्वादिनिष्ठा कारतो निर्णीता । 
तत्न केचिद्राजसतामसा अपि भाग्भवीयपुण्यपरिपाकात्सात्तिका मूता शाच्रीयसाधनेऽधिकरियन्ते । ये ठु इुराग्रदेण दुदैवपरि- 
पाकमराप्तदुजनसङ्गादिदोषेण च राजसतामसतां न युश्न्ति ते शाख्लीयमार्गाद्ष असन्मागनुसरणेनेह लोके परत्र च दुःख. 
भागिन एवैदयाह द्ाभ्याम्-अशाल्ननिहितं शान्नेण वेदेन प्रयक्षेणानुमितेन वा न विहितं अशान्नेण वुद्धायागमेन बोधितं वा 

५ माष्योर्कषेदीपिका । 
इयर्थः । यथा खं भरतववंशोद्धवलाद्धारतस्तथेति संबोधनादायः ॥ ३ ॥ एवं श्रद्धायालतैविष्येन पुरुषाणां जविध्यं निरूप्य यथो. 
क्तानां पुरषाणां सत्त्वादिनिष्ठा कथं ज्ञातुं दाक्येदाकाह्लापनुत्तये देवादिपूजारूपकर्येण लिङ्गेन सानुमेयेदारयेनाह--यज्न्त इति । 
सात्तिका सात्तविकश्द्धामयाः सत्त्वनिष्ठाः देवान्वखादीन्ाप्विकान्यजन्ते पूजयन्ति । राजसाः कबेरनितिप्रयुखान्यक्षरक्षांसि 
राजसान्यजन्ते। अन्ये तामघा जनां त्रेतान्। विप्रादयः खधमत्मच्युता देदपातादरघ्व वायवीयं देदमापन्ना उत्कायुखक्रटपूतनादिसंक्चाः 
त्रेता भवन्तीति मनृक्तान्पिशाचनिशेषान् वा भूतगणां च सप्तमातृकादीश्च तामसान्यजन्ते । एवं पूजातरैविष्येन जीवानां निष्ठत्रैविध्य 
कातव्यमिलर्थः ॥ * ॥ एवं कायेतो निणीतानां सत्त्वादिनिष्ठानां मध्ये देवषूजादितत्परसख सत््वनिष्टय दौरछभ्यं रजसमोनिष्ठानां 

- & भीधरीष्याख्या । 
नितविवेकशानयुक्ताना ठु स्लमावविजयेन साच्तिक्येकेव अद्धेति प्रकरणाथेः ॥ ३ ॥ सात्िकादिमेदमेव कार्यभेदेन प्रपद्यति. 
यजस्त इति । - सालिका जनाः -सत्वपरक्वीन्देवानेव यजन्ते पूजयन्ति । राजसास्तु रजःपरृतीन्यक्चान्ाक्षसश्च यजन्ते । 
तेभ्योऽन्ये तु विडक्षणास्तामसा जनास्तामस्ानेव प्ेतान्भूतगणांश्च यजन्ते । सत्लादिभङ्ृतीनां तत्तदेवतानां तु पूजार्चिभिस्र- 
तस्पूजकानां साहिवकत्वादि श्रातन्यमिल्ैः ॥ ४, ॥ राजसतामसेषु पुनविरेषान्तरमाद--जशाखविहितमिति इभ्याम् । 

७ अभिनवगुश्चाशरायष्यार्या । | 
सनद; सचे तन्मय एष बोद्धव्य, अरा।खविहितं घोरं तपस्तप्यन्ति तामसाः इति । अतएव ते स्वेवुद्धिषिषारिताः तपश्चर्या कुर्वाणा 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माप्योस्कर्षदीपिका-धीधरी-भमिनवगुपव्यास्यायुता । ६५५७ 

कैरोयन्तः शरीरस्थं भतम्रामभंचेतसः | 
मां चैवान्तःदारीरस्थं तान्वि्छयासुरनिशथयान् ॥ ६ ॥ 

१ भीमण्छांकरभाष्यम् 1 

अशाखविषितं न शाखविदितमराखविहितं घोरं पीडाकरं प्राणिनामादनश्च तप्तप्यन्ते निर्वयन्ति 
ये तपो जनास्ते च दम्भादेकारसंयुक्ता दम्भश्चाहंकारश्च दम्भादंकारौ ताभ्यां संयुक्ता दस्भारकार 
संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कामश्च रागश्च कामरागौ तच्छृतं बलं कामरागवलं तेनान्विताः कामरा- 
गवटेवीन्विताः॥५॥ करशयन्त इति । कशीयन्तः छशीङर्वम्तः रारीरस्थं भूतां करणसमुदायम्रचेतसो- 
ऽचिवैकिनो मां चेव दत्कर्मबुद्धिसाक्षिभूतमन्तभ्यारीरस्थं कररीयन्तो मदजशासनाकरणतेव भत्कक्षनं र 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

तक्निमित्तमिति यावत् ॥ ५ ॥ रजोनिष्ान्म्राघान्येन प्रदङ्यै तमोनिष्ान्ध्राधान्येन दरयति--कदीयन्त इति । 
कथं शरीरादिसाक्षिणसीश्चरं श्रति छरीकरणं प्राणिनां प्रकरप्यते तत्राह-मवचुश्यासनेति । वेषां दिपयसलिश्चयवतां 

३ नीखकण्ठव्याख्या ( बतुर्धरी > । 

णाद्यात्मकं ये जनासपतप्यन्ते तानायुरनिश्चयास्विद्धीति इयोः; संबन्धः । दम्भो धर्मध्वजित्वम्, अर्हकारः खसि- 
नपूज्यताबुद्धिः ताभ्यां संयुक्ताः । कामरागो विषयाभिराषः, वटं साहसेनापि विषयसाधने उस्साहस्ताभ्यामन्विताः 
॥ ५ ॥ कशेयन्तः कर इुर्वन्तः । भूतग्रामं करणसमृहम् । अचेतसो मूढाः । मां चान्तश्चरीरस्यं॑मोक्तुरूपेण 
शरीरान्तःस्थं मां परमेश्वरं वा भोग्य शरीरख कृरीकरणेन मद्जारुद्रनेन वा कशीकुर्वन्तः तान्व द्ासुरनिश्च- 

७ मधुसुद्नीन्याख्या । 

घोरं परस्यात्मनः पीडाकरं तपस्तप्तदिलरोहणादि तप्यन्ते कुर्वन्ति ये जनाः, दम्भो धार्मिकलषयापनं, अहंकासेऽहमेवं शष्ठ 
हति दुरभिमान साभ्यां सम्यश्युक्ताः, योगस सम्यक्लमनायसिन योगजननासामर्थ्यं कामे काम्यमानविषये यो रागस्तनिमित्त 
बलमत्युभदुःखसहनसामभ्यै तेनान्विताः, कामो विषयेऽभिलषः, राग. सदा तदभिनिविष्टलरूपोऽभिष्वङ्गः, बर्मवदयमिदं 
साधयिष्यामीलयग्रहस्तैरन्विता इति वा \ अतएव बल्वहुःखद्रनेऽप्यनिवर्तमानाः कैदीयन्तः ङकीकु्वैन्तो इथोपवासादिना 
दारीरस्थं भूतथामं देहेन्द्रियसद्धाताकारेण परिणतं एथिन्यादिभूतससुदायं अचेतसो विवेकशून्याः, मां चान्तः शरीरस्थं भोक्तृ. 
ह्पेण स्थितं भोग्यस्य दारीरसय इशीकरणेन कशी कु्वैन्त एव, मामन्तयामिलेन शरीरान्तःस्थितं बुद्धितदरुत्तिसाक्षिमूतमीश्वर- 
माज्ञालङ्नेन करदोयन्त इति वा । तानैहिकसर्वभोगविमुखान् परत्र चाधमगतिभागिनः सर्वपुर्षार्थभ्र्नासुरमिश्वयानासुरो 
विप्यसरूपो वेदाथ॑विरोधी निश्चयो येषां तान् मनुष्येन प्रतीयमानानप्यसुरकार्यकारिखादसुरान्विदि जानीष परिदरणाय । 
निश्चयससुरलत्तसूर्विकाणां सवासामन्तःकरणद्रतीनामायरतरं । अदुररजातिरदितानां च मनुष्याणां कर्मणेवासुरलात्तान- 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

बाहुस्यं च क्ञापयितुं आह । अशान्नविहितं शा्रविदितं श्ुतिस्ण्खादिरूपेण शा्ञेण विषितं न भवति तत्, चान्नं न भवतीयचचान्ञ 
तेन बुद्धाद्यागमेन बोधितमिति वा । घोरं प्राणिनामास्मनश्व पीडाकरं तपो ये जनास्तप्यन्ते निवैतयन्ति । जनान्विरिनष्टि । 
दम्भा्ईकारसेयुक्ताः दम्भो धर्मष्वजिलं, अहंकारोऽहमेव सवेत्तम इवि दुरभिमानस्ताभ्यां सम्यग्युक्ताः । कामरागबलान्विताः कामो 

विषयाभिलाषः कामस्य कारणीभूतो -विषयाभिरल्ञनात्मको रागः कामरागाभ्यां छतं बलं विधयसंपादनोत्पादसेनान्विताः, कामराग- 

बदिरन्विता इति वा ॥ ५॥ रजोनिष्ठान््राधान्येन भ्रद्यं तमोनिष्ठन्प्राधान्येन विरिनधि--कशंयन्त इति। शरीरस्थं मूतम्रामं 
करणसमुदायरूपेण परिणतं कदयन्तः छृदीङुवैन्तः यतोऽचेतसोऽविवेकिनो मढाः मां चैव तत्कर्मबुद्धिसाक्षिभूतमन्तःशरीरस्थं 

क्यन्तो मदनुशासनातिक्रमणं ङ्वैन्तो भोकैख्येणान्तःशरीरस्थम् । भोग्यस्य शरीरख करेनेन कृशीड्न्त इति ठु भोग्यख 
& भीधरीनव्याख्या । 

दाखविधिमजानन्तोऽपि केचिस्माचीनपुण्यसंस्कारेणोत्तमाः सारिवका एव भवन्ति । केचित्तु मध्यमा राजस्ता भवन्ति 1 अभमास्तु 

तामसा भवन्ति । ये पुनरलयन्तं मन्दभाग्याः गतानुगत्या पाखण्डसङ्ञेन च तदाचाराजुवत्िनः सन्तः जशाखविहितं थोर भर्व 
तपस्तप्यन्ते छुर्वन्ति । तत्न हेतवः-दम्भादंकाराभ्यां संयुक्ताः त्था कामोऽभिलाषः, राग आसक्तिः, बरुमागरहः, एतेरन्विताः 

सन्तः, तानादुरनिश्वयान्विदीव्युततरेणान्वयः ॥ ५ ॥ किंच--कक्षेयन्व इति । ररीरख प्रारम्भकतवेन दषे सितं भूतानां 

पृथिव्यादीनां भामं समूहं कश्चयन्तः दथैवोपवासादिमिः इं ङर्वन्तोऽचेतसोऽविवेगिनः मां च अन्तयामित्तया भन्तःशरीरखं 
७ अभिनवयुस्ावावेव्याख्या ॥ 

भस्युत तामस 1 भूतथाममचेतनमभिति । अचेतनस्विवेकित्वात् ५३४५५१४ भां च करायन्तः सषाखाथांनामनलुडावात् 9 ९४ 

पवैयन्त इति पाठः. > अचेतनम् इत्यमिनवयुत्ताहतः पाटः ६ मधुसूदन" नीककण्ठः, 
भन गीर ८३ 



६५८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवछित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १७ 

आहारस्त्वपि सैस्य चिविधो भवति परियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमरिम श्ण ॥ ७॥ 
आयुःसत्ववलारोग्यखखप्रीतिविवधेनाः । 

१ भीमन्छाकरभष्यम् । च 

तास्विद्धयासुरनिश्चयान् आसुरो निश्चयो येषां त आसुरनिश्चयास्तान्परिहरणाय विद्धीत्युपदेश्षः ॥ ६।॥ 
आहाराणां च रस्यक्िग्धादिवगेज्यरूपेण भिन्नानां यथाक्रमं सासिकराजसतामलपुरषभ्रियत्वद्शै- 
नमिह क्रियते रस्यन्निग्धादिष्वाहारविरेषेष्वात्मनः भ्रील्यतिरेकैण लिङ्गेन. साच्िकत्वं राजसत्वं 
तामरसत्वं च बुद्धा रजस्तमोणिङ्गानामाहायणां परिवजैनाथं सखलिङ्कानां चोपादानारथं तथा यज्ञादीः 
नामपि सस्वादिशुणसेदेन तरिविधत्वप्रतिपादनसिह राजसतामसान्बुद्धा कथं चु नाम परिव्यज्ञेत्सा 
च्विकानेवादच॒तिश्ेदिवेवमर्थमाह-माहारस्त्विति । आहारस्त्वपि सबेष्य भोकखिविधो भवति पिय 
दृष्टः । सथा यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषामाहारादीनां सेदमिमं वक्ष्यमाणं शणु ॥ ७ ॥ आयुरिति । मायुश्च 

+ 8, छ, "त १ ^ १) ° ^ 7) श 7) ^) ° ^" ॥ र, । # ̂  0 9 +) + `, | 0) 

२ आनन्दभिरिम्याख्या । 

परिज्ञानं ऊत्नोपयुज्यते तच्राह--परिहरणार्थमिति ॥ & ॥ उत्तरश्छोकपूवौधताव्यमाह-महाराणामिति । रया. 
दिवर्भख साच्िकपुरूषभ्रियत्वं, कद्कादिवगैख राजसग्रियर्व, यातयामादिवगैख तामसप्रियस्वमि ति 'दश्ैनं ऊुत्नो पयुज्यते 
तच्राह--रस्येति । शछोकोत्तरार्धतात्पयेमाह--तथेति । आदारतरैविभ्यवदिति यावत् । कथमेतेषां प्रयेकं भरवि्यं 
तश्राह--तेषामिति ॥ ७ ॥ सात्िकभ्रीतिबरिषयमाहारनिशेषञ्दाहरति--भायुरिति । भायुर्जीवनं, स्वं चित्त- 

३ नीलकण्टव्याख्या ( चतुधंरी ) । 

यान् ॥ ६ ॥ अच साचतिकानां श्रद्धाराध्याहारयक्ञतपोदानानां परिग्रहां राजसतामसानां वर्जनार्थे च तेषां प्रसेकं 
चेविष्यं विधीयते । तत्रापि शरद्धात्रेविभ्यै आराध्यत्रैविध्यं च प्रागेवोक्तम् । जाहारादीनां नेविष्यं प्रतिज्ञपू्वकमाह- 
आहारस्त्विति । आदियत इत्याहारोऽन्नं । अतः परं प्रायेण पदार्थः सषसथापि क चित्क चिकविचिलिचिद्या ख्यायते 
॥ ७ ॥ आदुर्जीवनम् । सत््न्ुत्साहः । बकं शक्तिः । आरोग्यं रोगराहित्यम् । सुखं वित्तप्रसाद्ः । प्रीतिरमिरुचिः | 

४ मभुसूदनीव्याख्या । 

खरान्विद्धीति सक्षाजोक्तमिति च द्रव्यम् ॥ ५॥ ६ ॥ ये सत्तविकास्े देवा ये तु राजसास्तामसाश्च ते विपयस्लादघुरा 
इति स्थिते सारिविकानामादानाय राजसतामसानां हानाय चाहारयज्ञतपोदानानां नैविध्यमाह--न केवलं श्रद्धैव चिविधः, 
आहारोऽपि सस्य प्रियल्िविध एवं भवति । स्वैख च्रियुणात्मक्रतेन चतुभ्य विधाया असंभवात् । यथा टं आदारल्ञि- 
विधस्तथा यज्ञतपोदानान्यदृष्यथोन्यपि' निविधानि । तत्र थज्ञं व्याख्यास्यामो द्रव्यं देवता द्यागः इति कत्पकारेदैव तोदेशोन 
दन्यलागो यज्ञ इति निरुक्तः + (स च यजतिना जुदोतिना च चोदितेन यागो होमधरेति द्विविध उत्तिष्द्धोमा वपद्भारपरयो- 
गान्ता याज्यापुसेलुबाक्यावन्तो यजतय उपविष्डोमाः खाहाकारप्रयोगन्ता याज्यापुरोदुवाक्यारहिता जद्योतयः इति कट्प- 
करेन्योखयातो यज्ञशब्देनोक्तः । तपः कायेन्दरियोषणं इच्छरवान्द्रायणादि । दानं परखलापत्तिफलकः खखलघ्यागः । 
तेषामाहारयज्ञतपोदानानां सात््विकराजसतामसमेदं मया व्याख्यायमानमिमं खण ॥ ७ ॥ अहरयज्ञतपोदानानां भेदः 
पश्वदशमिव्याख्यायते । तत्राहारमेदन्निभिः-भयुश्चिरंजीवनं, स्तं चित्तधै्यं बलवति दुःखेऽपि निर्विंकारल्लापादकं, बलं 

५ आष्योक्तषदीपिकी । 
छृरीकरणेनापि निरवयवसख भोक्तुः वासवं कारय न संभवतीलखमितप्रेयाचाथः नोक्तम् । य एवंविधासतान् आदरो निश्चयो येषां 
ते आसुरनिश्वयाः तान्परिहरणाथे विद्धि विजानीहीति करुणानिधिर्भगवानुपदिराति ॥ ६ ॥ तत्तदाहदारेपु म्रीयतिरेकेण सात्विक. 
खादिकं यज्ञादीनामपि सत्त्वादिगुणमेदेन त्रिविधं च बुद्धा सास्तिका भहारादयो बाह्याः राजसास्तामसाश्च परिवर्ज्या 
इति बोधयथितुमारभवे--आहार इत्यादिना । आहियते इयादारो भक्ष्यादिरूपः सर्वद सात्तिकादिमेदभिन्नश्य प्राणिजातख 
भोक्तुराहारोऽपि त्रिविधच्निश्रकारः प्रिय इष्टो भवति । तथा यज्ञलिविधः तथा दानं तेषामादारादीनामिमं बश्ष्यमाणं मेदं दण ॥ ७ ॥ 
तन्न सात्िकभरीतिनिषयानादारानादाबुदाहरति--भायुरिति 1 आयुधिरजीवनं, सत्वमन्तःकरणयैभवीयोत्साहात्मकं , बरं कारय- 

ई भीधरीव्याख्या 1 
देहमध्ये सितं मदाज्ञाठ्टरनेनेव करैयन्तः सन्त एवं ये तपश्चरन्ति तानाश्चरनिश्वयानाद्रोऽतिक्रुरो निश्चयो येषां तानू विदि ॥ ६ ॥ 
आददाराद्विभेदादपि सास्विकादिभेदं दश यिदुमाद--भाहारस्त्विव्यादित्रयोदश्षभिः । सर्वस्यापि जनस य भादारोऽन्नादिः- 
स तु यथायथं तरिविधः प्रियो भवति । तथा यहृतपोदानानि च त्रिविधानि भवन्ति । तेषां च वक्ष्यमाणमिम भेदं श्रणु । पतन्च राज- 
सतामसाहारयश्ादिपरिलयागेन सादिविकाहारयशादिसेवया सच्वश्ौ यज्ञः करैव्य श्लतद्थं कथ्यते ॥ ७ ॥ तत्रादारतरै विध्यमाद--~ 
भायुरिति त्रिभिः । भायुजीवितम् , सच्तमुत्सा्ः) बलं शक्तिः, भारोग्य रोपरादियम् ; अखं चित्तप्रसादः,) म्रीतिरमिरनिः, 



- नीर्कण्ठौ-मधुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-श्ीषरी-भमिनवगुपव्यासयायुता | ६५९ 
रस्याः लिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकपियाः ॥ ८॥ कटम्ललबणात्युष्णतीक्ष्णरूक्न विदादिनः। 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखदोकामथपवाः ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं प्रति पयुषितं च यत्। 

. १ भीमण्छांकरभाष्यम् । 
ससव च चख चारोग्ये च सुखं च श्रीतिश्च तासां विवर्धना भायुःसत्वबङारोग्यश्चुखप्रीतिविवध्रनास्ते 
च रस्या रसोपेताः लिग्धाः लेहवन्तः स्थिराश्िरकारस्थायिनो' वेदे, हा हदयपिया आहाराः साच्िकपियाः सास्विकसयेष्टाः ॥ ८ ॥ कष्विति । कटुरम्डो रवणोऽत्युष्णः । अतिशब्दुः कट्धादिषु सर्वत्र योञ्योऽतिकडरतिती्ष्ण इव्येवं कदवम्टंलबण्युष्णतीश्णरुक्षदिदाहिन पव विधा आदारा राजस्य डभखशोकामयभ्रदा दुःखे च शोकं चामयं च प्रयच्छन्तीति दुःखशोकामयधदा;॥९॥ यावयाममिति । --------------- ~ ~ वद, ॥ यातवासासति । नोनको 

_ ~ --- -- २ आनन्द्भिरिव्याख्मरा १ - . 
सर्य, वीर्य॑वा बलं कायैकरणसामर््यम्, आरोग्यं नीरोगता, सुखमस्तराह्वदः, भीतिः परेषामपि संपन्नाना 
दृ्ोनात्परमो हषैस्ताखां बिव्धनाः विवधैयन्तीति च्युसपततेः । रसोपेता रसथितव्याः सरलाः । देहे विरकारस्याभित्व 
चिरतरं शरीरोपकारदेतुलवम् ॥ ८ ॥ राजसी तिबिषयमाहारविरोषं दसंयति--कद्धिति । कटुसिक्तः कटुकस्य तीक्षण. 
शब्देनोक्तत्वात्, रूक्षो विजेहः, बिदादी संतापकः । अतिशब्दल सरवन योजनमेवाभिनयति--अतिकटुरिति । 
दुःखं ताष्काङिकी पीडा, इष्टवियोगजं दुःखं शोकः, आमयो रोगः॥ ९॥ तामसप्रियमाहारसुदाहरति-यातः- 

३ नीलकष्टव्याख्या ( ्तुर्धयी >) । 

एतेषां विवधनाः वृद्धिकरः ते आयुःसखबररोग्यसुखप्रीतिविव्ैनाः, रख्याः रसोपेताः, क्लिग्धाः सेहवन्तः, सिराः 
देहे रसांरेन विरकाङसायिनः, हवाः दष्मात्रा एव हृदयप्रियाः, आहाराः रतक्षीरसितादयः साचिकप्रियाः 
॥ < ॥ क्विति । अतिशब्दः सर्वत्र संबध्यते । अतिकटु निम्बादि, अल्यम्छातिरुवणाव्युष्णाः प्रसिद्धाः, अतितीश्ो 
मरीचादि, अतिरूक्षः सेहून्यः कङ्ककोद्रवादिः, अतिविदाही राजिकादिः, दुःखं तात्काक्की पीडा, श्रोकः 

४ भधुसूदनीष्याख्या । 

शरीरसामथ्यं खोचिते काये श्रमाभावभ्रयोजकं, आरोग्यं व्याध्यभावः, उखं भोजनानम्तराहादस्त्तिः, भीतिर्भोजनकालेऽन- 
भिरुचिराहियमिच्छोत्कव्यं तेषां विवधेना विशेषेण बृद्धिहेतवः, रखा आखाया मधुररसप्रधानाः, जग्धाः सहजेनागन्तुदधेन 
वा कञेहेन युक्ताः, स्थिरा रसाद्यंशेन शरीरे चिरकार्स्थायिनः, हया हद्यगमा दुगेन्धाडविलादिददषटदोषद्यन्याः आहाराशव्व्- 
चोष्यङेह्यपेयाः, सात्विकानां प्रियाः, एतैलिद्ैः सात्त्विका ज्ञेया. सात््विकखमभिल्षद्धिशैत अदेया इयर्थः ॥ ८} अतिशब्दः 
कद्वादिषु सप्तस्वपि योजनीयः, कटुस्िन्तः कटुरससख तीक्ष्णदाब्देनोक्तलात् । तत्रातिकटुर्निम्बादिः । अलयम्त्यतिक्वणाद्युष्णाः 
असिद्धाः अतितीक्षमो मरीचादिः अतिरुक्ः लेदश्यन्यः कडकोद्रवादिः । अतिविदाही संतापको राजिकादिः, दुःखं तात्कालिकी 
पीडां, शोकं पश्वाद्धाबिदौर्भनसमामयं सर्गं च धातुवैषम्यद्रारा ्रददतीति तथाविधा आहारा राजसखः ! एपतरिद्गे राजस। 

५ भाष्योत्क्ेदीपिका । 

करणे शारीरसामर्भ्य, आरोग्यं नीरोगता, घुखमन्तराह्यदः दशेनमात्रेण संतोषजन्यः, ्रीतिः परेषामभिसंपन्नानां दरीनात्परमो 
हषो ऽभिरुचिवी । यद्वा प्ीतिस्तृप्तिजन्या असन्ना ! आयु.सत्वनलारोग्यखभीतीनां विवधेना विशेषेण बृद्धिकराः, रस्याः रसोपेताः 
दाकंरादयः, लिरधाः ज्ेदवन्तो दुग्धादयः, रिथिराः देहे चिरकाटस्थायिनः चिरतरशरीरोपकारहेतवः, हयाः दाददोषदत्या हृद 
यत्रियाः एवंविधा आहाराः सात्तिकलय परियाः इष्यः । एतादशाहारभ्रीतिमन्तः सात्त्विकाः जेयाः सात्तविकिलमभिरपद्धिवैत आदिय 
इलर्थः ॥ ८ ॥ राजसप्रियाहाराचुदाहरति--कड्धिति । अतिशब्दः कद्कादिष सर्वेषु संनन्धनीयः। भतिकडुर्निम्बादिः, अम्रं 
जम्बीरादि, अतिकवणं बहुक्षिपसेन्धवादि, अन्युष्णं सुलादिदादकं, जतितीक्ष्णं मरीचादि, _अतिरुकषः ेशेनापि रहितः 
कृहकोद्रवादिः, अतिविदाही संतापकः सर्षेपादिः, एवंविधा अविकद्वादयो दुःखं तात्काछिकी पीडा, प्वादुखन्नरोगे तजन्यं दीरम- 

६ आधरीन्थाख्या । . 

युरादीनां विनथैनाः विशेषेण दृद्धिकरासे च रस्या रसवन्तः, सिग्धाः ले्युक्ताः स्थिरा देहे साराशेन चिरकाकादसायिनः? 
डवा दृष्टमात्रा एव हृदयंगमाः एवंभूता आदारा भक्षयमोज्यादयः साख्िकप्रियाः ॥ ८ ॥ तथा~कर्विति । भतिशन्द॑ः कद्वादिषु 
स्तखपि संबध्यते । भतिकडुमिम्बादिः । मल्यम्कोऽतिर्वणोऽव्युष्णश्च प्रसिद्ध, अतितीक्ष्ो मरी चादिः, अतिरुक्षः कङ्ुकोद्रवादिः, 

७ अभिनवगुषाश्बार्यम्याख्या । . 
जादहासेऽपि स्वादि मेदाश्रिधा तथा ( अद्धावत्तया ) यज्ञतपोदानानि 1 तदुच्यते-भाहारस््पीर्यादिना ॥ ७॥ < ॥ ९॥ यातयामेति 



६६० आनन्दमिरिव्याख्यासंबटित-श्ीमच्छांकरभाष्ययुता-भरीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १७ 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं जोजन तामसप्रियम् ॥ १०॥ 
अफलाकाष्धिभियेज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 

१ श्रीमन्छकर भाष्यम् । 

यातयाम मन्दपक्तं निवीयस्य गतरसेनोक्तत्वाद्वतर्सं रस वियुक्तं पृति दुगेन्धि पयुषितं च पक्त सद् राज्य. 

न्तरितं च यद् उच्छष्टमपि च शुकतशिष्टमप्यमेभ्यमयज्ाट भोजनमीदशं तामसप्रियम् ॥ १० ॥ अथे- 

दानीं यद्वखितिध उच्यते--अफङेति । अफखाकाङ्किभिरफलायभिरयजञो विधिदटः काख्रचोदन- 

ष्ठो यो यज्ञ इज्यते निर्यते य ् व्यमेवेति यल्ञखरूपनिवेतनमेव कायेमिति मनःसमाधाय नानेन 
कि 0 किम जक जि सि सि स जि किमि क ण ण अति नअ जि 

> आनन्दभिरिन्याख्या ! 

याममिति । नु निर्वीय॑ थातयामयुच्यते न पुनः सामिपकमिति नेदाह-निवीयेच्येति ॥ १० ॥ हानादानार्थ- 

माहाखविभ्यसेवं विभज्य कऋमपाक्ष यकततरैविध्यं कथयति - अथेति । तन्न सारिविकं यन्तं जा पयति--अफङेति । 
३ नीलकष्ठव्याख्या ( बतुर्ध॑री ) । 

पाद्धाविदैनखम्, आमयो धातुवैषम्यापरादनेन रोगस्तसदा; ॥ ९ ॥ यातयाम ्रहरापपाक्कृतं शीतलतां 

गतमिलर्थः । यातयामं अर्धपक्तं निर्वीर्ब गतरसेनेवोक्तत्वादिति भाष्यम् । गतरसं रसविधुक्तम्; पूति 

दुगन्थ, पदषितं पकं सद्रात्यन्तरितम्, उच्छं युक्ताव रिष्टम्, अमेध्यं यज्ञानहेम् भोजने अन्नं तामसप्रियम् 

॥ १० ॥ यजञतरविभ्यमाह--अफटेति । विधिः ञआवद्यकतया विहितः । यष्टव्यभेव नतु यञ्ञादुष्टमद्ट वा फठं 
 मश्ुसूदनीष्यासर्या । 

हेयाः सात्तिकैश्ैत उपेश्चणीया इयं. ॥ ९ ॥ यातयायमैपक्रम् । नि्वौर्यख गतरसपदेनोक्तलादिति भाष्यम् । गतर 

विरसा प्रातं छर्म, यातयामं पक्ष सत्महरादिव्यवहितमोदनादि रदं प्राप्तम् , गतरससुद्धतसारम्, मथितदुग्धादीदयन्ये । 

पति दुर्गन्धं, पुषितं पदं सद्राप्यन्तरितं, चेतससत्कालोन्मादकरं धत्तरादिसमुच्ीयते । यदतिप्रसिद्धं दु्टलेन उच्छिष्ट 

भुकतावदिष्टम् अमेष्यमयजञा्मद्चि मांसादि । अपिचेति वैयक्रशाज्नोक्तमप्यं समीयते । एताटशं यद्धोजनं भोज्यं तत्ताम- 

सख प्रियं साच्विकरैरतिदृरादुपेक्षणीयमिदय्थः । एतादशमोभनख दुःखरोकामयप्रदल्रमतिग्रसिद्धमिति कण्ठतो नोक्तम् । अत्र 

च क्रमेण रस्ादिवः साच्िकः, क्कादिव्गो राजसः, यथातयामादिषगेसामस इत्युक्तमादारग त्रयं, तत्र साच्विकवगैविरोधि 

मितससीद्रभे दव्यम् ! तथा ह्यतिकटुलादिकं रखलनिरोधि, तादशखानाखायलात् । शुक्षलं लिग्धलविरोधि, वीकष्णलविदा- 

हित धातुपोषणविरोधिास्स्थरलविरोधिनी, अ्ुष्णलाव्किं हयलविरोधि, आमयप्रदलमायुःसखबकरोग्यविरोधि, दुःख- 

शलोकभदलं खुखप्रीरिषिरोधि, एवं सात्विकवर्मनिरोधिलं राजस रुपष्टम् । तथा तामसवगऽपि गतरसखयातयामलपयुषित- 

लानि यथासंभवं रसलक्लिग्धलस्थिरवविरोधीनि, पूतिलोच्छिष्टलमेष्यलानि हयलविरोषीनि, आयुःसत्त्वादिविरोधिं तु 

स्पष्टमेव ! राजसव्गे दष्टविरोधमात्र, तामसरव्गे तु दश्यदृ्टविरोध इ्यतिदायः ॥ १० ॥ इदानीं क्रमाप्तं चि विधं यज्ञमाद-- 

अभिदोत्रदचपूणेमासचातुमौखयपश्ुबन्धज्योतिमादिरथजञो द्विविधः काम्यो निसश्च । फलसंयोगेन चोदितः काम्यः । साज्ञो- 
ध भाष्योकत्कवेदीपिका । 

नखं लोकः आमयो रोगः तान्प्रयच्छन्तीति इुःख्लोकामयप्रदाः आहारा राजसभ्रियां राजसस्य एतादशाहारप्रीतिमन्तो राजसा 

ज्ञातव्याः श्रेयो्थिभिश्चैवंनिधा आहाराः परिहरणीया इयर्थः ॥९॥ तामसप्रीतितिषयं भोजनमुदादहरवि । यातयामं मन्दपक्तं निर्व 

यख गतरसपदेनोकलात् । यातो चमः प्रहरो यख पक्छसोदनदेः तथ्यातयाममिति ठ पाकानन्तरं किंचित्कालाविक्रन्दा निवी- 

यैतां आप्तमन्नं यातयाममुच्यते नतु याममात्रातिक्रान्दया । अतएवायातयामलं वेदानामपि विशेषणं संगच्छत इदयभिग्रेयाचा" 

यैन व्याख्यातम् 1 गतरसं रसबिसुक्तं नि्नौयैमोदनादि । एृतिदुगैन्धि लश्नपखण्ड़ादि, पयुधितं लेदानक्ते पक्रं सत् रात्यन्तरितं च, 
"अन्नं परुषितं भोज्यं लेदाक्तं चिरसेस्थितम्' इति याज्ञत्क्यस्मृलालद्य्तसख चिरसंरिथतस्याप्मन्नसख भक्ष्यलपरतिपादनात्। उच्छिष्टं 
खपरभुक्तावशिष्टमपि चेति वैयकराल्नोक्तमपथ्यं समन्वीयते । अमेभ्यमपवित्रमयज्ञाई कशकलिङ्गादि रदं भोजनं तामस 
प्रियमिष्टम् । एवंनिधमोजनश्रीतिमन्तस्ामसा जेयाः भ्रयो्थिभिश्च तामसं भोजनं हेयमिदयर्थः । तामसभोजनङृतदोषास्तु प्रसि- 

दवादसंल्यलाच नोक्ताः ॥ १० ॥ एवमाहासरैविभ्यं विभज्य क्रमप्राप्तं यज्ञत्रविभ्यं बिभजन्नादानुपदेथं सात्तिकं यन्नाह । 
द भीधरीभ्याख्या। 

सतिषिदाही सर्षपादिः, भतिकद्कदयं आदारा राजसखः भियाः । दुःखं तात्काकिकिं हदयसंतापादि, शोकः पश्चाद्धानिदोमैनख, 
आमयो रोगः, पवा प्रददति प्रयच्छन्तीति तथा ॥ ९ ॥ वथा-~~यातयामभमिति । यात्तो यामः प्रहरो वख पकसोदनदेस्तबरा- 
तयामम् > केलावस्यां प्रा्मिलय्थ॑ः । गतरसं निष्ीडितसारम्; पूति दुगैन्यं, पदषितं दिनान्तरपकम् › उच््ठिष्टमन्यमुक्तावशिषटम् › 
मेध्यमभक्यं कल्जादि? एर्व भूतं मोजमं मोञ्यं तामसख प्रियम् ॥ १० ॥ यज्ोऽपि तिविधः तत्र सारिविकं यकशमाद--~जफरा- 

9 चीककेण्ठ^ भीषर कन्द 
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नीरकण्डी-मधुसूद नी-माष्योत्कषेदीपिका-धीधरी-अभिनवगुसव्थास्यायुता । ६६१ 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्िकः ॥ ११॥ 
अभिसंधाय तु फर दस्माथेमपि चैव यत्| 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२॥ 
विधिरीनमरखष्टान्न मच्रहीनमदक्षिणम् । 
अरद्धाविरदहितं यज्ञं तामसं परिचक्चते ॥ १३॥ 

घा्था मम कतव्य इस्येव निथिदय स । ति उच्य ते दस्यव ~ अभिसंध 
मायो फट दम्भार्थमपि चेव यदिज्यते भरतधेष्ठ, त यक पदि ति ममि 
जानीहि ॥ १२॥ विधिहीनमिति। विधिहीनं यथाचोदिवविधिविपरीतम्, असष्टान्न ब्राह्मणेभ्यो न 
खट न दत्तमन्नं यसिन्यके सोऽखष्टान्नस्तमखष्टाज्नम्, मनच्रहीनं मश्नतः खरतो वणैतश्च वियुक्तं म्- 
+ 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

फखाभिसन्धि विना यज्ञस्वहपमेव भाव्यमिति इुच्या शास्रतोऽनुष्टीयमानो यक्षैः सात्विक दयैः ॥ १ ॥ राजसं 
यत्तं ॒दानार्थं॑दक्षयति-अभिसंधायेति 1 स्वगोदयुदिर्य धा्मिकत्वस्यापनार्थं चच यदच्जनं क्रियते तं थक रजसा 
निर्र्तं त्याज्यमवगच्छेलधैः ॥ १२ ॥ तामसं यत्ते हानाथेमेवोदादहरति-विधीति ॥ १६॥ साचिकादिभावं 

ॐ जी लकण्ठव्याख्या ( चतुय ) । 

प्राप्यमिति मनः समाधाय समाहितं कृत्वा यो यज्ञ इज्यते स सासविकः ॥ ११ ॥ राजसं यज्तमाह-अभिसं- 

धायेति ॥ १२ ॥ विधिहीनं शा्लोक्तविधिहीनम् । असृ्॑न दत्तमन्नं यसिन् ते असृष्टान्नम् ॥ १३ ॥ देवाः 
४ मधुसूदनीव्याख्या । 

पसंहारेशैव भुसख्यकल्पेनावुेयः । फलसंयोगं बिना जीवनादिनिमित्तसंयोगेन चोदितसवो ह्वोपसंहारासंभवे प्रतिनिष्याच्ुपादानेनौ- 

मुख्यकल्येनाप्यनुष्ेयो निलयः, तत्र सवौ ङ्गोपसेहारासंभवेऽपि प्रतिनिधिसुपादायावदयं यष्टव्यमेव प्रयवायपरिहारायावदयकजीवनार्दि- 

निमित्तेन चोदितल्लादिवि मनः समाधाय निश्वियाफलाकाश्िभिरन्तःकरणश्ुच्याथैतया काम्यप्रयोगविसुखे्विधिदटो यथाशा 

निश्चितो यो यज्ञ इज्यतेऽनुष्ठीयते स यथाशाच्चमन्तःकरण्यब्यंर्थमवुठीयमानो निखग्रयोगः सात्तिको ज्ञेयः ॥ ११ ॥ फ 

काम्यं खर्गा्यभिसधायोदिदय नलन्तःकरणञधि तुर्नियम्रयोगवैरक्षप्यसूचनार्थः । दम्भो लोके धार्मिकलस्यापनं तद्थ॑मपि 

नैवेति विकल्पसमुचयाभ्यां बैविध्यसूचनार्थं । पारलौकिकं फलमभिसंधायैव दम्भार्थल्ञेऽपि पारलोकिकफलानमिसंधानेऽपि 

दम्भार्थमे्ेति विकल्पेन दवौ पक्षौ ! पारलीकिकफलार्थमप्यैहिकलौकिकदम्भार्थमपीति समुचयेनेकः पक्षः 1 एवं द्टादष्टफलमि- 

सन्धिनान्तःकरण्धद्धिमदुदिश्य यदिज्यते यथादीघ्नं यो यज्ञोऽवुषठीयते तं यज्ञं राजसं विद्धि हानाय । हे भरतश्ठेति योग्य 

सूचनम् ॥ १९ ॥ विधिदीनमिति । यथाञ्ाल्लवोधितविपरीतमन्नदानहीनं खरतो वर्णतश्च मच्नहीनं यथोक्तदक्षिणादी- 
५ भाष्योत्कर्षदी पिका । 

अफलाकाक्धिभिः फलकाह्वावजितैरभिषोमादिः विधिदृष्टः शा्ञचोदनादृ्टो यो यज्ञो यष्टव्यमेव यक्तखरूपनिर्र्तनमेव कर्तव्यमिति 

ज्या मनःसमाधाय नानेन पुरुषार्थो मम कतव्य इति निश्चिदज्यते निरवदयते स साच्िको यज्ञ उच्यते । स एव श्रेयोर्थिभिस्पा- 

हेय दव्यथः ॥ ११ ॥ राजसं यज्ञ ज्ञापयति-अभिसंधाय तु फलं खगोदिफलमुदिदिय दम्भार्थमपि चैव इह धार्मिकलष्यापनाथै 

च यदिज्यते यद्यजनं क्रियते तं यज्ञं राजसं रजसा निकृत्तं परिदरणाथ विद्धि जानीहि । भरतश्रष्टेति संबोधयम् राजसयश्चे तवं 

योग्यता नास्तीति सूचयति ॥ १२ ॥ एवं फलाभिसंधिपूर्वकमयुषठीयमानलात् चित्तद्ज्यजनकलेऽपि यथादाज्ञमनुष्टीयमानलात 

खगीदिफलोत्पादक रोके धारिंकलस्याविकरं च राजसयज्ञमुक्ला टष्टादफलश्यूल्यमयथाश्ान्नमनुष्टीयमानं सर्वथ। हेयं तामसं 

यज्ञमाह--विधिहीनं यथाचोदितविपरीतं शाज्ञोकविधितो विपययेणाबुष्ठीयमानं, अखन ब्राह्मणेभ्यो न खं न निष्यादितमर्चं 

६ ओीषरीष्याख्या । 

फा्धिभिरिति तरिभिः । फलाकाहारदितैः पुरुपैविभिना इष्ट जावयकतवा निहितो यो यज्ञ इऽ्यतेऽमुष्टीयते स सासिकौ यशः । 

कथमिञ्यते यष्टम्यभेवेति यज्ानुष्टानमेव कारव नान्यष्करं साधनीयमियेवं मनः समाधाय । एकाम क्ृतवेलथेः ॥ ११ ॥ राज॑सं यश्च 

माद--भमिसंधायेति । फ़रमभिसंषायोदिश्य यर्तिवञ्यते यः क्रियते, दम्भार्थं खमदशखख्यापनार्थ, यज्ञं राजसं विदि ॥ १२॥ 

तामसं यकशमाद--~विधिहीनभिति । विषपिहीनं सासोक्तनिधिशय्यम् । असृष्टान्नं ब्राह्मणादिभ्यो न खं न निष्पादितमन्तं यसिस्तय् । 

७ अभिनबयुप्ताच्रायव्यारूया । 

वाला यामा सस्य ॥ १९५ ॥ मनभ्तमाभाय निभ्रयेनाचुसधाय ॥ ११ ॥ दृभ्भा्मपीति । दम्भो रोके भामे्विभं भानीवादिति ॥ १६॥ 



६६२ शनन्वगिरिव्याख्यासंबङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुत(-ध्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १७ 

देवदिजयरपाज्ञपूजनं रोच माजंवम् । 
ब्रह्मच्थम्दिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सय पियदितं च यत् । 

१ भीमन्छांकरमाण्यम् । „ , 

हीनम्, अदक्षिणमुकूदक्षिणारहितं, श्रद्धाविरहितं यक्ञ तामसं परिचक्षते तमोनिदत्त कथयन्ति 
॥ १३ ॥ अथेदानीं तपलिविधसमुच्यते--देवेति । देवश्च द्विजाश्च गुरवश्च पराज्ञाश्च देवद्धिजगुदधाशा- 
स्तेषां पूजनं देवदिजगुरुपाश्नपूजनं शोचमाजंवभ्रजुत्वं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरनि्चैतयं शारीरं शरीर थः 
धानैः स्वैरेव कायैकारणेः करादिभिः साध्यं शारीरं तप उच्यते । पञ्चैते तस्य हेतव दति दि वक्ष्यति 
॥ १४॥ अवुद्धेगेति । अलुद्धेगकरं प्राणिनामदुःखकरं वाक्य सद्यं प्रियतं च यत् । प्रियहिते द्य. 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

निरूपयितुं सर्वस्य तपसः खरूपं त्रिविधं निरूपयति--अथेति । तत्र शारीरं तपो निर्दिशति-३ वेति । देवा 
ब्हानिष्णुरिवादयः, दविजाः पूज्यपून्यत्वद्विजोत्तमाः, गुरवः पित्रादयः; भान्ञाः पण्डिता विदितवेदितव्यास्तेषां पूजनं 
प्रणामद्यश्रुषादि शोच खजलाभ्यां शरीरशोधनम्, आर्सवभूृजुर्वं विहितप्रतिषिद्धयोरेकरूपपर्त्तिनिद्त्तिमरव, 
ब्रह्यचर्यं॑मेथुनासमाच्रणम्, अर्दिता भाणिनामप्डनम् । शरीरमात्रनिर्बत्यैष्वमस्य तपसः संभवतीति मत्वा विशि- 
नशि--श्ारीरेति । कथं कत्रौदिसाध्यव्वे तपसः शारीरस्वं शरीरत्वे वा कथं कत्रादिसाध्यलवमियाशङ्चाह--पञ्चति । 
॥ १४ ॥ संप्रति वाड्छयं तपो व्यपदिदाति--भय॒द्धेगकरमिति । सलं यथादृषटा्थवचनं, भियं श्ुतिसुखं, हितं 

३ नीखकण्ठव्यार्या ( नतुधसी)। ` 

विष्ण्वाद्याः, द्विजा ब्राह्मणाः; गरवो मातृंपित्राचायौदयः, प्राज्ञाः बरक्षनिष्ठाः, तेषां पूजनम् । आर्जवभकौरिल्यम् , 
४ मथुसूदनीष्याख्या । 

नश्खिद्धेषादिना श्रद्धाविरहितं तामसं यज्ञं परिचक्षते शिष्टः । विपिहीनलयेकैकविशेषणः पश्चविधः सर्वविशेषणसमुष्वयेन 
चेकविध इति षट् दित्रिचदुर्विंशेषणसयुच्चयेन च बहवो भेदास्वामसयक्षस ज्ञेयाः । राजसे यज्ञेऽन्तःकरणदयज्यभावेऽपि फलो. 
त्पादकमपूर्वेमसि यथाशाख्रमनुष्ठानात्, तामसे वयथाराल्ननुष्ठानान्न किमप्यपूर्वैमस्तीदयतिशयः ॥ १३ ॥ क्रमप्राप्तस्य तपसः 
सात्त्विकादिभेदं कथयितुं चारीरवाचिकमानसमेदेन तख चेविभ्यमाह त्रिभिः--देवा बरह्मविष्णुदिवसू्याभिदुगादयः, द्विजा 
द्विजातयो ब्राह्मणाः, युरवः पितृमान्राचा्यादयः, राज्ञाः पण्डिता विदितवेदतदुपकरणाथौः, तेषां पूजनं प्रणामञुश्रुषादि 
यथाराल्न, रोचं शलस्रभ्यां शरीरशोधनं, आजेवमकौरिस्यं भावसंञ्चद्धिचन्देन मानसे तपसि वक्ष्यति, दारीरं लार्जवं 
विहितप्रतिषिद्धयोरेकरूपप्दृत्तिनिढत्तिराटिलं, जह्यचयं निषिद्धमेथुननिडत्तिः, अहिंसाऽशाखप्राणिपीडनाभावः । चक्रारादस्तेया- 
परिग्रहमावपि ! शारीरं शयीरपरधानेः कत्रोदिभिः साध्यं नतु केवलेन शरीरेण ! पनैते तस्य हेतव इति हि वक्ष्यतीत्थं शारीरं 
तप उच्यते ॥ १४ ॥ अयुदधेगकरं न कस्यचिहुःखकरं, सयं प्रमाणमूरमबाधितार्थ, भियं भरोठुलत्काटश्चुतिखं, दितं परि- 

५ भाष्यौत्कर्पदी पिका । 

यसित, मन्हीनं खरतो वणतश्च मच्युत, अदक्षिणं यथोक्तदक्षिणावजितं श्रद्धया भक्तयासिक्यलक्षणया विरदितं य 
तामसं परिचक्षते दिष्टः कथयन्ति ॥ १३ ॥ एवं हानादाना्थं यज्तरैविध्यं विभज्य तपसः सास्िकादिभावं निरूपयितुं सर्वस 
तस्य त्रिविधं खरूपं प्रथममाह त्रिभिः । देवाः ब्रह्मविष्णुदिवादयः, द्विजाः पूज्या द्विजोत्तमा-, गुरवः पित्राचार्यादयः, भाज्ञा 
पण्डिताः विदितवेयाः तेषां ् रणामदयश्रूषादिना पूजनम् , रोचं ल लाभ्यां शरीरशोधनं, आजव ऋजुलं विहितनिषिद्धयोरेकरूप- 
्ृ्तिनिदृत्तिलम् , ब्रह्मचर्यं अ्रतिषरिद्धमेथुनासमाचरणम् , अहिंसा प्राणिनामपीडनम्। चकारोऽसेयादिससुश्रयार्थ. । रारीरनिरवं 
शारीरं शरीरप्धानेः स्वैरेव कत्रीदिभिः साध्यं शारीरं तप उच्यते । अधिष्ठानं तथा कता करणं च पृथग्विधम् । विविधाथ प्रथ- 
वृचेष्ा देवं चेवात्र पञ्चमम् ॥ रारीरवा्मनोभिर्यत्करम आरभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञैते तख हेतवः” इति वक्ष्यमाणलात् 
॥ १४ ॥ शारीरे तप उक्ला वाक्प्रधानेः कच्रौदिभिः साध्यं तदाद--भरेद्धेगकर्मिति। करयप्युद्धेगकरं दुःखजनक न भव- 

& भीधरीघ्याख्या । 
भच्रहीनं यथोक्तदक्षिणारहितं च शद्धश्चल्यं यज्ञं तामसं परिचक्षते कथयम्ति शिष्टाः ॥ १३ ॥ तपसः सारिविकादिमेदं दीवि परथमं 

ताव्रच्छरीरादिभेदेन तस्य तनिध्यमाद--देवद्विजेति निभिः । पर्चा युरु्यतिरिक्ता जन्येऽपि तप््वविदः । देवन्रामणादिपूजनं 
दोचादिकं शारीर द्यरीरनिवर्लं तप उच्यते ॥ १४ ॥ वाचिकं तप भाह-भनुद्धेगेति । ड्देगं भयं ज करोतीयनुदेगकरं वाकयं, 

७ अभिनवयगुप्ाचार्यव्याख्या । । 
निधिददीनमिति शकासोक्तक्रियाहीने तदेवाखष्टान्नादिभिर्विशेषयेधितन्यते ॥ १३ ॥ देवद्धिजेव्यादि । आरजवमृजुता । अगोष्यतिपया धृषता 
॥ १४।सखभिष्स्वेव स्वरूपनिरूपणं भ्रियदितमिखनेन श्ियते। परियं च तका हितं च काखान्तरे इदस वाकयं सखभि्ुच्यते नतु यथा ध, 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योकषदीपिका-धीधरी-ममिनवगुपव्यास्यायुता । ६६ 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वायं तप उच्यते ॥ १५॥ 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः ! 
'भावसंश्युद्धिरियतत्तपो मानससुच्यते ॥ १६ ॥ 

१ भीमनच्छांकरभाव्यम् । 

द्टारथे । अनुद्धेगकरस्वादिभि्धमैवाक्यं, विशेष्यते । विश्ेषणधर्मसमुच्चयार्थश्चशब्दः । परयत्यया् 
प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यधियदिताजद्धेगकरत्वानामन्यतमेन दवाभ्यां नरिभिवां दीनता स्याद्यदि न 
तद्धाङ्यं तपः। तथा सल्यवाक्यस्येतरेषामन्यतमेन दाभ्यां चिभि्ा विहीनतायां न बा्थतपस्त्वम् ! 
तथा भ्रियवाक्यस्यापीतरेषामन्यतमेन दाभ्या जिभिवां हीनस्य न वाञ्यतपस्त्वम्। तथा हितवाक्यस्या- 
पीतरेषामन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिवो वियुक्तस्य न वाड्यतपस्त्वम् ! किं पुनस्तत्तपो यत् सत्यं घाक्य- 
मखद्धेगकरं प्रियदितं च तत् परमे तपो वायम् । यथा दान्तो भव वत्स खाभ्यायं योगं चानु- 
तिष्ठ, तथा ते श्रेयो भविष्यति । खाध्यायाभ्यसनं चैवं यथाविधि बाड्थं तप उच्यते ॥ १५॥ मन 
इति । मनःप्रसादो मनलः प्रशान्तिः खच्छतापादनं मनसः भरसाद्ः। सौम्यत्वं यत् सौमनस्यमाड- - 2 1 

२ आनन्दभिरिग्याख्यां । 

परिणामपथ्यम् । भ्रियहितयोरववैधान्तरेण विभागमाह--भियेति । कथमत्र विरोषणविरोष्यत्वं तदाह--अयुद्े- 
गेति । भिरोषणानां धमौणामनुद्रेगकरस्वादीनां विरोषेणवक्येन ससुदितानां परस्परमपि सुचयद्योती चकार 
इत्याहट--विशषणेति । किमिति वाक्यमेतेर्विरोष्यते किमिति वा तेषां मिथः सञुच्रयसतन्राह--परेति । यद्यपि 
(बिधायक)वाक्यमान्र्याविरोषितसख वाड्यतपस्त्वानुपपत्तिसथापि सलयवाक्ष्यस्य विशेषणान्तराभवेऽपि वाड्यतपस्स्व- 
मियाशङ्खयाद--तथेति । तथापि परिणामपथ्ये वाक्यमान्रं तथा भविष्यति नेलयाह-तथा हिवेति । कीश 
तर्हिं वपोचायमिति अ्रश्नपूर्वकं विरादयत्ति-किं पुनरिति। विशिष्टे वाद्ये तपसि दृान्तमाह--यथेति । 
प्राद्यखत्वं पविन्रपाणिस्वमिलयादिविधानमनतिक्रम्य स्वाध्यायस्यावतेनमपि वाये तश्खन्त्भवतीयाह-खाध्या- 

येति । बाक्प्ाचुर्थेण पभ्रस्तुतास्िन्निति वायं वक्म्रधानमिदलययैः ॥ १५ ॥ मान्त तपः संक्षिपति-मनं इति । 
प्रश्ान्तिफलसेव व्यनक्ति--खच्छतेति । मनसः खाच्छयमनाङुरुता । नेधिन्यमिदलयर्थः । सौमनस्यं सर्वेभ्यो हितेषि- 

३ नीलकण्डव्याख्या ई चलुधंरी ) । 

॥ १४ ॥ ग्रियै॑च तत् हितं च प्रियहितम् । श्रवणकले परिणामे च सुखदमिवयर्थः ॥ १५ ॥ मनःप्रसादः रगदरे- 
म > < ५ रैव्धवहा 

पादिरादित्यम् । सौम्यत्वं परहितैदित्वम् । मौनं वाक्संयमः । जत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः । भावञयद्धिः परव्धवहा- 
४ मरुसुदनीव्याख्या । 

णामे छखकरं, चकारो विशेषणानां सयुचयार्थः । अनुदरेगकरखादिविशेषणचतुटयेन विरिष्टं नलेकेनापि विेषणेन न्यूनं 

यद्वाक्यं यथा--चान्तो भव वत्स खाध्यायं योगं चाुतिष्ठ तथा ते धरयो भविष्यतील्यादि तदवाञ्मयं वाचिकं तपः शरीरवत्, 

खाध्यायाभ्यसनं च यथानिधिवेदाभ्यासश्च वाच्ययं तप उच्यते । एवकारः आक् विश्ेषणससुचयावधारणे व्याख्यातः ॥ १५ ॥ 

मनः असादः खच्छता विषयचिन्ताव्याङकलखरािय, सौम्यलं॑सौमनखं सवैरोकदितेषिलं अतिषिद्धाचिन्तनं च, मौनं 

५ माश्योत्कषंदीपिका । 

तीति तत् सलं यथाद््थप्रतिपादकं प्रियं इष्थ उच्वारणकाठे भरोतुः ्रुतिञखं, हितमदष्यथं परिणामपथ्यं विरेषणधमीणामनु- 

देगकरलादीनां विशेष्येण वाक्येन समुचितानां परस्परसयुचयद्योतनार्थश्वकारः । सदयप्रियदितानुद्ेमकरतानामन्यतमेन द्वाभ्यां 

तरिभिवी हीनतारहितं सद्यलादिविरेषणचतुष्टयेन विधिं वाक्यं यथा--शन्तो भव वत्स सखध्यायं योगं चादुतिष्ठ तथा ते श्रेयो 

भविष्यतीति । खाध्यायाभ्यसनं चैव आद्युखलं पविच्रपाणिलमिखदिविधानमनतिक्रम्य साष्यायस्यावतेनं च॒वाड्ययं वाक्प्रा 

चर्येण अस्वुतासिभिति वाञ्ययं वाक्पधानमि्यरथः ॥ १५. ॥ एवं वक्भधानं तप उक्ला मनःमधान तदाह्--मन प्रसादो मनर, 

दान्तिः खच्छतापादनं चिन्ताव्याकुरुखादिहीनतासंपादनमितियावत् , सोम्य, खखादिभ्रसादकी्यगम्यं सोमनस्य, मोन वाक्संय- 

मस्य मनसः संयमपूर्ैकलात् । वाग्विषयो मनसः संयमो मौनं, सबैतः सामान्यरूपो मनोनिरोध आत्मनिनिमर इति तिरशेषः ६, 

नलु सुनेमौवो मौनमेकारत्रया भात्मचिन्तनं निदिभ्यासनाख्यमिति सौनशन्दार्थं आचायः कुतो न ददित इतिचेत्तवदुकसुनि-+' 

६ भीधरीन्याख्या । 

खाध्यायाभ्यसनं वेदाभ्यासश्च नाड्य वाचा निर्व तपः ॥ १५ ॥ मन 
सत्यं च भोतुःभ्रियं च हितं च परिणामे सुखकरम् च भ | 

॑ सैम्यस्मकरूस्ता; मौनं सुनेभोवः । मननमिद्यथः 1 भानो मनसो 
तप आद~~मनःप्रसाद् इति । मनसः प्रसादः खस्थता 



६६9 सनन्दगिरिष्याख्वासंवटित-धीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १७ 

अद्धया परया तपं तपस्तभ्निविधं नरे; । 
जफाकाङिनिुः क्तेः सात्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
त्कारमानपूजाथं तपो द॒र्मेन चेव यत् । 

१ भीमच्छाकरभाध्यम् । 

सखादिपरलादकायौन्तःकरणस्य छृचिः, मौनं वाक्लंयमोऽपि मनःसंयप्पूषैको भवतीति कार्येण 
कारणसुच्यते मनःसंयमो मौनमिति । आत्मविनिग्रदो मनोनिरोधः सवैतः सामान्यरूप आतमवि- 
निग्रहो वाम्विषयस्यैव मनसः संयमो मौनमिति विरोषः । भावसंद्यद्धिः परव्यवहारकालेऽमायावित्वं 
भावसश्युद्धिरिलेतत्तपो मानसयुच्यते ॥ १६॥ यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपस्तप्तं नरै- 
सत्वादिसेदेन कथं ्रिबिध भवतीद्युच्यते-धदयास्तिकयबुद्या परथा पृष्टया त्तमनुष्ठितं तपः 
स्तत् प्रतं तरिविधं िध्रकारम् । मधिष्ठाने नरेरलुष्ठावभिरफखाकाङ्किभिः फलाकाह्रहितेयक्तः 
समाहितैवयदीडश्चं तपस्तस्ताच्विकं सस्वनिवत्तं परिचक्षते कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७ ॥ सत्कारेति । 

क 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

व्वमहिवाविन्वनं च । तत् कथं गम्यते तत्राह--मुखादीति । तख खरूपमाद--मन्तःकरणस्येति । नु मीनं 
वाङ्धियमनं वाखये तपसखन्तभवति तत्कथं मानसे तपसि व्यपदिदयते तत्र वाचः संयमख कायेश्वास्मनःसंयमख 
कारणसवात् कार्येण कारणग्रहणान्मानसे तपसि मैनसुक्तमिलयाह--वाभिति । यद्वा मौनं सुनिभावो मननमास्मनो 
मनसो बिनिग्रहो निरोधः । नन्वेवं मौनस्य मनोनिमरहस्य ख मनःसंयमव्वेनैकत्वात्पौनरत्त्यं नेव्ाह~-सषेत 
इति । भावस हदयस संद्युदधी रागादिमरबिकरुतेति व्याचदहे-- परैरिति । मानसं मनसा भधानेन निर्वलमिदयरथः 
॥ १६ ॥ त्रिविधस्य तपसो यथासंभव सारिविकादिभावेन ततरैतिभ्यमाकाङ्काद्रार निक्षिपति--यथोक्तमिति । 
अधिष्ठानं देदवाआनोनिर्वलभिलय्थैः । समाहितैः सिद्यति्योनिर्विकारेरिति यावत् ॥ १७ ॥ राजसं तपो निर्दि 
शति-सस्कारेति 1 साधुकारमेवास्फोरयति-साधुरिति । दस्मेन चैव नासिक्येन केवरूधर्मेनित्वेनेलर्थः । 

३ नीटकण्ठव्यास्या < बतुर्ष॑री ) । 

रके मायाराहितयम्; इति एवंप्रकारं अन्यदयादिकं एतन्मानसं तप उच्यते ॥ १६ ॥ भिविधं कायिकनाविक- 
मानसभेदेन । युक्तेरवहितैः ॥ १७ ॥ सत्कारः टोके साुरयमिति वाक्पूजा । मानोऽभ्युस्थानाभिवादनादिकायिकी 

% मधुसुदनीग्याख्या । 

मुनिभाव एकराप्रतयात्मनिन्तनं निदिध्यसनाखयं, वाकसंयमहेतुर्मनःसंयमो मौन पिति भाष्यम्, आत्मविनिग्रह आत्मनो मनसो 
विरोषेण सर्वदृत्तिनिग्रहो निरोधः समाधिरसंप्रज्ञातः, भवस हदयस शुद्धिः कामक्रोधल्तेभादिमलनिडृत्तिः पुनरदयद्त्पादरा- 
हियेन सम्यक्तेन विधि सा भावद्चद्धि. परैः सह व्यवहारकङे मायाराहियं सेति भाष्यं । इयेतदेवंप्रकारं तपो मान- 
समुच्यते ॥ १६ ॥ चारीरवाचिकमानसमेदेन त्रिविधस्योक्तसख तपसः साच्विकादिमेदेन तैविध्यमिदानीं द्यति त्रिभिः-- 
तपूरवोक्तं त्रिविधं रारीरं वाचिकं मानसं च तपः श्रद्धयासिक्यबुद्या परया अङ्ृ्टया अप्रामाण्यशङकलद्श्ुन्यया फलाभिस- 

निधिशल्यैयुकतेः समाहितैः सिथ्यसिन्योर्निर्विकारेनेरेरधिक्ारिभिसपतमनु्ितं सात्तिकं परिचक्षते रिष्टः ॥१७॥ सत्कारः साधुर 
५ साष्योत्कर्षदीपिका । 

भावस्य राजसतवा्भावेन राजसतामसतपोभ्यामस्याप्रहणापत्तेरिति हाण । भावसंशुद्धिः परैरयवह्यरकाठेऽमायानित्वम् । य॑न्त 
भावस्य हदयस शद्धः कामक्रोधल्मेभादिमलनिशहत्तिः पुनरदयद्युत्पादरादियन सम्यक्लेन विशिष्य सा भावसंश्ुद्धिरिति तन्नो- 
पदेयभाचायैरदुक्तलात् । राजसे तामसे च तपद्येतादशभावसं्यदेरसंभवाच्च इयेतत्तपो मानसं मनसा प्रधानेन निर्वर्मुच्यते 
॥ १६ ॥ यथोक्तं कायिकादिमेदेन चरिविधं तपसपतं सात्तिकादिमेदेन कथं त्रिविधं भवतीदयाकाह्वायां तत्रैविध्यं अद्यंयन्नादौ 
साच्िकं तदाह--धद्धये ति । तत्पूर्वोक्तं कायिकवाचिकमानसमेदेन त्रिविधं श्रद्धया आसिक्यबुख्या परयोक्कृषटया भक्तियुक्तया 
अफलयकाष्किभिः फलाकाह्वावजितेदुकतेः समादितैः सिश्यतिच्योनिर्विकारेनरेरमु्ठादृभिः तसमयुष्ठतं सात्विकं परिचक्षते रिः कथ- 

६ भीधरीभ्याख्या) 

विनिग्रहः विषयेभ्यः, परलाहारः, भावसंशयुदधिरव्यैवहरे मायाराहिलमियेतन्भानसं तपः ॥ १६ ॥ तदेवं शरीरवाद्छनोभिनिवैद 
तरिविधं तपो दर्पितम् । विविधस्यापि तपसः सारिवकादिभेदेन वेनिष्यमाद~--धद्येति निभिः । निविषमपि तपः धेष्ठया भद्धया 

७ सअभिमवरुक्ताचा्यंष्याख्या । 

दु कथनमाभ्रस् १ भाव आश्चयस्तख एम्यक््डदि० १५६१६ अद्धयेखादि उदाहतमिलयम्तं  त्रिचिचेपि पसि अनशा ॥ सिज्वा नि श 

9 मधुसूदनः, 



नीलकण्टी-मधुसूदनी-माप्योत्कषैदीपिका-श्रीपरी-अमिनवगुपव्याख्यायुता । ६६१५ 
[ कप प्रोक्त # क्रियते तदिह धोक्तं राजसं चलमधुषम् ॥ १८ ॥ 

मूढभ्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामससुदाह्ृतम् ॥ १९ ॥ 
दालव्यमिति यहानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देदो काटे च पाचरे च तदनं सात्त्विकं स्तम् ॥ २० ॥ 

१ भीमण्ठांकरभाष्यम् । 

लत्कारमानपूजाथे सत्कारः साश्चुकारः साश्रयं तपखी ब्रह्मण इतयेवमथ मानो माननं प्युत्थाना- 
भिवादनादिस्तदर्थं पूजा पादपक्षाखनाचनारायितृत्वादिस्तदयै च तपः सत्कारमानपूजाथ दम्मेनेव 
व कियते तपश्तदिह धोकतं कथितं राजसं चरु कादाचित्कफटत्वेनाशुवम् ॥ १८॥ मूढेति । मूढघ्रा- 
है णाविषैकनिश्चयेनातमनः पीडया कियते यत्तपः परस्योरसादनार्ध विनादा्थं वा तत्तामसं तप उव्ा- 
दतम् ॥२१९॥ इदानीं दानमेद उश्यते--दातव्यमिति । दातव्यमि्येवं भनःछत्वा यदानं दीयतेऽयुपका- 

२ आनन्दगिरिम्यार्या ¶ 1 
तदिह भरक्तमस्िन्नेव रोके करुप्रदमिदयर्थः । कादा वित्कफरुवस्वमश्चुवमनियतमनेकान्तिकफरूमिति यावन् 
॥ ५८ ॥ तामसं तपः संगरह्णाति-सृटेति । मूढोऽलयन्ताधिवेकी तस्य आहो नामाग्रहयोऽभि निवेश्चसेनेाह-- 
भविवेकेति । बात्मनः स्वस्य देहादेरिव्यथैः ॥ 9९ ॥ क्रमप्राप्तं दानख गुणनिमित्तमेदमाह-दद्ानीमिति । 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी >) । 

पूजा । पूजा लाभादि । एतव्थं द्म्भेन च यत्तपः क्रियते तद्राजसम् । चरं विनाशि । अध्रुवमनिश्रितफलम् 
॥ १८ ॥ मूढम्राहेणाविवेककृतेन दुराम्रहेण । आत्मनः शरीरख उत्सादनार्थं विनाशार्थम् ॥ १९ ॥ दातव्यमेवेति 
बुद्धया यद्वानं प्रदेयद्रव्यं दीयते नतु फखञुददिश्य दीयते । कसे अहुपकारिणे प्रत्युपकारासम्थीय । देर कुरक्ेत्रादौ 

« अधुसुदनीष्याख्या । 

तपखी ब्राह्मण इलेवमविवेकिभिः क्रियमाणा स्तुतिः, मानः प्रत्युत्थानाभिवादनादि", पूजा पादग्रक्षाखनाचैनदानादिस्तदर्भं 
दम्मेनेव च केवरं धर्मष्वजिलेनैव च म लासिक्यवुच्या यत्तपः क्रियते तद्राजसं प्रोक्तं रिः, इदहास्मिन्नेव लोके फलदं न 
पारलयैकिकं चल्मद्यत्पकालस्थायि फर, अध्रुवं फरूजनकतानियमशन्यम् ॥ १८ ॥ मूटग्राहेणावेवेकातियक्रतेन दुरा्रहेणा- 
त्मनो देहेन्ियसंातस्य पीडया यत्तपः क्रियते परसोत्सादनार्थं वान्यस्य विनासार्थममिचाररूपं वा तत्तामससुदाहतं चिः 
॥ १९ ॥ इदानी कमप्राप्तख दानघय त्रैविध्यं दीयति त्रिभिः-दातन्यमेव शाख चोदनाव्चादिलेवं निश्चयेन नतु फलाभिस- 

५ भआष्योत्कषंदीपिका । 

यन्ति ॥ १७ ॥ सात्विकं तप उदाहूय राजसं तदुदाहरति । सत्कारः साधुर तपसखीयेवं स्वतिरूपः साकारः । मानो माननं 
्रत्युत्थानाभिवादनादि । पूजा पादरक्षालनाचेनान्नघनायपणादि तदर्थ । दम्मेन चैव नास्तिक्येन केवलधर्मष्वजिलेन यत्तपः क्रियते 
तदिदहदासिन्ैव खोके सत्कारादिफलष्दं राजसं मरोक्तं कथितम् । चकं क्षणिकफकरमध्रुवमनियतफलं, यद्वा चलं कादाचित्कफरं 
दाम्मिकोऽयमिल्यपरिज्ञानकारे कस्मिधित्सत्कारादिफलभदं नतु स्वैदेवियावत् । अतएवाध्रुवं सत्कारादिभ्रािपयन्तं स्थायि नतु 
सदैवेदयर्थः ॥ १८ ॥ एवं राजसं तप उक्ला तामसं तदाह । मूढग्राहेण अविवेकनिश्वयेन यदेते तपश्वरन्ति तद्यहमप्येतत्तपसोऽधिकं 
करिष्यामीदयेवमादिरूपेणात्मनः पीडया परस्योत्सादना्थं वा एतादशोऽयं कायिकवाचिकमानसतपोयुक्तोऽतोऽखाज्ञापालनेनास्मदीयं 
कर्य सर्व सेत्खतीति द्धि राजादीनामुत्पाय परस शच्रोनाश्ा्थं वा यत्तपः क्रियते तत्तामसमुदाहतं शिष्टः ॥ १९ ॥ एवं तप- 
ह्ैविष्यं त्रिभज्य कमप्राप्तं दानरैविध्यं विभजन्नादौ सात्विकं दानसुदाहरति । दातन्यमिलेवं मनः कला यहानं देयवस्तु दीयते 

३ भीधरीव्याखूया । 

फलकक्कालल्ैयुक्तेरेकामचिनवेनैरैस्तपं तसास्िकं कथयन्ति ॥ १७ ॥ राजसं तप॒ आई- सत्कार इति । सत्कारः साधुकारः 
साधुरयमिति तापस इत्यादि वा्पूजा+ मानः भर्युस्थानाभिवादनादिः दैदिकीपूजाऽयैकामादिः, यतदर्थ दम्भेन च यत्तपः क्रियते 
अतएव चरं अनियतं अश्व च क्षणिकं । यदेवं भूतं तपस्तदिह राजस मोक्तम् ॥ १८ ॥ तामसं तप आद--मुढेति । मूढग्राहेण. 

विवेकङ्कतेन दुरा्रहेणात्मनः पीडया यत्तपः क्रियते परस्योत्तादनार्थ॑वाऽन्यस्य विनाश्चाथेमभिचाररूपं तत्तामसमुदाहतं कथितम् 

॥ १९ ॥ पूर्वं अतिश्ातमेव दान त्रैविभ्यमाद्ट--दातव्यमिति । दातव्यमिलेवं निश्चयेन यद्दानं दीयते, अनुपकारिणे प्रतयुपकारा- 
| ७ अर्भिलिवरुप्ताचार्यग्याख्या । 

व्येव अद्धा, राजसस्य तु रजसि दुस्भादुषेव अद्धा, तमोनिषठस्य पुनः परोत्पादनादावेव अद्धेति च्रिषिधमपि तपःभद्धयोपेवमिति छनिराह 
॥ १७॥ १८५१९ ५ दातव्यमिति । दातव्यं दद्मादिति नियोगमात्रं पाल्ीयभिति दोषाजिंघानाय परिङ्किं भिदादिदोषातर । दुख श्वा. 

अभअन् मण्दल 



६६६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङिति-ीमच्छांकरमाप्ययुता-शीमद्धगवदीता । [ अध्यायः १७ 

यत्तु पत्युषकाराथं फटशदिरय वा पुनः । 
दीयते च परिद्धिष्टं तद्राजसयदाद््तम् ॥ २१ ॥ 
अदेदाकाखे यदानमपाजरैभ्यथ दीयते । 

१ भीमण्छंकरभाष्यम् । 

रिणे प्रदयुपकारासमथौय समथौथापि निरपेक्षं दीयते देशे पुण्ये ङरशषेषादौ काठे संकान्त्यादो पश्च 
च षडङ्कविद्धेदपारग इत्यादौ तदान सा्तिकं स्ष्तम् ॥ २० ॥ यच्िति । यत्तु दानं भत्युपकाराथ 
का त्वयं मां प्रस्युपकरिष्यतीव्येवमर्थं फले वास्य दानस्य मे भविष्यत्यरृष्ठमिति तदुदिद्य पुनरदौयते 
च परिद्धिष्टे खेदसंयुक्तं तदाजसं स्मरतम् ॥ २१ ॥ अदेहेति । अदेशकाले ऽपुण्ये देशे स्लेच्छाद्युचयावि- 

२ आनम्द्गिरिव्याख्या । 

दातव्यमियेवं मनः स्वा दानमेव मथा भाव्यं न फरमिल्यभिसंधायेय्थः ॥ २० ॥ राजसतामसदानविभजनं 

३ नीलकण्टव्याख्या ( षतुधेरी ) । 

कारे संक्रान्त्यादौ यद्दीयते तत्सास्विकमिति संबन्धः । यच्च पत्रे दान समर्पण तदपि सासिकमिति योजना । 
अत्र आदयो दानशब्दः कर्मणि व्युत्पन्नः प्रदेयद्रन्यवाची कर्ममूतः । तत्संयोगात्संप्रदाने चतुध्यैपेक्षा । हितीयस्त 
भावन्युत्पन्नस्त्यागमात्रयाची । तेन तत्र पा्रमूते पुंसि न चतु््यपेक्षा कर्मणा यमभिग्रेति स संप्रदानम् इति दिं 

पारिभाषिक्याः संप्रदानसंज्ञाया अन्न कर्मविमत्त्यमभावेनाप्रबृत्तः, तेन पाते इति चतुथ्यर्थं स्मीति वा, पातृशब्दख 
चतुर्थीयमिति वा कव्यं व्यर्थमेव । दानराब्दखाव्रच्या च देशकालानुपकारित्वविरिष्टे दानमिव्येका कोरिः। 
पाते दानमित्यपरा । उभयसमुच्रये तु महान्शुण इति भावः ॥ २० ॥ परिदिष्ट कथमेतावदव्यव्ययः क्त॑न्य 
इत्यकुरुतायुक्तं यथा सखत्तथा दीयत इति त्रियाविरोषणम् ॥ २१ ॥ असत्कृत प्रियभाषणपादप्रक्षाटनादविपूजासत्का- 

% मश्ुसुदनीव्याख्या । 

न्धिना यानं तुलापुरुषादि दीयते अनुपकारिणे प्रत्युपकाराजनकाय, देशे पुष्ये कुरक्े्रादौ, कारे च पुण्ये सूर्योपरागादौ । 
पात्रे चेति चतुथ्य॑थे सप्तमी । कीदशायानुपकारिणे दीयते पात्राय च विध्यात्तपोयुक्ताय च पात्रे रक्षकायेति वा । ्रियातपोभ्यामा- 
त्मनो दातुश्च पालनक्षम एव प्रतिगृणीयादिति शाच्रात् । तदेवंभूतं दानं साविकं स्मृतम् ॥ २० ॥ प्रत्युपकारार्थं कालान्तरे 
मासयसुपकरिष्य तीलेवं दध्यं फटं वा खगादिकमुदिदंय यत्पुनदानं सास््विकविलक्षणं दीयते परिदिष्ट च कथमेतानब्ययित- 
मिति प्वात्तापयुक्तं यथा मवदेवं च यदीयते तदनं राजसं स्तम् ॥ २१ ॥ अदेशे खतो दुजेनसंसगादरा पापहेतावञ्यचि- 

५ माष्योत्कषदीपिका । 

ऽनुपकारिणे अत्युपकारासमथायापि निरपेक्षं दीयते पुष्ये देशे ऊुरक्षेनादौ करे संक्रन्दादौ पात्रे च यदानं समपणं षडङ्गविदेद- 
पारगे इत्यादौ तदनं सात्त्विकं स्तम् । तथाच भ्रथमदानशब्दः करमव्युत्पत्त्या देयवस्तुपरः । चकाराचुृष्टस्व भावच्युतच्या सम~ 
पृणपरः । तेन यो देयद्रव्यवाची द्वितीयान्तस्तस्वंयोगात्सं प्रदाने चदुध्यपेक्षा । द्वितीयस्तु द्यागवाची प्रथमान्तः । वेन तत्र पात्रभूते 
पुंसि न चतुर््यपेक्षा 1 कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्" इति पारिभाषिक्याः संज्ञायाः अत्र कर्मविभक्त्यभावेनाप्रङत्तेः एतेन 

पात्रे चेति चतुध्येथ सप्तमी । कीटशायानुपकरारिणे दीयते पात्राय च वि्यातपोयुक्तय च पात्रे रक्षकायेति वा बिदयात्तपोभ्यामात्मनो 
दातुश्च पालनक्षमएव अतिग्रह्णीयादिति शाख्रादिति कल्पनं व्यर्थमेवेति बोध्यम् ॥ २० ॥ सात्तिकं दानसुक्ला राजसं तदाद- 
यत्तु अरत्युपकारा्थं कालन्तरे लयं मां अत्युपकरिष्यतीयेवं दशा्थं फलमुदिर्याख दानस्यादृष्टखगोदिफलं मे भविष्यतीति तद्ोदिदिय 
पुनदीयते च परिद्धिष्टं खेदसंयुक्तं कथमेतावदीयत इति परशात्तापयुक्तं यथा स्यादियेवं च तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २१ ॥ राजसं दान" 

मुक्ता तामसं तदुदादरति--अदेरकाङेऽपुण्यदेशे स्ठेच्छाद्यच्यादिसंकीणै अकारे अपुष्यहेतुचेन प्रस्यातेऽशौ चक्रे संकऋान्त्यादि- 
६ भीधरीव्याख्या । 

समीय । देर कुरषषेन्नादौ, के अदणादो, पात्रे चेति देशकारादिसादचयीत्सक्तमी प्रयुक्ता । प्भूताय तपःशुतादिर्सपन्नाय 
जाह्यणायेद्थः । यद्वा पात्र इति चतुध्यैवेषा । पत्रे श्ति ठृजन्तं । रक्षकायेदयथैः । स हि सर्वसादापद्भणादातार पातीति । यदेवंभूरतं 

दानं तत्साचिकम् ॥ २० ॥ राजसं दानमाह---यच्िति । कालान्तरेऽयं मा भत्युपकार करिष्यतीयेवमर्थम्, फं वा लगोदिक- 

मदिद्य यत्पुनदौनं दीयते परिडिष्टं॑चित्तेशथुक्तं यथा भवलवंभूतं तदान राजससुदाहतं केथितम् ॥ २१ ॥ तामसं दानमाह-- 

शदेरोति । अदेशे अद्युचिख्ाने, काके जद्रौचस्रमये, अपात्रेभ्यो बिटनटनतैकादिभ्यो यदानं दते । देशकारपात्रसंपत्तावपि 
७ अभिनवगुसाचार्यष्याखूया १ । 

सत्करणं तरसंप्रदानायसत्करणाव् । एवं टौकिकानां साच्विकादित्रिप्रकाराश्चयालसारेण क्रिया व्याख्याता ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ इदानीं ये 

१ मधुसूदनः, भीधरः, 



नीठकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-ग्रीपरी-भमिनवगुपव्यास्यादुता । ६६७ 
असत्क्रतमवज्ञातं तत्तामसंखदाह्ृतम् ॥ २२ ॥ 
ॐन्तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणचख्िविधः स्तः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् । 

संछीणेऽकाले पुण्यहेतुत्वेनाप्रस्याते संकान्त्यादिविशोषरटितेऽपा्ेभ्यश्च मूखतस्कसदिभ्यो देशादि. 
संपत्तौ वाऽसत्छृतं प्रियवचनपादपश्षारनपूजादिरहितमवक्ञातं पात्नपरिभवयुक्तं च यदानं तत्तामसमु- 
दातम् ॥ २२ ॥ यक्षद्ानतपःप्रभृतीनां साइ्ण्यकरणायायमुपदेहा उच्यते--ऽ्तदिति । ॐतत्सदिव्येष 
निर्देशो निदे श्यतेऽनेनेति निदशसिविधो नामनिरदेदो ब्रह्मणः स्तुतथिन्तितो वेदान्तेषु बह्मविद्धिः । जाद्मणास्तेन निदेशेन त्रिविधेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता निर्मिताः पुरा पूर्वमिति निर्दैरास्तुत्यर्थस- 

२ आनन्द्गिरिग्याख्या । 

स्पष्टाथम् ॥ २१ ॥ २२ ॥ विहितानां क्मेणां प्रमादयुक्ते वैगुण्ये कथं परिहारः खादियाशाङ्धाह--य्ञेति । 
“ॐ-गमिति बह्यः इल्यादिश्चेतेः जमिति तावद्बह्मणो नामनिर्देशः, तत्वमसि" इति श्रुतेलदियपि ब्रह्मणो नाम- 
निर्देशः, “सदेव सोम्येदम्" इति श्चुतेः सदिल्यपि तस नामेति मववाह-ओमिति । कथं निरदैरेन नेषा विधान- 
मित्यशङ्खयाह- निदिं श्यत इति । यज्ञादीनां वेगुण्यप्रतीतिक्राले यथोक्तनाश्नामन्यतमोच्चारणादवैगुण्यं सिध्यतीति 
भावः । कर्मसाद्भुण्यकारणं त्रिविधं नाम सोति--त्राह्मणा इति । पूर्वं सगादौ निमौ्णं च प्रजापतिकर्दकम् ॥ २७ ॥ 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुर्धंरी ) । 

रसतद्रहितम् । अवज्ञात पात्रपरिभवधुक्तम् । दानं प्रदेयं॑दिरण्यादि ॥ २२ ॥ अदृ्टर्थाना यजञदानंतपः् भृतीनां 
वैकल्यरङ्ायां साद्वुण्यति द्धथं प्रायश्चित्तसुपदिदयते--अ्तत्छदिति। ओमिति तदिति सदिति च तिविधदिप्रकासेऽयं 
ब्रह्मणो निर्दशो नाज्नां पाठः । यथा सहस्रनाञ्नां पाठे सहखं नामानि एवमंसिन्नपि नामपाडे अीण्येव नामानीलयर्थः । 
'अओमिति रह्म; इति तेत्तिरीयके, (तदिति वा एतश महतो भूतश नाम भवतिः इत्यैतरेयके, सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्? इति छान्दोग्ये च एतेषां शब्दानां ब्रह्मनामत्वप्रतिद्धेः । तेन नामज्रयेण ज्राह्मणादयो विहिताः । पुरा 

€ मञ्सूदनीन्याख्या । 

स्थाने, अकाडे पुण्यहेतुलेनाप्रसिदधे यस्मिन् करस्िशिदशोचकाङे वा, अपात्रेभ्यश्च विद्यातपोरहितेभ्यो नटविरादिभ्यो यानं 
दीयते, देशकालपात्रसेपत्तावप्यसत्छृतं ्रियभाषणपाद्रक्षाङनपूजादिसत्कारद्ल्यं अवज्ञातं पा्रपरिभवयुक्तं च तदनं ताम- 
समुदाहृतम् ॥ २२ ॥ तदेवमादारयज्ञतपोदानानां जेविध्यकथनेन साच्तिकानि तान्यदेयानि राजयतामसानि तु परिदर्तव्यानी- 
त्युक्तं । तत्राहारस्य इष््थल्ेन नास्तयत्नवैगुण्येन फल्मभावशद्धा यज्ञतपोदानानां लदध्यथनामङ्गवेयुण्यादपूवानुत्पत्तौ फलाभावः 
स्यादिति सात्तिकानामपि तेषामानर्थक्यं प्रां प्रमादबहुललादयुषठातृणामतस्तद्वैगुण्यपरिहाराय ॐतत्सदिति भगवन्नामोचारणरपं 
सामान्यप्रायथित्तं परमकारुणिकतयोपदिशति भगवन्--अभ्तत्सदिदेवंरूपो ब्रह्मणः परमात्मनो निर्देशो निर्दिस्यतेऽनेनेति 
निर्देशः प्रतिपादकः शब्दः नामेति यावत् । त्रिविधसिखो निधा अवयवा यस स चरिविधः स्तो वेदान्तविद्धिः । एकवच- 
नाञ्यवयवमेकं नाम प्रणववत् । यस्मात्पूैमेदर्षिभिरयं ह्मणो निर्देशः स्य्रतसस्मादिदानीतनेरपि सर्तेव्य इति विधिरत्र 
करप्यते वषय्कतुः प्रथमभक्ष" इत्यादिष्विव"वचनानिखपूवैलोदिति न्यायात् । यज्ञदानतपः क्रियासंयोगाशरास्य तदवैगु्यमेव 

५ साष्योत्करषदीपिका । 

निरोषरदिते वा अपात्रेभ्यश्च मूरखनटतस्करादिभ्यो देशादिसंपत्तावपि प्रियवचनपादरक्षालनपूजादिसत्काररदितमवश्यतं पात्रपरि- 

भवयुक्तं च यहानं दीयते तानं तामससुदाहतम् ॥ २२॥ एवं आदारादीनां सास्विकानामादानाय हानाय च राजसतामसानां तेषां 
ैविष्यमुक्तम् । इदानीं विदितानां यज्ञादिकर्मणां अमादावदयभावात्ततपयुक्ते वैगुण्ये कथं परिद्ारः खादिलयाकाह्वायां तेषां सद्भ्य 
करणाय करुणानिधि्मगवान्परायथित्तमुपदिशवि । ॐतत्सदिति एष निर्देशः निर्दिदियतेऽनेनेति निदेशो ब्रह्मणज्िविधो नाम- 

निर्देशः ॐमिति ब्रह्म, तत्त्वमसि, सदेव सोम्येयादिवेदान्तेषु ब्रहमतिद्धिः स्ण्तशिन्तितः यज्ञादिसाडण्यसिच्यथं अवदयमिदं प्राय- 
६ भीधरीन्याख्या । 

अस्तं पादक्षाकनादिसत्कार्चल्यम्, अवद्षातं॑तिरस्कारयुकतं । एवंभूतं दानं तामक्तयुदाइतस् ॥ २२ ॥ नयु चैवं विचाथैमाणे 

स्वमपि यज्शतपोदानादि राजसतामसभ्रायमेवेति व्यर्थो यशादि्रयासत श्लाराङ्कय तथाविधस्यापि साचिकतवापादनप्रकारं दशेयितु- 

माश ओमिति । अतस्सदिलेवं भिविभो बरह्मणः परमासनो निरदे्ो नाम व्यपदेशः स्ट्तः दिष्टः । तत्र ताव्त् “ओमिति त्िवद्धहाः 
७ अभिनवरुक्ताचायन्यास्या । 

गणत्रितयसंकरोत्तीणधियस्ते क्रियां कथमाचरन्तीति ताडकश्ररार उच्यते-उतत्सदिखादिना । ञ्तस्सदिेभिखिभिः इ्दैवद्षणो 



६६८ आनन्दगिरिव्याल्थासंवलितश्रीमण््छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १७ 

तस्मादोमित्युदा थन्ञदानतपःक्रियाः। 
प्रवतैन्ते विधानोक्ताः सततं जह्यवादिनाम् ॥ २४ ॥ 
तदिलयनभिसंधाय फर यज्ञतपःक्रियाः । 

१ भीमच्छाकरमाष्यम्। 

च्यते ॥ २६३॥ तैस्ादोसिव्युदाहत्योच्चाये यज्ञदानतपःक्रियाः यज्ञादिखरूपाः क्रिथाः परवतन्ते विघानोक्ता 
शाख्चोदिताः सततं सर्वदा ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवदनशशीखानाम्॥ २४॥ तदि ति। तदिदनभिस्तंघाय तदिति 

२ आनम्दगिरिव्याख्या ! 

यसाद्राह्यणादीनां कारणं यस्माच्च बरह्मणो निर्देशससादित्युपसंहरति--तस्मादिति । ब्रह्मवादिनामिलत्नं बह 
वेदः ॥ २४ ॥ शब्दस्य विमियोगयुक्त्वा तच्छब्दख विनियोगमाह-त दित्यादिना ॥ २५ ॥ दृत्तमनूदयानन्तरश्छोक 

३ नीलकण्टव्याख्या ( षतुधंरी )। 

संगीदो आ्मणाः एतन्नामत्रयोचारणसामर्यनेव विधाता विप्रादयो विहिताः | प्रकारिता इत्यर्थः ॥ २३ ॥ यसादेत 
न्नामत्रयपूर्वकं एतेषां विधानं सगीदो दष्टं तसाच्रिष्वेतेषु नामसु ओमिेकमेव नाम उदाहृत्य ब्रह्मवादिनां वैदिकान 
विधानोक्ताः वेदोक्ताः यज्ञादयः क्रियाः सतत प्रवर्तन्ते । तथाच श्रुतिः “ॐमिति ब्रह्य प्रसोति अमिति शख्राण 
शसन्तं ॐगमित्यध्वथुः प्रतिगरं प्रतिगणाति ॐमिति सामानि गायन्तिः इति यज्ञे सर्वेषामत्विजा करिया ॐकारपूर्विव 
इत्येतद्वशंयति ॥ २४ ॥ ॐमिति नाञ्जः काम्याकाम्थकर्मसाधारण्येन यज्ञादो विनियोगभुक्त्वा तदिति नाश्नो निष्कामेषु 
सुसुश्चुकर्मसु विनियोगं दरयति-- तदिति । मोक्षकाह्िमिः फटमनभि्तंधाय विविधाः यज्ञतपःक्रियाः दानक्रिया 

 मधुसूदनीव्याख्या । 

फले नष्टाश्चद्रधरथवत् परस्पराकाह्वया कल्प्यते । ्रमादात्कुर्वैतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्. । स्मरणदेव तद्धिणोः संपूर्ण 
स्यादिति श्रुतिः” इति स््रतेस्तथेव शिष्चाराच । ब्रह्मणो निर्देशः स्तूयते कर्मवैगुण्यपरिहारसामभ्यकथनाय । ब्राह्मणा इति 
त्रैवणिकोपलक्षणं । ब्राह्मणायाः कतरो वेदाः करणानि यज्ञा कमोणि तेन ब्रह्मणो निर्देशेन करणभूतेन पुरा विहिताः प्रजा. 
पतिना । तस्मायन्ञादिखृष्हेतुलेन तदव गुण्यपरिहारसमर्थो महाप्रभावोऽयं निर्देश इयर्थः ॥ २३ ॥ इदानीमश्ारोकारमकार. 
व्याख्यानेन तत्समुदायोकारव्याख्यानव दोकारतच्छब्दसच्छन्दन्याख्यानेन तत्समुदायरूपं ब्रह्मणो निर्देशं स्तुदतिश्चयाय व्याद्या. 
तुमारभते चतुर्भिः । त्र प्रथममोकारं व्याच्े-- यस्मात् (ओमिति बह्म" इयादिषु श्रुतिष्वोभिति ब्रह्मणो नाम ॒प्रसिदं 
तस्मादोमिल्युदाहृदय ओकारोच्ारणानन्तरं विधानोत्ता विधिश्चाञ्रबोधिताः ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां यक्ञदानतपःक्रियाः सततं 
प्रवर्तन्ते अ्ृष्टतया वैगुण्यराहिलेन वर्तन्ते । यद्यकावयवोच्वारणादप्यवैगुण्यं कि पुन्य स्वैखोच्वारणादिति स्ुयतिशयः 
॥ २४ ॥ द्वितीय तच्छन्दं व्याचष्ट--तत्त्वतमसीष्यादिश्ुतिगप्रसिद्ध॒तदिति ब्रह्मणो नामोदाहुदयय फलमनभिसंधायान्तःकरण- 

५ भष्योत्करषंदयीपिका । 

शिश्वमुषेयमिति बोधनाय निर्देशं स्तोति । ब्राह्मणाः कर्तारो द्विजाः वेदाः करणानि यज्ञाः कर्मणि पुरा पूर्वं प्रजापतिना वेन 
निर्देशेन विहिता निर्मिताः । तथाच कत्रादीनां त्रयाणामपि कारणभूतलादस्य वैगुण्यनिवारकलं युक्तमेवेति भावः ॥ २३ ॥ यस्मा. 
दों तत्सदिति ब्रह्मणो निर्दशो यस्माच्च ब्राह्मणादीनां कारणं तस्मादोमिव्युदाहयोश्चायं ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां यज्ञदानतपःक्रियाः 
निधानोक्ताः शास्रचोदिताः सततं स्वेदा प्रवर्तन्ते ॥ २४॥ ओमिति नाम्नो बिनिथोगमुक्ला तदिदस्य विनियोगमाद--तदिति। 

६ भ्रीधरीग्याख्या । 

क्लयादिश्वुतिप्रसिद्धयोमिति अह्यणो नाम, जगत्कारणत्वेनातिप्रसिद्रत्वाव् , अविदुषां परोक्षत्वाचच । तच्छब्दोऽपि ज्यो नाम । परमार्थ. 
सश््वसाधुखध्रशस्तत्नामिः सच्छब्दो ह्मणो नाम (सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" शइत्यादिश्तेः । सरथं त्रिविधोऽपि नामनिर्देशषो विगुणमपि 

सयुणीकर्दु समर्थं श्लादयेन स्तोति । तेन त्रिविधेन ह्मणो निदेशेन जह्यणाश्च वेदाश्च यञ्चाश्च पूवं खष्टयादौ विहिताः विधात्रा 
निमिताः सय॒णीक्रवा वा 1 यद्वा चाय त्रिविधो निर्देश्स्ञेन परमात्मना जाह्मणादयः पवित्रतमाः सृष्टः । तसात्तखायं त्रिविधो निदेश्षो- 
ऽतिप्रश्स्त इत्यथैः ॥ २३ ॥ इदानीं प्रयकमोकारादीनां प्राशस्त्यं ददयिष्यन्नोकारस्य तदेवाह--तस्मादिति । यसदेवं ब्रह्मणो 
निदेशः प्र्चस्तस्तसादोमित्युदाहलय उच्चायं कृता वेदवादीनां यकाया; शाखोक्ताः क्रियाः सतत स्वेदा अङ्गयैकल्येऽपि प्रकषण वर्वन्ते । सगुणा 
भवन्तील्यथंः ॥ २४ ॥ दवितीयं नाम अस्तोति-तदिति । तदित्युदाइलेति पूर्वस्यनुषङ्गः । तदित्युदाहृलय श्ुद्निततेमोकषकाह्विभि- 

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । 
निर्देशाः संसुखीकरणम् 1 तश्र उमित्यनेम श्षा्यार्थोयमादेहसंबन्धमूरीकायै इति सुश्यते । तदिति सर्वनामपदेन सामान्थमात्रासिधायिभा 
विङेषयपरामक्षमात्रासमर्थेन फलानभिसंधानं अह्मण्युष्यते अभिसंधानस्य विरोषपरियहटमन्तरेणामावात् । सकरविशेषालु थाहिस्वेऽपि सकल. 
फलसंधाने सवंकतततायामपि विशचिष्टफरयोगात्। सदितययुष्या श्चला रकं साभिधीयते । क्रिवमाणमपीवं यज्ञादिकं दुष्टमिति बुग्धा क्रियनय 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-भाप्योत्केदीपिका-भरीषरी-भमिनवगुपव्यास्याधुता । ६६९ 
दानक्रियाञ्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्किभिः ॥ २५ ॥ 
सद्भावे साभुभावे च सदिल्येतत्पयुञ्यते । 
पास्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ! 

१ भीमण्ठांकरभाष्यस् । 

बह्माभिधानसुच्चायोनभिसंधाय च कर्मणः फलं यक्घतपःकियाः यह्क्ियास्तपःज्रियाश्च यक्चतपःक्रिया 
दानक्रियाश्च विविधाः स्षे्रहिरण्यप्रदानादिरुक्षणाः क्रियन्ते नि्वेलय॑न्ते मोक्षकल्धिभिः मोक्षार्थिभि- मैमुश्चभिः ॥ २५॥ ॐतच्छब्दयोर्विनियोग उक्तोऽथेवानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते सद्भाव इति । असतः सद्भातरे तथा विद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि, तथा साधुभावेऽसहृत्तस्याक्षाधोः सहृत्तता 
साधघुभाषस्तस्िन् साधुभावे च सदि्येतदभिधानें ब्रह्मणः प्रयुज्यते तज्ोच्यतेऽभिधीयते पास्ते 
कमणि विवाद च तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते पयुज्यत इत्येतत् ॥ २६॥ यक्चे यज्चकर्मणि या ---------- ~र 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

तास्पयेमाह--=तच्छब्दयोरिति ॥ २६ ॥ भ्रकारान्वरेण सच्छब्दस्य विनियोगमाह यज्ञ इति । मामश्रयो. 
३ नीलकष्टष्याख्या ८ चतुर्धरी ) । 

क्रियन्ते इति योजना । नु कठं चेन्नामिसंधीयते तर्हिं किममिसंधाय क्रियन्त इत्याकाक्षायामाह-- तदिति । जि- 
यन्ते इति । स्वाः क्रियास्तदिति ज्येति क्रियन्ते । यथा अ्रहमवादिमिः श्रहर्पणं ब्रह्म हविर्बहमाच्न ब्रह्मणा इतम् ! 
ब्रह्मव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिनाः इत्युक्तदिशा सर्वाः ससाधनफलाः करियाः ब्रहेवेदं सर्वमितिबुद्ध क्रियन्ते 
तथा सुस्षुभिरपील्यर्थः । यदेव हि सक्तानां खाभाविकं शीरं तदेव सुसुषूणां शास्चेण विधीयत इति प्रसिद्धेः । 
फठमनभिसंधायेति सान्निभ्यात्तदितीत्यत्रापि सामथ्योदमिसंधायेति छभ्यते । तेन फलमनमिसंधाय तदित्यभिसं- 
धाय क्रियाः प्रवर्तन्त इत्यन्वयोऽपि सुभ एव । तदिति ब्रह्मामिधानमुचार्येति भाष्येऽपि उदाहव्येति पूर्वश्षोको- 
्तक्रियानुद्ृत्या योजनमसदुक्तामिप्रायेणेव व्याख्येयम् उञ्चारणखापि त्रक्षानुसंधानार्थत्वादिति दिक् ॥ २५ ॥ 
ऽग्तच्छब्दयोर्विनियोगसुक्त्वा सच्छन्दख विनियोगमाह द्वाभ्याम्--सद्भावे इति । सद्भावे अस्तित्वे साधुभवे 
समीचीनत्वे सच्छब्दः सदिदं कर्मेति प्रशस्ते कर्मणि सत्स बेदोक्तत्वाद स्वेति सच्छब्दः प्रयुज्यते आसिकः 
॥ २६ ॥ किंच यज्ञादौ सिितिर्निष्ठा सदिति समीचीनेति उच्यते । तदर्थः सच्छब्दार्थो ब्रह्म ॒तदीयै तद कृतं 

% मश्ुसूदनीव्याख्या। 

दुज्य्थं यक्षतपःक्रिया दान क्रियाश्च विविधा मोक्षकाक्धिभिः क्रियन्ते तस्सादतिभश्चस्तमेतत् ॥ २५ ॥ तृतीयं सच्छब्दं 
व्याचष्टे द्थ्यां--"सदेव सोम्येदमभर आसीत्ः इद्यादि श्रुतिभ्रसिदडं सदिदयेतद्रह्मणो नाम संद्धविऽविधमनवशद्यायां 
धि्यमानवे साघ्ुभवे चासाधुलशङ्कायां साधुते च अयुज्यते शिष्टैः । तस्मद्वैयुण्यपरिदारेण यज्ञादेः साधुं तत्फरल चं 
विद्यमानल करु क्षममेतदिदयर्थः । तथा सद्धावसाधुभावयोरिव अशस्तेऽप्रतिबन्धेनाद्यञ्चखजनके मालक कर्मणि विवाहादौ 
सच्छब्दो हे पार्थ, युज्यते प्रयुज्यते तस्मादप्रतिजन्धेनाछ्चुफलजनकलं वेशष्यपरिदारेण यज्ञादेः समथमेतन्नामेति भर्स्ततर- 
मेतदिद्र्थः ॥ २६ ॥ यज्ञे तपसि दाने च या स्थितिस्तत्परतयावस्थितिर्नष्ठा सापि सदित्युच्यते विद्द्धिः । कर्म चेव तदर्थीयं 

५ आष्यो्तषैदीपिका । 

फ़ठ्मनभिसंधाय मोक्षका्धिभिः मुसुश्चभिः यज्ञतपःक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्षेत्नहिरण्यप्रदानादिलक्षणाः तदिति ब्रह्मासिधान- 

मुचा क्रियन्ते निरवर््॑न्ते ॥ २५ ॥ तृतीयनाम्नो विनियोगमाह दाभ्यां--सदिति । सतः सद्भावे यथाऽिद्यमानख पुत्रख जन्म 

तथा साधुमवेऽसद्ृतस्यासाधोः सदरत्तिता साधुभावस्तस्िन्साधुमाने च सदित्येतत् ब्रह्मणोऽभिधानं प्रयुज्यतेऽभिभीयते । तथा 

प्रशस्ते क्मेणि विवाहादौ च स सच्छब्दः प्रयुज्यते, ध्रथापुत्रे खयि पाथंन्दो मथेति सूचयन्नाह--पाथेति ॥२६॥ यजे यज्ञकर्मणि 
& भीधरीन्यार्या 1 

पुरुषैः फलाभिसंधिमङत्वा यशाचाः क्रियाः क्रियन्ते अतशित्तदोधनद्वारेण फलसंकरप्याजनेन भुुश्चलसं पादकललाचच्छब्दनिर शः 

प्रशस्त शलः ॥ २५ ॥ सच्छब्दस्य भाद्चस्थमाद--सग्नाव इति द्वाभ्याम् । सद्धावे अस्तित्वे देवदत्तस पुत्रादिकमस्तीयसिन्नर्थ, 
साधुभावे च साधुसे देवदत्तस्य पुत्रादिभेष्मिलसिक्ने सदिलितसपदं परथुज्यते । प्रशस्ते माज्गिके वरिवादादिकर्मणि च सदिद केति 

अभिनवयुप्ताचायेभ्यासूयां । 

तामसलामेति । सस्मात्क्तम्यमिद्ं मन्वाना विश्ि्टफलाभिसं धानेन च क्लियमांणं नं सत् बन्धदायकमेतेति यशागरक्कर्बाण। अपि न बभ्यन्ते। 



आनन्दगिरिव्याङ्यासंवलितनश्रीमच्छंकरभाष्ययुता-भीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः १७ 

कम चेव तदर्थीयं सदिलयेवाभिधी्यते ॥ २७ ॥ 
अश्रद्धया इत दत्त तपस्तश्च क्रत च यत् । 

२ भीमन्छांकरभाष्यम् । ्ि 

पसि च या खितिदानेच या स्थितिः साच सदित्युष्यते विद्द्धिः, कमं चेव तदर्थीय- 
बस्याभिधानञ्नये अछृतं तदर्थीयं यज्ञदानतपोर्थीयमीश्वरार्थीयसिव्येतत्सदियेवाभिधीयते । 
दानतपञादिकमोखािकं विगुणमपि अद्धापूर्वेकं ब्रह्मणोभिधानत्रयभ्रयोगेण _ खशुणं 
संपादितं भवति ॥ २७ ॥ अश्नदयेति । तत्न च सर्वत्र श्रद्धाप्रधानतया सवं संपादयते यस्ा- 
अश्रद्धया इत हवनं छतं दन्तं च ब्राह्मणेभ्योऽश्रद्धया, तपस्तप्तमन्चुषछठितमश्चद्धया, तथाऽश्द्- 

+ + ^ 839, , 9, 9, 7 ^ 0/४ 99097) १) ^ ^ 1 भैक म 6 ५0 त कौ क क चेन पे क 6 कौ प पेज कि द = प, त 0 ०४ 0 9 00 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

साद्धुष्य सिध्यतीति भ्रकरणा्थस्ुपसंहरति--तदेतदिति ॥ २७ ॥ अश्रद्धान्वितस्यापि कर्मणो नामन्रयो- 
गुण्ये श्रद्धाप्राधान्यं न स्यादित्याराङ्खयाह--तज्र चेति । सक्षमीभ्यां प्रकृतं यज्ञादि गद्यते सर्व॑ यन्तादि 
। शेषः । तस्यासत्वं साधयति--मस्ाक्षीति । देहिकामुष्मिकं वा फकरुमश्रद्धितेनापि कर्मणा संपत्स्यते 

ई नीरुकण्डव्याख्या ८ चतुर्धंरी >) । 

रमेश्वरपरास्यथ कतं कर्मं सदित्येव समीचचचीनमिवयेवाभिधीयते रोके । तदेवं असास्िकं विशुणं वा यज्ञादिकं 
अ्रह्मणोऽमिधानत्रयोच्चारणेन साचिकं सद्धुणं च संपादितं मवति ॥ २७ ॥ सर्वच श्रद्धैव सार्ण्यहेतुरिति 
खेनाह-अश्चद्धयेति । इतं होमः । दत्तं दानम् । तपस्तषघमयुष्टितम् कृतमश्रद्धया विहितं भगवन्ना- 

८ मश्रुसूदनीव्याख्या । 

१तपोरूपेष्वर्थषु भवं तदयुद्कमेव च क्म । अथवा यस्य ब्रह्मणो नामेदं भरस्व॒तं॑तदेवार्थो विषयो यस तत्तदर्थ 
१ तदनुकूरु कमे तदर्थायं, भगवदपणबुच्या क्रियमाणं कस बा तदथीं सदियेवाभिधीयते । तस्मात्सदिति नामं 
नोदनसमर्थ प्रशस्ततरं । य खेकरैकोऽवयवोऽप्येताददयः किञु वक्तव्यं तत्समुदायस्यो तत्सदिति निरदैशस्य मादरातम्यमिति 
रः ॥ २७ ॥ यद्याटस्यादिना शाल्लीयं विधिसुत्छञ्य श्रदृधानतयैव श्रद्धव्यवहारमनत्रेण य्ञतपोदानादि कु्बतां 
आति ॐतत्सदिति ब्रह्मनिर्देशोेन तत्परिहारसतर्छश्रदधानतया शान्लीयं निधिमुत्छज्य कामकारेण यद्छिचियज्ञादि 

णामपि तेनेव वैगुण्यपरिहारः स्यादिति छृतं श्रद्धया सात्त्िकलहेतुभूतयेखयत आह--अधद्धया यद्धुतं हवनं कत- 
५ भष्योत्कर्षद्ीपिका । 

था तपि या स्थितिः दाने च या स्थितिः सा च बिद्द्धिः सदित्युच्यते । तदर्थीयं यज्ञदानतपो्थायं अथवा यस्याभि- 
ऽतं तदर्थीयमीश्वरार्थीयमित्येतत्सदिद्येवामिधीयवे । तद्ितयज्ञतपआदिकर असाच्तिकं बियुणमभक्तिपूर्वकमपि ब्रह्मणो 
ण सात्त्विकं सगणं सभक्तिकं संपादितं म॑वदयतोऽवदयमों तत्सदिति बह्मणोऽभिधाननयञदाहदय यज्ञादि अववनीयमिति 
॥ २७ ॥ तेत्र सर्वत्रास्तिक्यलक्षणायाः श्रद्धायाः प्रधानतया सर्वं तथैव संपादयते यस्मात्तस्मादश्वद्धया हूतं दव्यदवनं 

& ओधरीष्याख्या । 
[ज्यते मयुज्यते संगच्छत इति वा ॥ २६ ॥ किच--य्त इति । यश्चादिपु च या खितिस्तात्प्येणावस्यानं तदपि सदि. 
स्य चेदं नामत्रय स एव परमात्मा अर्थैः फठं यसय तत्तदर्थ कर पूजोपदारगरहाङ्गणपरिमाजनो परेपरज्ञमाञ्जलिकादिक्रि- 
यदन्यत्कम त्रियते उद्यानश्चालिक्षेत्रथनाञनादिविषयं तत्क तदर्थीयं । तश्चातिव्यवहितमपि सदिलयवाभिधीयते । यस्मादेव 

॥न्ामन्रयं तसादेतत्सर्वकर्मसाद्भण्यार्थं कीतैयेदिति तात्पयाीथः । अतर यारथवाद्यसुपपच्या विधिः कटप्यते ^विेयं स्तूयते 
यायात् । अपरे तु “वन्ते विधानोक्ताः, तियन्ते मोक्षकाङ्किभिः” इत्यादिः वतैमानोपदेः नतमिधो यजतिः इत्यादिवदि- 
मनीय इत्याहः । तनतु “सद्धावे साधुभावे च इत्यादिषु मासा्थत्वान्न संगच्छत इति ूर्वोक्तकरमेण बिधिकद्प्रनैव ज्यायसी 

७ अभिमयगुप्ताशार्यव्याख्या । 
परेणादिपर्थण्युछम् “तपो जं कल्कोऽध्ययनं न कल्कः स्वाभाथिको वेदविधिर्न कल्कः । अस्य विक्ताहरणं न कठ्कस्तान्येव 
कल्कः ॥* इति १ केस्करो जन्धकए । स्वाभाविक इति बाद्धणेन निष्कारणं षडङ्कः बेदा्यध्येतव्यमिति \ प्रसद्य श्ाल्नरोकप- चेष्टया भावेन ॒सरवादिगुणत्रथमोभिना वित्तेमोपहंतान्येतान्येव अन्धकानि नान्यथेति तात्पर्यम् । अतो यज्ञादि याषण्छरीरः- यमेव तदर्थं विदितं क्म अजेनादि 1 यदि चा उूमिलयमेन सश्चधसान्तसमस्तश्रपश्चं तदिलखनेनोद्धि्मानचिनश्वतरङ्परामन्नौमा- 

सद्र्यस्व माव । सदित्यनेनेच्छाश्वातन्र्य सरवि सस्ममाणमेदकं पूणीरणेऽपि सायश्धित्रस्वभावतया भवनमिति भकिषाग्यसे बद्धान साधुभावे च इति । तेन परमअश्ान्तं रूपं युरस्कत्य दित्सायियक्षातितष्सास्पकेष्छावरङ्कसंगतं च मध्ये दख म्याकारफरटापपरिपूणं यच्रमं वपुरिद्खछसितमेतत्द्ट समं त्रितयमनगंरस्य स्वाभाविकः सूपमिति कल्य कि कथं कुतः 



नीरकण्ठी-मघुसूदनी-माप्योतकर्षदीपिका-श्ीषरी-अमिनवगुपव्यासयायुता । ६७१ 
असदित्युच्यते पां न च तत्पेल नो इह ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्यु जह्मविधायां योगरास्च शरीक्ृप्णाज्ञेनसंवादे 
शद्धत्रयनिभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

१ भीमण्छांकर भाष्यम् । 
९ रतं क 

येव छतं यत्स्तृतिनमस्कारादि तत्सर्वमसदित्युच्यते मत्प्रा्तिसाघनमारबाह्यत्वात् पार्थं । नच 
तद्वह्लायासमपि प्ेल्य फलाय नोऽपीडार्थं साश्ुभिर्निन्दितत्वादिति ॥ २८॥ 

इति भीमत्परमदहंसपरिवाजकाचायैपूल्यपादश्चीमदाचा्यथी्ंकरभगववः छृतौ 
क्रीमगवद्वीताभाष्ये अद्धाज्रयविभागयोगो नाम सप्तद्ो ऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
"
~
~
~
 

२ आनेन्द्गिरिन्याख्या । 

कतोऽस्यासत्वमित्याशश्चाद-- नश्चे ति । तसखोभयविधफलाहेतुतवे हेदृमाह-साधुभिरिति । निन्दन्ति हि साधवः 
शरद्धारहितं कमोतो नेतदुभयफरोपयिकमिलयथः । तदनेन शाखानभिज्ञानमपि भद्धावतां श्रद्धया सास्ििकत्वादि. 
त्रैविष्यभाजां राजसतामसाहारादिल्यागेन सास्विकाहारादिसेवया सच्चेकदारणानां अ्रास्षमपि यज्ञादिवेगुण्यं ब्रह्मनाम- 
निर्देशेन परिहरतां परिश्द्धङुदीनां अवणादिसामभ्रीसंजाततत्वसाश्चाव्छारवतां मोश्चोपपत्तिरिति स्थितम् ॥ २८ ॥ 

इति भीमत्परमहंसपरि्राजकाचार् भीमच्छुद्धानन्दयपू्यपादशिष्यानन्दुगिरिङृतौ सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
३ भीरुकण्टव्यार्या ( चतुधरी ) । 

स्मरणमपि यच्रान्यत्तत्सवमसत् अमावभूतमित्युच्यते । पाथ, अतएव तत् प्रेत्य मृत्वा प्रक नोपयुज्यते । 
इहासिन् रोके वा नो नैवोपयुल्यते । तखात् शरदेव सासिविकी मातेव सुखकामैः शरणीकरणीथेति भाव; ॥ २८ ॥ 

इति भीष्मपर्वेणि नेककण्ठीये भारतभावदीपे श्रीमद्वगवद्ीतार्थप्रकशचि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
छ मश्ुसुदनीभ्याख्या । 

ममर दत्तं यद्राह्मणेभ्यो यत्तपस्तपतं यजान्यत्कर्मं कृतं स्वुतिनमस्कारादि तत्सर्वमश्द्धया कतमसदसाध्वित्युच्यते । अत ओंत- 
स्सदिति निदेशेन न तख साघुभावः शक्यते कुं सर्वथा तदयोग्यलाच्छिल्या इवाङ्करः ततकस्मादसदित्युच्यते शण डे 
पार्थं । चो हेती । यस्मात्तदध्द्धाङ्ृतं न प्रेय परलोके फरति विगुणवेनापूर्वाजनकलान्नो इह नापीह रोके यशः साधुभिर्नि- 
न्दितलात् । अत एेहिकायुष्मिकफलविकललाद श्रद्धाकृतसय सात्विक्या श्रद्धयैव सात्विकं यज्ञादि ऊुर्यादन्तःकरणद्यद्धये । 
तादृशस्यैव श्रद्धपूर्व॑कस्य सात्त्विकस्य यज्ञादेदैवादैयुण्यशङ्धायां बरह्मणो नामनिर्देशेन साद्धण्यं संपादनीयमिति परमार्थः । श्रद्धा- 
पूवैकम सात्त्विकमपि यज्ञादि विगुणं ब्रह्मणो नामनिर्देशेन साच्विकं सगुणं च संपादितं भवतीति भाष्यम् । तदेवमस्िन्घ्याये 
आङस्यादिनाऽनादतदाल्राणां श्रद्धपूर्वैक बद्धव्यवहारमात्रेण प्रवर्तमानानां चाज्ञानादरेणासुरसाधर्म्येण श्रद्धापूर्वकावुष्ठानेन च 

देवसाधर्म्ैण किमञरा अमी देवावेयज्ञनसंदायविषयाणां राजसतामसश्रद्धापूर्वैकं राजसतामसयज्ञादिकारिणोऽयुराः । शाज्ञीय- 
४५ माव्योत्कषदीपिका। 

कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यो यत्तपस्तप्तं यच्चान्यत्कर्म स्वुतिनमस्कारादिङ्ृतं तत्स्वैमसदित्युच्यते सस्रा्िमागादासिक्यलक्षणाद्राह्यखात्। 
असतत्वमेव भरतिपादयति । नच तद्वह्वायासमपि अरय सला फलाय नापीह य्योरूपफलाय साधुभिर्निन्दितखात् । इतमित्युक्या 
विहिते कर्मणि भ्रद्धावनधिकायी प्रविषिद्धे वु श्रद्धारहितोऽपीति बोधितम् । एतेन निषेधलद्चिनो नासिक श्रयवायाभावभ्रसङ्गो 
निरस्तः । नु “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं भवति” इति श्चुदा शद्धा छृतं वीयेवत्तरं चेत् श्रद्धारहितमपि 
वीयैवदित्य्थीद्रोधितमिति कथं भगवता प्रोक्तमसदिल्युच्यत इति । नैष दोषः। यतः श्वुतिस्थश्रद्धापदं भक्तिरूपशवद्धापरं स्तिस्थं 
तु तिश्वासात्मकश्नद्धापरम् । एवंच नास्िक्यबुच्या छृतं सर्वं निरर्थकमेवातो नास्तिक्यं श्रेयोर्थिभिः स्वैथेव हेयमिति भावः। पथा 

३ भीधरीन्याख्या । 

॥ २७॥ श्दानीं सर्वकर्ससु भद्धयेव अ्रदृ्यथेमशद्धाकृतं सर्वं निन्दति--अभद्धयेति । अश्रद्धया इतं हवनं, दत्तं दानं, तपं निरवतितं 
७ अभिनवयुसाधार्यव्याख्या । 

केन फर स्यादिति ५ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ २१ ॥ २७॥ इ्ानीमभद्धावतः तामसं कम॑ सर्वयेव निष्कलं कारककखापसंयोजनसुपजनि- 
वभ्रयासमाश्रफटमेषेति सेधा अश्नद्धावता न भाग्यभित्युज्यते-अशद्धयेति । असदिदभरश्स्तं तसासरश्चसते करमणि यत्तमनानां सुखे. 



६५२ भानन्दगिरिव्यास्यासंवकित-शीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता } [ अध्यायः १७ 

४ अधुसूदनीन्यासख्या । 

ज्ञानसाधनानधिकारिणः सास्िकभद्धापूर्वकं सात्तिविकयज्ञादिकारिणस्तु देवाः शाल्नीयज्ञानसाधनाधिकारिण इवि श्रद्धात्रेविध्य* 

्रद््ोनसुखेनाहारादित्रैविध्यप्रद्चनेन च भगवता निणेयः कत इति सिद्धम् ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमत्परमदंसपरिवाजकाचायंश्रीनिशवश्वरसरखतीपाददिष्यमधुसूदनसरखतीविरवितायां श्रीभगवद्रीतागूढार्थ. 

दीपिकायां शरद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
५ भाष्योत्कर्वदीपिका । 

पुत्र तव ठु कदापि तन्नोचितमिति सूचयन्संबोधयति पार्थेति ॥ २८ ॥ तदनेन सप्तदशाध्यायेन श्रद्धादितैविर््यं निरूपयता 
दाल्नमिज्ञानामपि साच्चिकश्रद्धावतां राजसतामसादारादिपरिवजनेन सात्तिविकाहारादिसेवया स्सैकदारणानां प्रप्तमपि यन्नादि- 
वैगुभयं ब्रहमनामनिरदेेन परिहरता परिदयदबु धीनां श्रवणादिना मह्यात्मसाक्षात्कारो भवतीति प्रदरितम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीवालखामिश्नीपाददिष्यदत्तवंशावतंसरामकुमारसूलुधनपतिविदुषा विरचितायां 
धीगीतामाष्योत्कर्षदीपिकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

६ भीषरीन्याख्या । 

तपः । यच्चन्यदपि कृतं कमं तत्सर्बमसदिस्युच्यते । यतस्तत्मे्य छोकान्तरे न फलति बिरुणत्वात् । नो इद न चाकिषोके फलति, 
अयद्चस्करत्वात् ॥ २८ ॥ 

रजस्वमोमयौं क्त्वा अद्धा सच्वम्थीं भितः । तस्वक्ानेऽधिकारी स्यादिति सप्तद से सितम् ॥ १ ॥ 

इति भरीधरखामिविरवितायां सुबोधिन्यां रीकायां सप्दशोऽध्यायः ॥ १७॥ 

७ अभिनवगुपाषार्यव्यारूया । 

नेव भवतीति शिवम् ॥ २८ ॥ जत्र संग्रहः-स एव कारकविदाः किया सेवाविरोपिणी । तथापि विह्तनवतां मोक्षा पर्यवश्यति ॥ 
इति भीमदाचा्याभिनषयुक्तषिरचिते गीतातात्पयसंग्रहे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 



अष्टादशोऽध्यायः । 

अर्जन उवाच । 
सेन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् । 
दयागस्य च हषीके एथक्ेशिनिषूदन ॥ १ ॥ 

^ १ भीमणश्छांकरमाष्यम् । 

स्वेसयेव गीताश्चाखस्यार्थोऽसिन्नध्याय उपसंहृत्य सर्वैश्च वेदाथो वक्तव्य शसयेवम्थाऽयमध्याय 
आरभ्यते सर्वेषु ह्यतीतेष्वभ्यायेषु पूवोक्तोऽर्थोऽसिन्नध्यायेऽवगम्यतेऽ जनस्तु संन्यासत्यागशब्दार्थं 
योरेव विश्चेषं बुभुल्खुरुवाच--संन्यासस्येति । संन्यासस्य संन्यासश्ब्दार्थस्येयेवद्धे महाबाहो, तस्य 

२ आनम्द्गिरिव्याख्या । 

पूचैरध्यायेर्विस्तरेण यतस्ततो विक्षि्ठवयो्तमर्थं संखप्रतिपस्यर्थं संक्षेपैणोपसंहलयामिधातुमध्यायान्तरमवतौरयति-- 

सवैश्यवेति । उपसंहत्य वक्तव्य इति संबन्धः । किं चोपनिषरसुं इतस्ततो विस्ततस्याथख बुदिसौक्यीयैमसिं्न- 
ध्याये संक्षिप्ताभिधानं कसैव्यमुपनिषदां गीतानां चैकाथत्वादियाह--सर्वैश्चेति । कथं सर्वोऽपि शासथोऽसिन्न- 
ध्याये सक्षिष्योपसंहियते तत्राह-सवेषु हीति । नमु वेदार्थैशेदशेषतोऽभरोपसंजि्ीषितसष्िं किमिति स्यागेनिके 
संम्धासयोगादिति चं वेदथिकदेशबिषयं प्रशप्रतिवचनं तत्राह--अनज्जुनरित्वति । एथगनयोसस्वं वेदिरुमिच्छामीतिं 

2 नीरकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी >) । 

अखमिददाध्या््यां प्रथमे उपोद्वातितानां दवितीय सुतधितानां रैगेव्युत्ादितानामथीनां कल्छर्यनोपसंहीराथो- 
यमन्तिमोऽष्याय आरभ्यते । तत्र पूौध्यायान्तेऽद्धया कतं सर्वं उयर्थमित्युक्तम् । तत्र फंलावदयंभावनिश्वयः श्रद्धा 
क्षा च फठवतां कर्मणासेवंङ्ग नतु कमैविरहरूपख संन्यासख भावरूपफलवर्जितख । अमावाद्भावोदत्तरयोगात् । 

तसाच्धदधासपेक्षकमीपेश्चया श्द्धानपेक्षः संन्यासः ्रेयान् । नचायव॑रूपख शरद्ात्रेविष्यभयुक्तं सात्विकीविभेदेनं 
त्रैविध्यं संमवति । येन फरे तारतश्य॑ खात् । तत्फल दविक्षपनिदृत्तिर्पख सर्वं तुरद॑यत्वात् । सच संन्यासौ 

यदि कमैत्याग एव तहि सिद्धं नः समीहितम् । यदि तु तौ भिन्नौ तहिं तयेोवैरटकषण्य विची्मित्यारयेनाञजन 

उवाच--संन्धाससति । £ महाबाहो हे हषीकेरा दे केशिनिषूदनेति बहुकृत्वः संमोधयन् भिज्ञातितेऽ्थऽलय- 
£ अश्ुसुदनीव्यास्या । 

पूर्वाध्याये श्रद्धत्रतिध्येनाहारयज्ञतयोदानत्रैविध्येन च कमिणा त्रैषिष्यसुक्तं सास्विकानामादानाय राजघतामसानी च 

माय । दाणीं तु संन्यासनैविष्यकथनेन संन्यासिनामपि जैनिध्यं वक्तव्यं तत्र तस्वबोधनानन्तरं यः फलभूतः सर्वकमै- 

श॑न्यासः स चतुर्दशेऽध्यये शुणातीतवेन व्माख्यातलीज्न सात्िकराजसतामसमेदमेति । योऽपि तत्वबोधात््राक् तदथं 
स्वैकमैसंन्याससत्त्ववुभुत्सया वेदान्तवाक्यनिचाराय भवति सोऽपि श्गुप्यविषयां वेदा निदचैगुण्यो मवाजुन' श्यादिन)। 

निशैणखेन व्याष्यातः यस्खनुत्पन्नतच्बोधौनामयत्पननतत्तवुत्सानां च कर्मसंन्यासः स्स सन्यासी च योगी चः इ्यादिना 

गौणो व्याख्यातससय तरेविध्यसंभवात्तद्िरेषं बुुत्युरय॑न उवाच--भविदुषामयुपजातविनिदिषाणां च कमोधिङृतानामेवं 
५ माष्योर्कषैदीपिका । 

तमः समाय सोमाय मखा्च्याय मखारये 1 कृष्णायाङ्ृष्णरूपाय विष्णवे शंभवे नमः ॥ १ ॥ पूवौध्यायेविसरेणेतसतो विक्षि 

तयोक्तमर्थुपनिषत्सु चेतस्ततो विस्तृतमर्थं ख॒खप्रतिपत्तये उपसंहल वक्तुमयमध्याय आरभ्यते । अतीताध्ययेपूक्तख सर्ववेदार्थखा- 

सिन्नध्यायेऽवयम्यमानलात् । अनसु संन्यासदयागशब्दार्थयोरेव निरोषं घुभुतयुरुवाच । संन्यास संन्यास्ब्दार्थस त्यागस् च 
६ ीधरीव्याख्या । 

भ्यासदलयागविभागेन सर्वगीताथैसंभरदम् । स्पष्म्टादशे राह परमाथेविनिर्णये ॥ १ ॥ 

सश्र च 'स्वकमौगि मनसा संभ्यसयाक्े सुखं वशी । संन्यासतयोगयुक्तात्मा' इयादिषु कमैसंन्यास उपदिष्टः 1 तथा (लक्ता 

कसैफलसङ्क निलयदृप्तो निराभयः । समैकसैफललागं ततः कुर य॑तातवान्! इत्यादिषु च, फठमात्रल्ागेन कमौनुष्टानयुपदिषटस् । न 

च परस्पर बिरुदं सर्वषः परमकारुणिको भगवानुपदिशेत् । अतः कमैसंन्यासस्य तदनुषटानख चाविरोधप्रकारं बुयुद्षुरजैन उवाच 

संन्यासेति । भो हषीके सवेन्द्ियनियामक, हे केशिनिषूदन केशिनाम्नो दि मतो ््याृतेदैयस चु यख व्यादाय मर्षभितुः 
७ अभिनवगुप्ताचायंन्याख्या । 

अज्मन उवाच-संन्याखस्येति । पूर्युक्तं ख लागी सत्र बुद्धिमानिति, तथा ख संन्यासी च योगी च च भिरप्निः इलादि । जतत्यामि" 

भ० गी ८५ 



६७४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ जध्यायः १ 

भरीभगवाञुवाच । 
काम्यानां कमेणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवेकर्मफल्त्यागं प्राहस्व्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 

१ भीमच्छाकरमाष्यम् । . 
भावस्तत्वं याथ्म्यभियेतद् इच्छामि वेदितं शात स्यागस्य च स्यागशब्दार्थस्येत्येतद् हषीकेश पृथि 
तरेतरबिमागतः । केदिनिषूदन केशिनामा इयच्छद्मा कथिदरस्तं निष्रूदितवान्भगवान्वास्ुदेवस्ते 
तज्ना्ला संबोध्यतेऽञ्ैनेन ॥ १ ॥ त्र तञ निर्दिष्टौ संन्याखल्यागदाब्दो न निुण्टिवाथो पू्वेष्वध्या 
येष्वतोऽञैनाय पृष्टवते तन्निपौयाय ----- रनाय पृष्टवते तन्निणयाय भगवानुवाच --काम्येति । काम्यानामश्वमेधादीनां कर्मण 

-------~--~~~~-~~~ ~~~ ^ 

२ आनन्दगिरिष्यारूया । 
विशोषणादषथगर्थस्तयोरस्तीति गम्यते । डुयुत्सितसख प्रटव्यस्वादेकदेरो तद्भावादुकग्रश्षोपपत्तिरिति भावः ॥ १ 
भ पूरवेष्भ्यायेखु तत्र तत्र संन्यासल्यागयोरक्तत्वात्किमिति युनसतौ च्छते ज्ञते वद्योगात्त्रार--ततर तजेति 
न विष्ठिता न निहृष्टथौ न विवि्छा्थाविख्थैः । इुसुस्छया भर्मख प्रद्ततवास्षटरभिभायं र्न तिपः भगवाजुत्तरसुक्तवानिलयाद--अत इति । पक्षद्वयोपन्यासेन संन्यासव्यागशब्दयोरथमेदं कथयति--काम्याना 
भिति । वक्किमिदानीं सेन्यासल्यागक्राब्दयोरायन्तिकं भिन्रारथत्वं तथा असिद्धिविरोधः स्याद्विलयाशङ्खयावान्तरमे 

३ नीरकण्डन्याल्या ( षतुर्धरी ) ! 
द्रं दशयति । संन्यासख तत्व॑ याथात्म्यं त्यागात्टथग्भूतं वेदितुमिच्छामि । त्यागख याथालमय संन्यासात्यथगभूरं 
वेवितुभिच्छामीति चकरेणाुवर््वते ॥ १ ॥ अत्रोत्तरं श्रीमगवानुवाच--कास्यानामिति । काम्यानां रागत 
प्रासानां पूत्रकामेध्यादीनां नतु फकख कामनाविषयत्वात् सर्वख कर्मणः फठव्लनियमात् स्वं कम काम्यमेवेरि 
नित्मादीनामपि सुशषोसत्यागः खादिति सिद्ध न; समीदितमित्याशङ्खवाह- स्वेति । सर्वेष नित्यनेमिततिककाम्यान 

® मश्वुसुदनीभ्याख्या । 
किंचित्कर्मपरिगरहेण किंवित्कर्मपरिलयागो यः स लयागांचागुणयोगात्वन्यासशब्देनोच्यते एताश्च खान्तःकरणड्यव्य्थमविद्रत्क्मा 
धिकारिकवेकस् संन्यासस्य केनचिद्भपेण कमेदागस्य तत्वं खरूपं एथक् सात्तविकराजसतामसमेदेन वेदितुमिच्छामि । यागः च तत्तवं वेदिलुमिच्छामि । कि संन्यास्यागशब्दौ धटपरशब्दानिव भिन्रजातीयाथो किंवा बराह्मणपरिव्राजकश्चब्दानिवैकजाती 
यथौ । यवास यागस्य तत्त्वं सन्यासासपरधग् वेदितुमिच्छामि ! यदि दवितीयस्तद्येवान्तरोपाभिभेदमाव्रं वक्तव्यं । एकं व्याख्यनेनेवोभयं व्याख्यातं भविष्यति । महाबाहो केमिनिषूदनेति संबोधनाभ्यां बाह्योपद्रवनिवारणस्वरूपयोग्यताफलोपधा 
भरद्रिते । दपीकेशे्न्तसपद्रवनिवारणसामर्णयभिति भेदः 1 भलजुरागात्संबोधनत्रथम् । अत्रा्नख हषो अशनौ । कसमाधिकारि कलेन पूर्वोक्तयज्ञादिाषर्म्येण सन्यासदब्दपरतिपायतेन च गरुणातीतसन्यासद्वयसाधर्म्येण चैगुण्यसंमवासंमवाभ्यां संक्रय 
अथमस्य श्रश्नस्य बीजं । दितीयख ठु सैन्यासलयागश्चब्दयोः पयांयलात्कर्मफरुलयागरूपेण च वैक्षण्योक्तेः संशयो बीज 
॥ 9 ॥ तत्रान्तिमस्य सूचीक्याहन्ययेन निराकरणायोत्तरं श्रीमगवानुवाच--काम्यानां फरुकामनया चोदितानामन्तःकरण 

५ आष्योत्कषव्धीपिका । 
सयागदान्दार्थस्य च धरथगन्योन्यतिभागतस्वत्त्वं याथास्म्यं वेदिदं ज्ञाठुमिच्छमि । हे महाबाहो इवि संबोधयन् तव बाहुतो जाते छतनियैः महाबाहुभिरितररबाहादिसाभ्ये कर्मण्यधिह्तरतैशच कृतस संन्यासस्य त्यागसख च तन्तं प्थग्वेदिवुमिच्छमीति ध्वनयति सर्वेन्द्रियनियन्तुरन्तयामिणः सर्वज्ञख मदभिप्रायालुसरिणतत्कथनं खकरमितियोतयनाह--हृषीकेरोति । खजनसुखा्थ केद्यादि इटनिषूदनस्य तव सभक्तस् ममाप्यज्ञाननिषूदनं युक्तमेवेति सूचयन्संबोधयति केिनिषूदनेति॥ १ ॥ एवं पृष्ट ्ञातार्ुनाभिभ्राय 
सर्वेष्वध्यायेषु तत्रतत्र निर्दिश संन्यासदयागशब्दौ न बिविक्तार्थाबियतः भश्रौविलयं मला त्िर्णयाय श्रीभगवायुवाच । काम्यानां खगादिकामनाम्रयुक्तानामंश्षमेधाकीनां कर्मणां न्यासं परियां संन्यासं संन्यासदान्दाथमनुष्ठेयतेन अप्तानामलुष्ानं कवयः पण्डिता केचिद्धिदुर्विजानन्ति । निदयनेमित्तिकानामनुष्टीयमानानां सर्वैकर्मेणामात्मसंबन्धितया श्रप्रल् फरुष्य परिलयागः सर्वकर्मफल्लयागः 
तं लयागं लयागदय्दार्थं तिचक्षणाः निपुणाः पण्डिताः कथयन्ति । नु निदयनेमित्तिकानां कर्मणां फत्मभावाद्रन्प्यापूत्रेख दाग 

₹ भीधरीव्याख्या । 
मागच्छतोऽलन्तं व्यत्ति शे वामबाहुं भवेदय तरक्षणसेव विकृद्धेन तेनैव बाहुना ककरिकाफलवततं विदार्य निषूदित्तवान् ! अतपुव हे मदावायो इतिसंवोधनस् । संन्यासस्य लागस्य च तकं एथग्विवेकेन वेदितुमिच्छामि ॥ १ ॥ तत्रोत्तर भीमगवातुवाच--काम्याना- मिति । शुत्रकामो यजेः श्व्ैकामो यजेत शयेवमादिकामोपवन्धेन विहितानां काम्यानां कमणां न्यासं परिला्गं संन्यासं कवयो 

४ अभिनवगुत्ताचार्यव्यास्या । 
सैन्यासिनोद्धरयोः अवणाद्विशेश्जिज्ाशोस्यं अभः ॥ १ ४ सश्रोत्तरं भीभगवायुवाच्र--कास्यानाभिति । काभ्यान्यन्मिशोमदीनि । सर्वकर्मेति 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माषयोत्कषैदीपिका-भीषरी-अमिनवगुपवयास्यायुता ६७५ 
„ १ भीमच्छांकरभाष्यस् । 

न्यासं परित्यागं सन्यासं संन्यासशाब्दार्थमनुदेयत्वेन पातस्याननष्ठानं कवयः पण्डिताः केचिदिदुर्वि- जानन्ति नित्यनेमिच्तिकानाम्ठीयमानानां सवैक्मणामा्मसंवन्धितथा ध्रा्तस्य फटस्य परित्यागः 
सवेकर्मफरव्यागस्तं प्राह; कथयन्ति यागे दयागच्ब्दाधै विचक्षणाः पण्डिताः । यदि कास्यकस- परित्यागः फरुपरितव्यागो वाथो वक्तव्यः सवैथा परिव्यागमाननं सन्यासत्यागशव्वयोरेकोऽथः स्यात् 
न घट पटराब्दाविव जाव्यन्तरमूता्थो । नलु निलयनेसित्तिकानां कमणां फलमेव नास्तीदलयाष्ुः कथसु- च्यते तेषां फडलत्याग इति । यथा वन्ध्यायाः पुजत्यागः । नैष दोषः, नित्यानामपि कर्मणां भगवता पल. ~~ ता क किक 

णिक 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

देऽपि नाल्यन्तिकभेदोऽसील्ाह--यदीति । पुत्राभावाद्वन्ध्यायास्तत्यागायोगवन्नितयनेमित्तिकक्मणामफङना फट. 
लागाज्ुपपत्तेरुक्तस्तयागशब्दार्थो न सिश्चतीति शङ्कते---नन्विति । निलयनैमित्तिकक्मैफलस्य वन्ध्यापुश्रसादक्या- 
भावात्तत्यागखंभवादुक्तस््मागदाब्द्ाथैः संभवतीति समाधत्त-नेष दोप इति । भगवता तेषां फरवत्वमिषटमिदयत्र 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी )। 

कर्मणां फर९+""'=व त्यागं विचक्षणाः प्राहुन खरूपतस्त्यागं प्राहुः । अतो न स्वदिष्टः संयासः सिद्धतीवयर्थः } अय- 
माशयः-- यथपि संन्यास्यागशब्दौ निदृत्तिमेव ब्रूतः तथापि सा वेराग्याद्वा कायङ्धेशमयाद्रा मौब्वाद्या भवतीति तत्कार- 
णानां सास्विकादिभेदेन मिन्नत्वात्तखा अपि सालिकराजसतामसमेदेन त्रैविध्यं निविधश्रद्धग्रधानत्वं च दुर्वारम् । नचा- 
विरक्तोऽश्रद्वधानश्च त्यक्तकमोपि दविक्षेपहीनो ददयते । यथोक्तं चार्तिकाचा्यैः श्रमादिनो बहिभित्ताः पिद्यनाः कल- 
दोत्सुकाः । संन्यासिनोऽपि दस्यन्ते दैवसंदृषिताश्याः ।› इति । तसादविरक्तकृतसंन्यासपिक्षया निष्कामक्माचरणमेव 

छ भशुसूदनीञ्याख्या । 

छदावनुपयुक्तानां कर्मणामिशिपञ्चसोमादीनां भ्यासं व्यागं संन्यासं बिदुजोनन्ति कवयः सुष्ष्मददिनः केचित् । “तमेतं वेदानु" 
वचनेन ब्राह्मणा तिविदिषन्ति यक्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन इति वाक्येन बैदाचुवचनशब्दोपलक्षितस् ब्रह्मचारिधर्मखय 
यनज्ञदानश्चब्दाभ्यामुपलक्षितस्य गृहस्थधर्मसख तपोऽनारकच्चब्दाभ्याभुपठक्षितसय वानप्रस्थधरमसय निलयस्य नियेन निलयविहितेन 
पापक्षयेण द्वारेणात्मज्ञानार्थलं बोध्यते । नच विनियोगवैयभ्यै श्ञानयुत्पयते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः इत्यनेनैव जन्धलादिति 
वाच्यम् , विनियोगाभावे हि सदपि नित्यकमोुष्ठन ज्ञानं स्याद्या न वा स्यात्, सति तु विनियोगे ज्ञानमवद्यं भवेदेवेति 
नियमार्थलात् । तस्मान्निलयकर्मणामेव वेदने विविदिषायां वा विनियोगात् सत्त्वशुद्धिविविदिषोत्पत्तिपूर्वक्वेदनार्थिना निदयान्येव 
कमणि भगवदपेणदुज्याऽयुश्ेयानि । काम्यानि तु स्वांणि सफलानि परिदयाज्यानीदयेकं मतम् 1 अपरं मतं 'सर्वकर्मफल्लयामं 
प्रहुस्वयागं विचक्षणाः, “सर्वेषां काम्यानां निदाना च प्रतिपदोक्तफललयागं सच्वञ्यच्यर्थितया विबिदिषासंयोगेनानुषठानं विचक्षणा 
विचारकुरस्मस््यागं ्राहुः । “खादिरो युपो भवति, खादिरं वीयेकामस्य युपं करोति" इदयत्र यथैकस्य खादिरस्य कतुप्रकरण- 
प्रामत्फलसंयोगाच् कलर्थलं पुरुषार्थ॑लं च प्रमाणमेदात्, तथाऽभिदोन्रे्टिपञ्चसोमानां सर्वेषामपि शतपथपरितानां खोतत्ति- 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

तेषां फर्यागासंभवादुक्तस्यागक्ब्दार्थो न युक्तं इतिचेड्च्यते । यद्यपि सखगेकामः पञ्युकाम इत्यादिवत् “संध्यासुपासीतः यावजी- 

वमधिदोत्र दोवि इदयादिषु फलविशेषो न शरूयते तथाप्यपुरुषा्थे व्यापारे ् र्षावन्तं भवतैयितुमशङ्कुवन्विधिरविंश्चजिन्यायेन किमपि 
फालमाक्षिपदयेव । श्रूयते च निलयादिषु फलं “सर्वं एते पुण्यलोका भवन्ति कर्मेणा पितृलोकः, धर्मेण पापमपनुदति" इदयेवमादिषु । 
वक्ष्यति च भगवान् “अनिष्टमिष्टं मिश्रं च भिविधं कर्मेण. फलम् । भवदयदयाभिनां प्रेय नतु संन्यासिनां क्रचित्” इति । तस्मा- 
दयुकमुक्तं सर्वकमफललयागं आहुस्यागं विचक्षणा इति । नचैवमपि निष्फरेषु कर्मखप्रदत्तिरेव प्राप्तेति वाच्यम् । स्वेषामपि कर्मणां 
संयोगप्रथक्ेन “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपस्ाऽनाशकेनः इति श्रुया निविदिषार्थतयां विनि 

६ भीधरीव्याख्या ॥ 

विदुः सम्यक्फठेः सद सर्वक्मणामपि न्यासं संन्यासं पण्डिता विदुः जानन्तीलर्थः । सर्वेषां काम्याना नित्यनैमित्तिकानां च कर्सणां 

फलमानत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा निपुणाः नतु खरूपतः कसैत्यागम् । ननु निलनेमित्तिकाना फलाश्रवणाद विमानस्य एर्ख कथं 

त्यागः स्यात् , नदि वन्ध्यायाः पुत्रयागः संभवति । उच्यते । यदपि सखगकामः पशुकाम इलयादिवव् (अहरहः संध्यामुपसीत्र" 

"यावस्नीवमिदोत्रं जुद्योति" श्त्यादिषु फलविशेषो न शूयते तथाप्यपुरुषाथं भ्यापरे प्क्षावन्तं प्रवतेयितुमशचलुवन्विधिः 'विश्रजिता 
यजेत” इत्यादिष्विव सामान्यतः किमपि फलमाक्षिपयेव । नचावीवं युरुमतः भद्धया खसिद्धिरेव तरिधेः प्रयोजनमिति मन्तव्यम् , पुरुष्. 

७ अभिनवगुप्ताचायेष्याख्या । 

मर्वेषां नियनेभित्तिककाम्यानां कर्मणां कियमाणत्ेऽपि फललागस्वागः । अन्न चाध्याये यद्वतिष्टमवल्मं बरक्तन्यमस्ति तस्मराक्तनैरेव 



६७६ सानन्दगिरिष्याख्यासंवकित-थीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

 ओमन्छाकरमाष्यस् । 

वस्वस्येष्टस्वात् । वशयति हि भगवाननिष्ठमिति नतु खन्यासिनाभिति च । संन्यासिनामेव हि 
केवलं कर्मफखासंबन्धं दशौयन्नसंन्यासिनां निद्यकर्मफटप्राति “भवव्यलयागिनां त्रेतय' इति दरयति 
क मि ण सोणे किनका हि ििनग्िविणनतिहिनण अः अ क अ अ । |, # 4 हि जी किनि थि अ कि भ कजिन किणि ^ न रकि 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

वाक्यसेषमवुष्टयति-- वक्ष्यतीति । तिं संम्यासिनामसंन्यासिनां च निलया्यनुष्ठायिनामविरोषेण सत्फरं स्यादिति 
चेशवेत्याद-नस्विति । वक्ष्यतील्ययुकर्षणं चकारार्थः । प्रसक्छसय वचसोऽर्थं भ्रङ्रतोपयोगिषवेन संगुद्य सारयलि-- 
संन्यासिनामिति ॥ २ ॥ काम्यानि वर्जयित्वा भिलयनैमित्तिकानि फराभिटाषादते कलेव्यानी्युक्तं पश्च प्रतिपक्ष- 

३ नीरकण्टव्याख्या ( चसुर्धरी ) । 

म्रेय इत्याश्चयेन भगवता काम्यकर्मत्यागः संन्यासत्वेन नित्यादिकर्मणां फटानभिसंधानं च त्यागत्वेन स्तूयत इति । 
तसादश्रद्धया कृतः संन्यासोऽप्यसन्नेवेति संन्यासाद्रद्यणः स्थानमिति स्प्रतं खफरठं दातुं न समर्थं इति युक्तासुक्तं 
भगवता अश्रद्धया कृतं॑सर्व व्यर्थमिति । यत्त॒ नित्यानामेव विविदिषायोगात्काम्यानां खरूपतोऽपि त्यागः पूरवाध- 
खार्थः । सर्वेषां कर्मणां फलतस्त्याग इत्यत्तराधौर्थं इति व्याख्यानं पक्षद्यप्रद्शचनपरं तदभिमेण शोकेन पोनर्- 

४ मथुसुदनीष्यास्या । 

विधितिद्धानां तत्तत्फलसंयोगः भरयेकवाक्येन विबिदिषासंयोगश्च यनज्ञादिवक्येन क्रियत इत्युपपन्नं, "एकख तूभयवेन संयोग- 
पुथक्लं* इति न्यायात् । तदु संश्चेपशायीरके “यज्ञेनेलयादिवाक्यं रतपथविहितं कर्मन्दं गृहीला खोत्पत्त्या्नानसिद्धं॑पुरंष- 
विविदिषामात्रसाष्ये युनक्ति* इवि । तस्मात्कम्यान्यपि फलाभिसंधिमङृलाऽन्तःकुरणश्चुद्धये कर्तव्यानि । नद्यभिदोत्रादिकर्मणां 
खतः काम्यलनिदयवल्पो विरोषोऽस्ि पुरुषामिप्रायमेदकृतस्वु विशेषः फखाभिसंधिद्यागे कतस्यः । नियकर्मणां च प्रावि 
खिकफलसद्धाव "अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फं इलयतरे वक्ष्यति । निदयानामेव विविदिषासंयोगेन काम्यानां कर्म्णा 
फेन सह खरूपतोऽपि परियागः पूवाधेसयार्थः । काम्यानां निखानां च संयोग्रथक्लेन विविदिषासंयोगत्तदर्थं खरूपतोऽ* 
लुषठानेऽपि आतिखिकफल्रमिसन्धिमा्रपरिव्याग इत्युत्तराथसा्थः । तदेतदाहुवार्तिककतः वेदालुवचनादीनामेकात्म्यज्ञान- 
अन्मने । तमेतमिति वाक्येन निलयानां वक्ष्यते विधिः ॥ यद्रा विविदिषार्थ्ं स्वैषामपि कर्मणाम् । तमेतमिति षाक्येन संयो- 
गस्य धृथक्लतः ॥* इति । तदेवं सफलकाम्यकर्मदयागः सैन्यासद्यन्दा्थैः । सर्वेषामपि कर्मणां फलाभिसन्धिदयागस्यागद्ाब्दार्थ 
इति न धटपटश्ब्दयोरि संन्यासव्यागरब्दयोर्मि्जातीयार्थलं किंन्तःकरणञ्यग्यर्थकमायुष्ठाने फलाभिसन्धिलयाग इयेक 

५ माभ्योक्कर्षदीपिका । 

योगात् । तदुक्तं सुरेश्वराचायैः वेदादुवचनादीनाभमेक्या्म्यज्ञानजन्मने । तमेतमिति वाक्येन निलयानां वक्ष्यते विधिः ॥ यद्रा 
विविदिषार्थलं सर्वेषामपि कर्मणाम् । तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य पथक्लतः ॥* इति । तथाच चतुथांध्यायस्थं पारमर्ष सूत्रं ̂ एकख 
तूभयत्वे संयोगष्टथक्लम्? इति “खादिरो युपो भवतिः “खादिरं वीयंकामख युधं कुवीत इलयत्रैकस्य खादिरस्योभयते कल- 
थंखपुरुषार्थलरूपोभयात्मकले वचनद्ययेन क्रुश्येषलरफक्टोषलसंयोगमेदावगमान् निद्यानिदयसंयोगवियेधः तथा सर्वेषां कर्मणां 
खोत्पत्तिविधिसिद्धानां अघेकं वाक्येन तत्तत्फलसंयोगः तमेतमितिवाक्येन विविदिषासंयोगशथ सिच्यत इदि ॥ २॥ काम्यानि 

ई भीधरीन्याख्या । 

मक््यनुपपत्ेदैष्परिदरत्वात् । श्रयते च नित्यादिष्वपि फलम्-^स्वं एते' पुण्यलोका भवन्ति इति, "कर्मणा पितृखोकः' इति, धर्मेण 
पापमपनुदति" श्येवमादिषु । तसायुक्तसुक्तं “सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्ल्यागं विचक्षणाः शति । ननु फरुत्यागेन पुनरपि निष्फले 
कर्मस्व प्रवृत्तिरेव स्यात्तन्न, सवैषामपि कर्मणां संयोगएथक्त्वेन विविदिषार्थैतया विनियोगात् । तथाच श्तिः-^तमेतमात्मान वेदातुव्व~ 
मेन जाह्यणा विविदिषन्ति यत्तेन दानेन तपसानाद्यकेनः इति । यतः प्रतिपदोक्तं सर्वं फं बन्धकत्वेन त्यक्त्वा विविदिषार्थं सर्वक- 
मौसुष्ठानं धटत्त एव । विविदिषा च निल्यानित्यवस्तुविवेकेन निवृन्तदेद्धाभिमानत्तया बुद्धेः प्रल्क्प्रणता । तावतपर्न्तं च सश्युचय्थं 

शानाविरुदध यथोचितमवदयकं कमै कुर्वं तस्तत्फरूत्याग एव कर्वघ्यागो नाम न सरूपेण । तथाच श्तिः-“कुर्वननेवेदह कमणि जिजीविषे- 

च्छतं समाः” इति । तततः पर तु सर्वकरमनिवृच्तिः खत एव मवति । तदुक्तं नैष्कर्म्यतिद्धौ-~-“प्रत्यकप्रवणता बुद्धेः क्माण्युत्पाच शुद्धितः । 
कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्राषडन्ते घना इव इति । उर्तच भगवता-~“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मदृप्तश्च भानवः । आस्मन्येव च संतुष्टस्तखय 

कार्यं न निघते" इति । वसिष्टेन चोक्तम्~“न कमणि लयलेदयोगी करमभिस्ज्यते द्यौ । क्णो मूलभूतस् संकल्पस्तव नाद्यतः' 
इति । शाननिष्टाविक्षेपकत्वमारक्ष्य ल्यजेद्वा । तदुक्तं ओभगवता भागवते-तावस्कमीणि कुर्वीत न निवि्ेत यावता । मत्केथाश्व- 

णादौ वा अद्धा यावन्न जायते ॥ ाननिष्ठो विरक्तो वा मद्धक्तो बानपेक्षकः । सलिङ्गानाश्मां स्यक्त्वा न्वरेदविधिगोचरः› इत्यादि ॥ भक. 
मतिप्रसद्धेन । प्रकृतमनुसरामः ॥ २॥ अविदुषः फल्त्यागमात्रमेब त्यागश्चब्दार्थो न कर्मैत्याग श्येतदेव मतान्तरनिरासेन वृढीकर्ठु मत. 

७ अभिनवरुसाबार्यघ्यास्या । 
रच्रमकद्धद्मास्करादिमिर्वितद्य विगर्टमित्ति किमस्माकं तदरुदाभेभकादनमात्र्रति्धानि्षौहणसाराणां दुनदक्षमदक्ोनपयासेतं ४ २ ४ 



नीखकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-श्रीषरी-अमिनवगुपव्याट्याधुता ६७९७ 
त्याज्यं वोषवदियेके कमं पराहर्भनीषिणः । 
यत्तदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥; 

दोवेति ओ भीमष्डछांकरमाष्यस् । 

॥ २ ॥ स्याञ्य । स्याज्यं स्यरव्यं दोषवदोषोऽस्यास्तीति दोषवत् । किः तत् कर्म वन्धहेतुन्वा- 
स्सर्वमेव । अथवा दोषो यथा रागादिस्त्यञ्यते तथा व्याज्यसिलेके कसं मनीषिण पण्डिताः 
सांख्यादिड ्िमाधिता अधिकृतानां कर्मिणामपीति । तैव यश्चदानतपःकम न व्याञ्यसिति चापरे । 
कर्मिण एथाधिङतानपेक््येते विकरपा नतु ज्ञाननिष्ठान््युस्थायिनः संन्यासिनोऽयेशष्व । ज्ञानयोगेन 
सांख्यानां निष्ठा मया पुरा प्रोक्तेति कमोधिकारादपोद्धूता ये न तान्धरति चिन्ता । नलु कर्मयोेन 
योगिनामिस्यधिङ्ताः पूव विभक्तनिष्ठा अपीह सवेशाख्रोपसंहारपरकरणे यथा विचार्यन्ते वथा 
सांख्या_ अपि ज्ञाननिष्ठा विचायेन्तामिति । न, तेषां मोहदुःखनिमित्तत्यागायुपपत्तेः । न काय. 
देशनिमिक्छानि दुःखानि सांख्या भत्मनि पश्यन्ति, इच्छादीनां श्चेवधसंतेन्ैव दितत्वाद् । 
"---------------------------~-----------------------------~-~ ~ ~ 

२ आलन्द्गिरिव्याख्या । 
निराहोन ढयित निप्रतिपत्तिमादह--त्याञ्यसिति । कर्मणः सर्वे दोषवस्वे हेतुमाइ--बन्धेति । दोषददिलेत- 
इृष्टन्तस्वेन च्याचहे-अथवेति । कमैष्यनधिद्तानामकर्मिणामेव कर्म॑ल्याज्यं कर्मिणां त्यागे भरलयवायादित्या- 
राङ्याष्ट--अधिकृतानासिति । नहि तेषामपि कमै त्यजतां प्रयवायो हिसादियुक्तसख क्मणोऽतुषठानेः परं भलय- 
वायादिति भावः । साख्यादिपक्षसमासावितिङा्दः । मीमांसकूपक्षमाद--तन्नेवेति । कमौधिङृतेष्वेवेति यावत् । 
कम॑निलयं नेमित्तिकं च । काम्यानां क्मेणामित्यारभ्य शछोकाभ्यां कर्मिणोऽकर्मिणोऽधिकृताननधिकृतांश्चपेक्ष्य दित. 
विकढ्पानां भद््तिरिव्याश्ाद--कर्मिण इति । एवकारव्यवच्छे्यमाद-- नत्विति । तदेव स्फुटयति-- ज्ञानेति । 
कमोधिकृतानां क्षाननिष्टातो विभक्तनिष्टावस्वेन पूर्ोक्तनामपि शाखार्थोपसंहारे पुनविंचार्यत्ववज्छानलिष्ठानामपि 
विचार्यत्वमन्रा विर्दढमिति शङ्कते---नन्विति । सांख्यानां परमारथज्ञाननिष्ठानां नात्र धिचार्यतेव्युत्तरमाद--न 
तेषामिति । नु तेषामपि सखवाहमनि ेश्दुःखादि पदयवं तदनुरोधेन राजसक्सलयागसिद्धेविचा्त्वं नेलःइ-- 
नं कायेति । तन्न श्षेत्राध्यायोक्तं हेत्करोति-इच्छादीनासिति । खात्मनि सांख्यादीनां ेशायप्रतीनौ फलि. 

३ सीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी >) । 

त्तयमावह ती त्युपेक्षितम् ॥ २ ॥ इदमेव पक्षद्रयमाह--त्याञ्यमिति । एके सुख्याः मनीषिणो मनोनिमरहसमथीः 
परमात्मनि उत्पन्नविविदिषाणां पुरुषाणां दोषवत् रागादयो यथा त्याज्यासदरत् कर्म त्याज्यमिति प्राहुः । अपरे तु 

४ भकुसदनीग्याख्या । 

एवार्थं उभयोरिति निर्णीत एकः परश्नोऽयंनस् ॥ २ ॥ अधुना दवितीयप्रश्रपरतिवचनाय संन्यासलयागरब्दारथस नवि्यं निङ्प- 
यितुं त विभ्रतिपत्तिमाह--सर्व कर्म बन्धहेतुलात् दोषवहुष्टमतः कमौधिक्ृतैरपि कर्म व्याज्यमेवेखेके मनीषिणः श्रुः । 

५ माष्योककर्षदीपिका । 

वजयिल्ला निद्यनेमित्तिकानि फलमिसंधिं विना कर्तव्यानीत्युक्तं पक्षं ्रविपक्चनिरासेन द्रढयितुं विगप्रतिपत्तिमाद--व्याञ्य- 
सिति । दोषोऽस्यास्तीति दोषवव् बन्धहेतुलात् । सर्वमेव कर्म द्याज्यं लयक्तव्यं दोषो रागादिर्थथा खन्यते तद्वस्याज्यमिति का । 
एके मनीषिणो बुद्धिमन्तः पण्डिताः सां ख्यदृ्िमाश्चिता भवितैः कर्मिभिरपि सरवे कमै लयाज्यमिति प्राहुः कथयन्ति ननु अधि- 
कृतानां कर्मिणां कर्म॑लयागं भलयवायजनकं कथं प्राहुरितिचेत् हिसादियुक्तकर्मद्यागे तेषामपि भ्रयवायाभावं तदनुष्ठाने परं प्रयवार्य 
चाभिष्रेदयेति द्ाण । परे मीमांसकटष्टिमाभ्षिता यज्ञदानतपःकमम न दयाज्यम् अप्नीषोमीयं पञ्यमार्मेत' इद्यादिविधिबोधितर्हिसा" 
तिरिक्र्दिसानिषेधे ^न हिंस्यात्सवाभूतानि' इति वाक्य सार्थक्याद्विधिबोधितं कमे न भयवायावदं त्युत बिहितव्यागएव भल्य- 
वायावह इत्यतः सर्वं कर्म न दयक्तव्यभिवि प्राहुः । अधिङृतान्कर्मिण एवपक्षयेवे विकल्पाः नतु ज्ञाननिष्ठान् यक्तसर्वैपरिग्रहान् । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया परोक्तेति कमाधिकारषिनिसुक्तान् संन्यासिनोपेक्ष्य । नयु कर्मयोगेन योगिनामिद्यधिक्ृताः कर्म॑ 

६ भीधरीन्याख्या । 

मेदं दरीयति-लयान्यगिति । दोषवदिसादिदोषवश्वेन वन्धकमिति हेतोः सर्वमपि कर्म ल्याज्यमियके सांख्याः प्राहुमैनीषरिण शतयस्यायं 
भावः-^न रि स्यात्सर्वभूतानि, इति निषेधः पुरषस्यान्थेतुर्दिसेत्याद । “अश्नीषोमीयं पद्युभारूमेतः श्लादिपराकरणिको विधिस्तु ईिसायाः 
क्रतुपकारकत्वमाष् । अतो भिश्विषयत्वेन सामान्यविरशेषन्यायागोचरत्वाद्वाध्यवाधकता नास्ति । द्रन्यसाध्येषु च सर्वेष्वपि कर्म॑सु ईदिसदेः 
संभवात्सर्वेमपि क्म ल्याज्यमेवेति। तदुक्तम्-“टष्टवदानुभविकः स इयविशयुद्धिक्षयातिशययुक्तः इति । अस्याथैः-उपरायो ज्योतिष्टोमादिः 

७ अभिनवयगुप्ताचार्यग्यार्या । 
लदुन्ैव विरोषनि्णयाय मलान्दछुपन्यस्यति--्याञ्यं दोषवदित्यादिना । दोषवरद्धिसादिसच्वात्यापययुक्तं तत्फकं साज्यं न सकर छुभफरुमिति 



६७८ आनन्दगिरिव्यास्यासंवरित-शीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

१ भीमच्छांकरभाष्यस् । । 

अतस्ते न कायद्कशदुःखभयात्कर्स परित्यजन्ति । नापिते कमोण्यात्मनि पश्यन्ति । येन नियतं करसं 
मोहात्परिव्यजेयुः । शुणानां कम नेव किंचित्करोमीति दि ते संन्यस्यन्ति । स्वैकमोणि मनसा 
संन्यस्येत्यादिभि्दिं त्वबिद्ः संन्याखपकार उक्तः 1 तसायऽन्येऽधिकृताः कर्मण्यनात्मविदो येषां च 
मोहात्यागः संभवति कायङ्केशभयाच्च त ॒पवं तामसास्त्यागिनो राजसाश्चेति निन्यन्ते कर्मिणाम- 
नात्मज्ञानां कर्मफटव्यागस्तुव्य्थम् । स्वारम्मपरिव्यागी मोनी संतुष्टो येन केनचिदनिकेतः स्थिर 
मतिरिति शुणातीतलश्चणे च परमार्थसंन्यासिनो विशेषितत्वात् । वक्ष्यति च ज्ञानस्य या परा, 
निष्ठेति । तस्माञ्ज्ञाननिष्ठाः सन्यासिनो नेह विवश्षिताः । कर्म॑फरुत्याग एव सारतविकत्वेन शणेन 
तामसत्वा्यपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्यः सर्वकर्मसंन्यासः । स्वैकर्मसंन्यासासंभवे च नहि 
देहश्यतेति हेतुवचनान्मुख्य पतेति चेत् । न, हेतुवचनस्य सतुद्यर्थत्वात् । यथा त्यागाच्छान्तिरः 
नन्तरमिति कर्मफख्यागस्तुतिरेव यथोक्तानेकपक्चावुष्ठानाराक्तिमन्तमजुनमन्ञ प्रति विधानात्तये. 
नि 

8४8५8 एकक क कक्कर 
विनि 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 
तमाह--अत इति । नज तेषां लाच्यदनेऽपि खवात्मनि कमणि परयता वस्यागो युक्तसेषां कायङ्केशादिकर- 
त्वा्नेव्याह-- नापीति । सन्ञानां मोहमाहास्म्यान्नियतमपि कमै द्यक्त शक्यं न तर्विदां ख्रात्मलि कर्माद्दीनेन 
त्यागे हेस्वभावादिति मव्वाह-मोद्ादिति । कथं वर्हि तेषामास्मनि कर्माण्यपर्यतां श्राश्यभावे तत्यागः 
संन्याससतत्राह--शुणानामित्ति । अविवेकमरास्ानां कर्मणां श्यागस्तत्वविदामिव्यक्तं सारयन्न्रासपरतिपेधं परला- 
दिशति-सवेति । तस्वविदामत्राविचायेष्वे फङितमाह--तस्मादिति । येऽनास्मविदसत एवेव्युत्तरत्र सं बन्धः । 
कमेण्यधिह्कतानामनात्मविदां कर्मस्यागसंभावनां द्दोत्ति-येषां चेति । तभिन्दा ऊुत्नोपयुक्तेयाशङ्याह-- 
कर्मणामिति । किंच परमा्थसंन्यासिनां प्रश्खत्वोपरम्भान्न निन्दाविषयत्वमियाह-सर्वेति । किचात्रापि 
सिद्धि परा्तो यथेत्यादिना ज्ञाननिष्ठाया वक्ष्माणत्वात्द्टतां नेह विचार्थतेदाह--वक्ष्यतीति । क्मधिद्कतानासेवात् 
विवक्षितत्वं न ॒क्ाननिष्ठानामिव्युपसंहरति- तस्मादिति । ननु संन्यावश्चष्देन सर्वकमरसन्याससख आद्यत्वात्तथा- 
बिधसंन्यासिनामिह बिवक्षितत्वं प्रतिभाति तत्राह--कमति । संम्यासशञ्देन मुख्यैव संन्यास गरहणं गौण- 
ख्ययोञख्ये कायैसंमत्ययादन्यथा तद संभवे देत्क्तिवैयथ्यौदपा्षपतिदेधादिति शङ्कते- स्येति । नेदं हेतुवचनं 
सर्बकमेसंन्याससंभवसाधकं कमफरुल्यागस्तुतिपरत्वादिति परिदरति--नेत्यादिना । एतदेव टष्टान्तेन स्यषएटयति-- 
यथेति । दन्तेऽपि यथाश्चताथत्वं कि न स्यादिलयाशङ्याह--यथोक्तेति । नहि फर्यागादेव ज्ञानं तिना 

३ नीलकण्टन्याख्या ( चतुधरी ) । 
विविदिषाथिना यज्ञादिकं न त्याज्यमिति बा प्राहुरित्यनुवर्तते । तथाच द्विविधाः श्रुतय उपरुभ्यन्ते न कर्मणा न 
परजया धनेन त्यागेनैके अग्रृतत्वमानशयः र्वतेेह् क्मीणि जिजीविषेच्छतं समाः? इत्याद्या; । अविद्रद्धिषयमेनैत- 

४ मधुसृदनीग्याख्या । 
यद्भा दोषवदोष इव यथा दोषो रागादिस्यज्यते तद्रतं याज्यमचुत्पन्नबोधेरमुतपन्नविविदिपैः कर्माधिकारिमिरपीयेकः पक्षः । 

५ भाष्योस्कपंदीपिक्ा । 
डवैन्तः पूवं विभक्तनिष्ठा अपि इह शान्नोपसंहारमकरणे यथा विचार्यन्ते तथा संख्या अपि ज्ञाननिष्ठा विचा्यन्ताम्। एवंच संन्या- षिनोपेकष्य नलवेते विकट्पा इत्युक्तमनुपपन्नमितिचेच् गुणानां कमे । शेव किचित्करोमीति" "कर्माण्यात्मन्यपद्यन्तः इच्छादीनि च षेत्रधर्मत्वेनेव प्रयन्तो नियतं कम मोहातरियजन्ति कायङ्केशदुःसभयाद्वा कमे परियजन्तीति वक्तुमराक्यत्वेन तेषां मोहडुःख- निमित्तयागाबुपपत्तः । सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यसे सुखं वकी । नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्" इत्यादिभिसत्वविदां 
सन्यास्रकररस्योक्तलाच । नसूदाहतवचने मनसेत्युकतलात् न कायिकादीनां संन्यासः, सर्वकमाणीति विरोषितलात्सवेषामिति चेच । मानसानामेव सर्वेषामिति तदर्थात् । करयादिव्यापाराणां कारणानि वर्जयिलाऽन्यानि सर्वापि कर्माणि मनसा संन्यस्यति तदो 
आह्य इति चेन्न । उक्तकुकट्पनया नेव कुर्वन्न कारयन्निति विरोषणानर्थक्यप्रसङ्खात् । नु सर्व॑कर्म॑संन््ासोयं मरिष्यतो भगवतो्तो 
न जीवत इतिचेन्न । नवद्वारे पुरे देही आसर इति विशेषणानुपपत्तेस स्माइुदाहतवचनादिभिस्वविदः संन्यासप्रकारस्योक्तलात् । 

६ भीधरीव्याख्या । 
सोऽपि दृष्टोपायवद्रुपाटाद श्रयत इत्यनुश्रवो वेदसतदरोधितः । तत्राबिदयुद्िर्दिसा तया क्षयो विनाश्चः । अिदोत्र्योतिष्टोमादिजन्यखगेषु 
तारतम्यं च वतेते । परोतवर्स्तु सबीन्दुःखीकरोहि । भरे तु मीमांसका यशादिकं कय न व्याज्यमिति माहुः अयं मावः-क्रत्वथौपि सतीर्य 
दसा पुरुषेणेव कतेम्या सा चान्योदेश्ेनापि कता पुरुषस मलयवायहेतुरेव । तथाहि विधिनिधेयख तद्दे्ेनानुषठानं विधत्ते ताद््य॑लक्षण. 

७ अभिनवगुपाषार्यव्याख्या । 
केचित्यागे विशेषं मन्यन्ते सांस्यगृहमा इब । अन्भेतु मीमांसककञ्चकाचमभिद्राः कत्वर्भो हि श्चान्रादष्गस्यत इति । वथा '"तख्माचा वैदिकी 
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निश्यं श्ण मे तच्न दयागे भरतसत्तम । 
यागो दि प॒रुषव्याघ्र चिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 

१ ओमच्छांकरभाष्यम् । 

दमपि नहि देता शक्यमिति कर्मफरल्यागस्तुद्यथ वचनम् । न स्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नेवं 
कुर्वन्न कारयन्नास्त इद्यस्य पक्चस्यापवादः .केनचिददीयितु शाक्यः । तस्मात्कर्मप्यधिङृतान्प्रयेवेष 
संन्यासत्यागविकल्पः। ये तु परमार्थदरददिनः सांख्यास्तेषां ज्ञननिष्ठायासेव सर्वकर्मसंन्यासटक्षणा- 
यामधिकायो नन्यत्ेति न ते विकद्पाहा; । तथोपपादितमस्माभि्वदाविनाशिनसिद्यसिन्प्रदेशचे तती. 
यादौ च ॥ २ ॥ तजेतेषु विकस्पभेदेषु-निश्ययं छण्ववधास्य मे मम वचनात्तच्र त्यागे त्याग 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

स्तिया सुक्तेौनेकाधीनस्वसाधकश्च तिस्यृतिविरोधादद्ष्टेयादिना चानन्तरमेव ज्ञानसाधनविधानानर्थक्यादत- 
स्तयागस्तुतिरेवान्न भ्येदर्थैः । इष्टान्तगतमर्थं दाष्ीन्तिके योजयति- तथेति । भागुक्तपक्षापवादबिवक्षया हेते. 
सुख्यार्थस्वमेव कं न स्यादित्याशङ्क्य तदपवादे देत्वभावान्मेवमिल्ाह--न स्वति । न चेयमेव हेतृक्तिसदपवादि- 
कान्यथासिद्धेरुच्छत्वादिति भावः । सुख्य्संन्यासपवादासंभवे संन्यसलयागनिकर्पस्य कथं सावकादातेलयाराङ्याह- 

, तस्मादिति । शाननिषठान्धत्युक्तविकल्पानुपपत्तो ऊत्र तेषामधिकारस्तत्राह-ये त्विति । संन्यासिनां बिकद्पा. 
नहंत्वेन ज्ञाननिष्ठायामेवाधिकारस्य भूयःसु पदेशोषु साधितत्वान्न साधनीयत्वापेक्षेल्याह-तथेति ॥ २ ॥ क्माधि- 
कतान्प्रयेवोक्तविकव्पप्रब्त्तावपि कुतो निधारणसिद्धिस्तत्राह--तचरति । तमेव निश्चयं दर्बयितुमादौ लयागगतमवा- 
न्तरतिभागमाह~--व्यागो दीति । नञ्च लयगसंन्यास्योरभयोरपि प्रङृतत्वालिरदोषे द्यागदयेवावान्तरविभागाभिधाने 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( खत्री > । 

त्पक्षद्रयम् । विदुषां तु कर्मसु प्र्त्तिकारणयान्नानख नश्त्वात्छतःसिद्ध एव त्याग इति न तान्प्रति कम॑ विधिर्वा 
तस्यागविधिवी भ्रवर्तते । यथोक्तं “न कमणि त्यजेयोगी कर्ममिस्त्यज्यते यसौ इति ॥ २ ॥ निश्चयमिति । 
तत्र कर्मणां त्यागात्यागविषये विप्रतिपत्तौ सत्यां प्रथमोपात्ते ल्यगेविषये मे मद्चनाचिश्वयं शणु । हि यसत् हे 

¢ मश्रुस्दनीव्याख्या । 

अत्र द्वितीयः पक्षः कमोधिकारिभिरन्तःकरणङ्दधिद्वारा विनिदिषोत्पतत्यर्थ यज्ञदानतपःकर्म न द्याज्यमिति चापरे मनीषिणः 
प्राहुः ॥ ३ ॥ एवं विप्रतिपत्तौ तत्र लया प्रे कमा धिकारिकैके संन्यासद्यगश्चब्दाभ्यां प्रतिपादिते यगे फलमिसन्धिपूषै- 
ककर्मत्यागे मे मम वचनािश्वयं पूवचा्यै. छृतं शणु । हे भरतसत्तम, किं तत्र दुङ्ञेयमसीदयत आह--हे पुरुषव्याघ्र 
पुरुषश्रेष्ठ, हि यस्मात् लागः कमाधिकारिकवकः फल्यभिसन्धिपूर्ैककर्मैद्यागच्जिवि धननिभरकारस्तामसादिमेदेन संप्रकीर्तितः । 
अथवा विरिष्यभावरूपस्यागो विश्चेषणाभावाद्विशेष्याभावादुभयाभावाच चिव्रिधः संप्रकीर्तितः । तथाहि फलभिसन्धिपूर्वक- 

५ भाष्योत्कषंदीपिका + 

तेषां मोदादिनिमित्तयागानुपपत्तेश्च कर्मिणामनात्मन्ञानां कर्मफललयागस्तुदयथं ये कर्मण्यधिकृता अनात्मविदो येषां च मोदहात्काय- 
कशभयाच् लयागः संभवति तएव तामसास्त्यागिनो राजसाश्चेति निन्यन्ते । (मानापमानयो स्तुस्यस्तुस्यो मिच्रारिपक्षयोः । सर्वा. 
रम्भपरिलयागी गुणातीतः स उच्यते ॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमीनी संतुष्टो येनकेनचित् । अनिकेतः रिथिरमति्कतिमान्मे प्रियो नरः” 
श््यादिना चतुदैरादादचादो पररमार्थसंन्यासिनो विरेषितलात् । ज्ञान या परा मिषति वक्ष्यमाणलाच । ज्ञाननिष्ठाः संभ्या्िनो 
मेह विवक्षिताः किंखतत्वविदः संन्यासिनस्तामसलायपेक्षया सात्तविकलेन गुणेन स्तूयन्ते । नच नहि देहश्ता शक्यं दक्त 
कमोण्यरोषतः" इति हेतुवचनेन सुख्य एवायं संन्यास इति भमितव्यम् । लयागच्छान्तिरनन्तरमितिवद्धेतुवचनस्रयर्थलादिति संक्षेपः 
॥ ३॥ एवं मतभेदेन संन्यासल्यागश्चब्दार्थयो सत्त्वं प्रथगुक्ला खाभिमतं तयोरेक्यं दशंयितुमाह-निश्चयसिति'। तच लागे 
लयागसंन्यासविकल्पे मे मम वचनािश्वयं श्ववधारय । दयागसंन्यासवाच्यो योर्थः स एकएवेदयभित्रयाह् । यागल्ञिविधः चिप्रकारः 
तामसादिषकारैः संप्रकीर्तितः सम्यक्शाचघु कथितः हि यसत्त्यागसैन्यासशब्दवाच्योऽरथोऽधिङ्ृतख कर्मिणोऽनात्मन्ञख तामसादि- 
मदेन तरिविधः शान्नेषु संश्रकीतितः सर्वशाखक्ञादीश्वरादन्येन वक्तुमरक्यः । तस्मादत्र दुर्विज्ञनेऽथं परमार्थचालार्थतिषयभेश्वरं 

& भीधरीव्याख्या । 

त्वाच्डेषत्वस्य । नत्वेवं निषेधो निषेधस्य तादध्यैमपेक्षते, मधिमात्रापेक्षितत्वात् ! अन्यथाज्ञानप्रमादादिक्रते दोषामावप्रसङ्गात्। तदेवं समान. 
धिषयत्वेन सामान्यश्चास्लस्य विददेषेण बाधान्नास्ि दोषवच्वमतो नियं यज्ञादिकं न व्यान्यमिति अनेन बिभिनिषेधयोः समानबल्ता वार्यते 

सामन्यविरेषन्याय संपादयितुम् ॥ ३॥ एवं मतमेदसुपन्यस्य सखमतं कथयितुमाष्ट-निश्वयमिति । तनैव विप्रतिपन्ने लागे निश्चयं मे वचना. 
७ अभिनचराप्ताचार्यब्यार्था । 

हिंखाः इत्यादिनयेनेतिकर्तव्य्तार।साभिनी रदिते न भवति 1 न दिस्यादिति साभान्यक्नाञ्स्यं सत्रा बाधनावै श्येनायेव तु ईदिसा "फलांशे 



&८० आनन्दगिरिभ्याख्यासंवङित-थीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

यज्ञदानतपःकमे न याज्यं काथमेव तत् । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५॥ 

१२ भीमच्छांकरभान्यम् । ॥ 

संन्यासविकव्पे यथाद्रिते भरतसत्तम भरतानां साशरुतम । त्यागो हि स्यागसन्यासशब्दवाच्यो 
हि योऽथः स एक पतेत्यभिपरव्याद--व्यागो हीति । पुरषव्याघ्र, भिविधसिभ्रकारस्तामखादिभथकारः 
संभकीतिंतः साखेषु सम्यद्कथितः । यस्मात्तामसादिमेदेन व्यागसंन्यासश्ब्दवाच्योऽथोऽधिकृतस्य 
कर्मिणोऽनार्मन्ञस्य तरिविधः संभवति न परमार्थदधिन हइव्ययमथो दुर्लानस्तसादन्र तत्वं नान्यो 
वक्त समर्थः । तस्माक्लिश्चयं परमार्थदाखार्थविषयमध्यवसाययैश्वरं श्ण ॥ 8 ॥ कः पुनरसो निश्चय 
इस्याह--यज्ञ इति । यज्ञो दानं तप इलयेतक्चिविधं कमम न त्याज्यं न लक्तव्यं कार्यं करणीयमेव तव् । न त् । 

> आसन्दगिरिव्याख्या । 
संम्यासस्योपेक्षितत्वमापयेत नेलयाह--त्यागेति । साच्विको राजससामसनष्युक्तेऽथे ज्रैविध्येऽपि स्वयमेव 
निश्चयासं भवा्किमत्र भागवतेन निश्वयेनेवयारङ्याह--यस्मादिति । भगवतोऽन्येनोक्तबिभागे तस्वानिश्रयाद्धागवत- 
निश्रयख श्रोतव्यतेति निगमयति- तस्मादिति ॥ ४ ॥ तमेव भगवतो निश्चयं विशेषतो निर्धारयितुं भश्पूखेक- 
मनन्तरश्ठोकमृत्ति दक्षयति--करः पुनरिति । यज्ञादीनां कतैव्यत्वे हेतुमाह--यज्ञ इति । न केवर्मलञ्यं 

2 नीककण्टल्माख्या ( चतुधंरी ) । 

पुरुषव्याघ्र, त्यागः त्रिविधः सालिकराजसतामसमेदेन विप्रकारः परिकीर्तितः शाले । दढवेराग्यपूर्वकः कर्मसंन्यासः 
साधिकः, आयासमयात्तत्यागो राजसः, मोढ्वात्तत्यागस्तामस इति, तसाद्रहनत्वास्यागो निश्चयेन विचारणीयं 
इत्यर्थः ॥ ४ ॥ सूचीकटाहन्यायेन त्यागखरूपकथनास्ाकू् प्रमतमत्यागपक्षं उपन्यखति--यक्षेति । यन्ञाविर् 
कर्मन त्याज्यं कितु कायमेव विष्टगरहीततेनेव पंसा अवद्यमनुष्ेयमेव तत् । अकरणे प्रत्यवायश्रवणात् । चकारो 

४ मधुसूद्नीभ्याख्या । 

कर्मलागः सदयपि कर्मणि फराभिसन्धियागदेकः, सलयपि फलामिसन्धी कर्म॑ल्यागद्धितीयः, फलभिसम्धेः कर्मणश्च 
स्यागात्तृतीयुः । तत्र अथमः सात्विक अदयः 1 द्वितीयस्वु हेयो दिनिधः, दुभ्खबुच्या कृतो सजसः, विपयासेन कृतस्तामसः । 
एतावान्कमोधिकारिकवैकस्तयागोऽदैनश्य अश्नबिषयः । तृतीयस्तु कमोनधिकारिकर्तृको नैगुण्ययो नाञुनप्रश्नविषयः । सोऽपि 
साधनफलमेदेन दिविधः ! तत्र साक्िकैन फलामिसन्धिद्यागपूरैककमोनुष्ठानरूपेण द्यागेन ुदधान्तःकरणस्योत्पन्नविविदिष- 
सयत्मज्ञानसाधनभ्रवणाख्यवेदान्तविचारख फल््मभिसन्धिरहितखान्तःकरण्दधौ सवां तत्साधनस्य कर्मेणो वैदुष्ये जात 
इवावहननस्य परिलागः स एकः साधनभूतो नितिदिषासंन्यास उच्यते, तममे नैष्करम्य॑सिद्धि परमामिति वेक्ष्यति । दितवीयस्ु 
जन्मान्तरङृतञ्चाधनास्यासपरिपाकादसिमज्ञन्मन्यादावेवोत्पन्नत्मबोधस कतकरयसख खत एव फलमिसन्धेः कर्मणश्च परिद्यागः 
फलभूतः स विदरत्संन्यास इत्युच्यते । स तु यस्वात्मरतिरेव स्यादिलादि शछोकाभ्यां ाग््याद्यातः, स्थितप्रज्तलक्षणादिभिश 
बहुधा अपचितः । यस्रदेवं ल्यागस्य तत्त्वं दुक्चेयं लया चोक्तं तत्त्वं वेदिदमिच्छामीति, भतो मम सर्वज्ञ वचनादविद्धीलयमि-- 
भायः । संबोधनद्वयेन ङृखनिमिततोतकः पौरषनिमिततोतकषश्च योग्यताविशयसूचनायोक्तः ॥ ५ ॥ कोऽसौ निश्चयो विप्रविपत्ति- कोटिभूतयोः पक्यो्दितीयः पक्ष इवयाह द्वाभ्याम्--चो हेतौ । यसायन्ञदानतपांसि मनीधिणामङृतफल्यमिसन्धीनां पावनानि 
जञानभविबन्धक्पाप्रमलक्षालनेन ज्ञानोतपत्तियोग्यतारूपयुण्यगुणाधानेन च चोधकानि अङृेतफसभिसन्धीनामेव यज्ञदानतपां सेव 

५ नाष्योत्कर्षदीपिका । 
निश्वयमध्यवसायं शणु । भरतानां क्षत्नियवराणां मध्ये सत्तम साधुतमेति संबोधयन् क्षत्रियवरैः कर्तव्ये यगे संन्यासे च मयो- 
च्यमानं निश्चयं शण्विति ष्वनयति । न केवलं कषत्रियवैैरेव क्थ्य यागसंन्यासशब्दाय निश्वयो मयोच्यतेऽपिवु पुरषश्रषठिरन्येरपि 
कमोधिकतेरत्ैः कतैज्ये तस्मिनिति प्वनयन् संबोधयति पुरुषव्यप्रेति ॥ ४॥ प्रतिज्ञातं निश्वयं प्रददोयन् तत्र हेतुमाद-यज्ञो दानं तप इतन्निविधं कर्मं न लाज्यं न यक्त्यम् । व्यतिरेकेणोक्तमर्थमन्वयेन द्रढयति । कार्यमेव तच् त्रिविधं क्म करणीयमेव । 

६ भी घरीव्यार्या । 
च्छरणु । लयागसख रोकमसिद्धलवास्किमत्र भोतव्वमिति मावम॑खा र्तयाह--हे पुरुषव्याघ्र पुरुषश्रेष्ठ, त्यामोऽयं दरवोधः। हि यसादयं कमैल्याग- 
स्तत््विद्धिस्तामसादिमेदेन त्रिविधः सम्यग्विवेकेन प्रकीतितः। तैविभ्य च “नियतस्य तु संन्यासः करणः" श्तयादिना वक्ष्यति ॥ ४ ॥ प्रथम 
तावन्निश्चयमाद--यक्ञदानेति द्वाम्बाम्र । मनीषिणा विवेक्रिनां पावनानि चित्तदयुद्धिकराणि | ५॥ येन प्रकारेण तान्येतानि पावनानि 

७ अभिनवगुप्ताचार्यष्यास्या । 
भावनायाश्च प्रलयोऽदनिधायकः” इति । अन्यान् यह्ादीन् हिसाद्ियोभिनोऽपि न खजञेद । शाखेकञरणवायाका्ैविभागाः पण्डिकाईति 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्केषदीपिका-शीधरी-ममिनवगुप्तव्यास्यायुता । ६८१ 

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति मे पाथं निधितं मतघ्ुत्तमम् ॥ ६ ॥ 

१ ओमण्छांकरभाष्यम् । 

निषौणीणीषोििी गी मीणीमी णी भीमीमी मीम णी ीममयममल नक क कन्कग्कण्कगछष्य 

२ आनन्दगिरिव्याख्या ! 

किल॒ करैव्यमेवेव्याह--कार्यमिति । भतिक्लातमेवं विभज्य हेत विभजते--कसमादिति ॥ ५ ॥ भविन्लातमथसुप- 
संहरति--पतान्यपीति । उपसंहारश्टोकाक्षराणि व्याक्रोति--पतानीव्यादिना । अक्षराथयुक्तवा वार्पर्याै- 
माह-निश्चयमिति । प्रङ्तार्थोपसंहारे गमकमाह-एतान्यपीति । अपिशब्दस्य विवश्षितमर्थ॒द््शयति-- 
सासङ्खस्यति । व्याव कीरैयति-नत्विति । एतान्यपीत्यादिवाक्यं न निल्यकर्मविषयमिति मतसुपन्यस्यति-~ 
अन्य इति । न चेदिदं निलकर्मैविषयं क्रंविषयं तर्हीलयाशङ्कव॒वाक्यमवतायै॑व्याकरोति-एतानीद्यादिना । 

३ नीरखुकण्डग्याख्या ( बतुधेरी >) । 

हेत्वर्थः । यसराधन्ञो दानं तपश्चैव मनीषिणां निष्कामानां दम्भादिरहितानां पावनानि चित्तसोधकानि । तथाच 
श्रुतिः श्वयो धमेस्कन्धा यज्ञोऽभ्ययनं दानमिति प्रथमसतपएव ह्ितीयो श्रहमचर्यीचायकुरुवासी तृतीयः सर्वं एते 
पुण्यञ्छोका भवन्तिः इति यज्ञादीनां गृहस्थघमाणां तपसो वनखधर्मखाचा्यकुकवासख त्रह्मचारिधर्मख च पावन 
द्दीयति । अघ्ापि यज्ञदानरब्देन गृहस्थधमा ज्ञेयाः, तप इति बानप्रयधमीः, परिशेषात्कर्मेति जह्मचारिध्मीश्च 
जेयाः ॥ ५ ॥ एवमलत्यागपक्षसुक्त्वा ओत्सुस्यात्परथमं सखाभिमतं त्यागात्यागसभुच्यपक्ष द्रीयति-- एतानीति । 
वशब्दः पूर्वोपन्यलादक्षाैरक्षण्यं द्रीयति । अपिशब्द एवशब्दा्थः । एतान्येव कर्माणि यज्चदानतपांसि सङ्ग 
त्यक्त्वा अहमेतेषां कतौ मयावद्यमेतानि कर्तव्यानीत्यमिमानं वयोवणीबध्यासनिमित्तं त्यक्त्वा एतैः तैरहं खै 
तरा चित्तञ्युद्धि वा ज्ञाने वा प्राण्यामीति कानि च त्यक्तवा, चकारादेषामकरणे मम प्रत्यवायो मविष्यतीदेतमप्य- 

« मश्ुखुदनीव्याख्या । 

रोधकानि भवन्येव । उपाधिद्यब्येवोपरितञयद्धिरत्राभित्रता । तस्मादन्तःकरणद्यल्यथिभिः क्माधिक्घतैर्यज्ञो दानं तप इति यत् 
फलमिसंधिरदितं कम तन्न याज्यं कितु कथमेव तत् । अदयाञ्यलेन का्थेले ठन्वेऽप्यत्यादराथै पुनः कार्मेवेत्युक्तम् । 
यस्मात्कार्य करतैव्यतया विहितं तस्रान्न लयाज्यमेवेति वा ॥ ५ ॥ यदि यज्ञदानतपसामन्तःकरणरोधने सामथ्यमस्ि तरि 
फलाभिसन्धिना कृतान्यपि तानि तच्छोधकानि भविष्यन्ति कतं फलभिसन्धिलयागेनेयत आह~-तु्चब्दः राङ्कानिराकरणार्थः। 
यद्यपि काम्यान्यपि छद्धिमादधवि धर्मखाभाव्यात्तथापि सा तत्फलभोगोपयोगिन्येव न ज्ञानोपयोभिनी । तदुक्तं वातिकहृद्धिः 
"काम्येऽपि छद्धिरस्येव भोगसि्यर्थमेव सा । विदुराहादिदेहेन न ह्येनद्रं भुज्यते फर्लः इति । ज्ञानोपयोगिनीं तु शुद्धिमादधति 
यानि यज्ञादीनि कमणि एतानि फलभिसन्धिपू्कल्नेन बन्धनहैतुभूतान्यपि युयुष्चुमिः सदमहमेवं करोमीति कतलामि- 

५ भान्योक्कषदीपिका । 

नवो हेतो । यस्मायज्ञदानतपांसेव पावनानि विद्ुद्धिकराणि । पावनान्येवेति वा । मनीषिणां कुशल्मनां फलामिसंधिरहितानाम् 
॥ ५ ॥ भ्रतिज्ञातमर्थसुपसंहरति । एतानि यज्ञदानतपांसि ससद्गख फलार्थिनो बन्धहेतवोऽपि कमोणि सुसुष्ठभिः सङ्गं कर्तृलाभि- 
निवेशं फजानि च लक्खा परियजञ्य वित्त्ुद्धय्थ कर्तन्यानीयेतजिशितं मम परमेश्वर वासुदेवस मतम् । यतो भेदं निशित 
मत उत्तमं सर्वोत्ृ्टम् । उत्तमलान्मम निश्चितमिति वा । खया ठु मत्संबन्धिना मदीयं निथितं मतमेवोपदेयमिति सूचनाय संबो. 

& भीघरीष्याख्या । 
भवन्ति तं रकारं दण्येयज्नादइ~-~एतानीति । यानि यज्षादिकमौणि मया पाननानीद्युक्तं पतान्येव कतैव्यानि। कथम् । सङ्गं करठस्वाभिनिवेश्ं 

७ अभिनवगुपाष्दा्यन्यारू्या । 
मन्यन्ते । तत्र स्वर्यं निय । आरखक्ितयाणस्वसूपवेचित्रयात्यागस्यैब सतत्वरजस्तमोमय्या चिन्तद्त्या क्ियमाणस्य वदधिधिदटस्वभावा० 

भन गर ८६ 



६८२ ानन्दगिरिव्याख्यासंवङ्िति-भीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः १८ 

नियतस्य तु संन्यासः कमेणो नोपपव्यते । 
मोहात्तस्य परिद्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 

१ भीमण्छांकरभाष्यम् । | 

ग्णदानतपांसि निल्यानीति । तदसत्, नित्यानामपि कर्मणां फर्वस्वस्योपपादितत्वात् । यक्षो दाने 
तपश्चैव पावनानीस्यादिवचनेन _ नित्यान्यपि कमौणि बन्धहेतुत्वाराङ्कया जिदासोभुमुक्चोः ऊतः 
काम्येषु धसङ्गः "दरेण ह्यवरं कर्म" इति च निन्दितत्वात्, शयक्चाथोत्कर्मणो.ऽन्यत्र' इति च काम्यः 
कर्मणां बन्धहेतुत्वस्य निश्चितत्वात् । “ैगुण्यविषया बदाः, ्ेविध्ा मां सोमपाः”, क्षीणे पुण्ये 
मव्येरोकं विशान्ति" इति च दुरव्यवहितसवाश्च न काभ्येष्वेतान्य पीति व्यपदेश्चः ॥ द ॥ तस्रादक्षस्याः 
चिकृतस्य सुमुश्चोः-- नियतस्य तु नित्यस्य संन्यासः परिव्यागः कर्मणो नोपपद्यतेऽश्नस्य पावनत्वस्य 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

निल्यानामफलस्वसुपेखय यच्योधं तदयुक्तमिति दूषयति- तदसदिति । यत्त काम्यान्यपि करैव्यानीति तन्निरखयति-- 
निस्यान्यपीति । क्च काम्यानां भगवता भिन्दतित्वान्न तेषु सुसुक्षोरनुष्टानमिलाह--दुरेणेति । किंच सुखुश्षोः 
रपेक्षिवमोक्षापेश्चषया षिरुडफटस्वास्काम्यकर्मणां न तेषु वश्यानुष्ठानमिलया्--यक्षाथौदिति । काम्यानां बन्धदतुस्व 
निश्धितमिद्यत्रैव पूरव त्तरवाक्यानुदत्यं॑दशयति--ेगुण्येति । किंच पू््टोके यज्ञादिनित्यकर्मेणां भकृतव्वादे 
तच्छब्देन संनिषितवाविना परासश्शौत्कास्यकर्भणां च “काम्यानां कर्मणाम इति व्यवहितानां संनिहितपरामश्चै 
केतच्छब्दाविषयस्वान्न काम्यकमण्येतान्यपीति ध्यपदेशमर्ह वील्याह--दुरेति ॥ & ॥ निलकमणामवदयकतैन्यस्व- 
सुक्सुपजीन्य पेक्षितं पूरयन्ननन्तर्छोकमवतारयति- तस्मादिति । ननु कथशिक्नियतमपि कमे दयजञुपङम्यते 

2 नीरकण्टव्याख्या ( चतुर्धरी )। 

भिसन्धि त्यक्त्वा ह्मनिष्ठनेवासङ्गखभावेन पुरुषेण कर्तव्यानीति एर्रकारं मे मम मतं उत्तमं पूर्वमतनच्छे्म् | 
तत्रहि कवृत्वाभिमानरूपेण सङ्ेन प्रत्यवायोत्पादभयाच्च कर्मानुष्ठानं विहितम् । अत्र तु तदमावादसङ्गत्वाचंरोन 
कर्मणां त्यागः खरूपेणात्याग इति भेदः ॥ ६ ॥ प्राक् प्रतिन्ञातं त्यागतरैविष्यमाह--नियतस्येति । तुशब्दः 

 मश्रुसदनीव्याख्या । 
निवेदं फलानि चाभिसन्धीयमानानि द्क्लाऽन्तःकरणछचद्धये कतैव्यानीति मे मम निधितम् । अतएव हे पार्थ, क्माधिह्तै 
कमणि द्याल्यानि न द्याज्यानि वेवि इयोर्मतयोनै खाज्यानीति मम निधितं मतसुत्तम श्रेष्ठम् । यदुक्तं निशयं ण मे तत्रेति 
सोऽयं निश्चय उपसंहृतः “भगवत्पूज्यपादानामभिभ्रायोऽयमीरितः । अनिष्ाततया भाष्ये दुरापो मन्दबुद्धिभिः" ॥ ६ । 
तदेवं “यज्ञदानतपःकर्म न द्याज्यमिति चापरे" इति खपक्षः स्थापितः । इदानीं “याज्यं दोषवदियेके कर्म॑भाहुर्मनीषिणः 
इति परपक्षसख पूर्वोक्तद्यागन्ैविष्यव्याख्यानेन निराकरणमारमते--काम्यख कर्मणोऽन्तःकरणड्ुदधिदेतुल्ाभावेन बन्धटेवुलेन 
च दोषवलाद्रन्धनिडत्तिदेतुबोधार्थिना कियमाणस्स्याग उपपद्यत एव । नियतस तु निद्यसय कर्मणः शदधिदेदुयेनादोषर 
संन्यासस्त्यागो सुसु्वुणान्तःकरणञ्ग्यर्थिना नोपपद्यते शान्नयुक्तिभ्यां तस्यान्तःकरणद्चख्य्थमनर्यायुषेयलाव् । तथाचोतत 
आक् (आखरक्ोसुनेर्योगं क्मकारणसुच्यते" इति । नु दोषवत्त्वं काम्यस्यैव निदयस्यापि दर्धपूणमासज्योति्ोमवि्ौहिपश्वादिः 
हिसामिभ्नितलेन सांख्येरभिहितम् । नच श्रीहीनवहन्तिः "अभीषोमीयं पड्युमालमेतः इखयादिवि्येषविधिगोचरलात् कलङ्ग- 
हिंसायाः न हिखास्ववामूतानि" इति सामान्यनिषेधस तदितरपरलमिति सांप्रतं सिन्नविषय खेन विधिनिषेधयोरबाथेनैवं 
समविशसंभवात् । निषेधेन हि पुरषस्यान्थहेतुर्हिसेदयभिदितं न लक्रलथौ सेति, विधिना कलर सेलभिदितं॑न लने, 
तुर्नेति । तथाच कतूपकारकलपुरषानर्थहेतुलयोरेत्र संभवात् कलर्थापि हिसा निषिद्धैवेति हिखायुक्तं ददोपूणैमासज्योतिषटो- 
मादि सत्र दुषटमेव ! विहितस्यापि निषिद्धलं निषिद्धस्यापि च विदहितलं श्येनादिवडुपपन्नमेव । यथाहि श्रयेनेनाभिचरन्यजेतः 

प माष्योस्कषंदीपिका । 
धनं पार्थेति । यत्तु भपिशब्द् एवदाब्दार्थं इति भाष्यविरुदधं अन्ये वर्णयन्ति तच्नादवव्यम् । सति संभवे खार्थ्यागस्यान्या्यलाव 
॥६॥ श्ताध्यवस्ायसुक्ला सागख् त्ेतिषयं दुशं यितुमारभवे । नियतख निदखख ठु कर्मणः सुयुकोरस्याधिद्ठतस संन्यासः परि. 

ई भीषरीव्याख्या । 
त्यक्वा केवलमीश्वराराधनतवया कतेन्यानीति फलानि च त्यक्वा करैव्यानीति च निश्चितं मे मम मतम् । भत पएवोत्तमभू 
॥ & ॥ अत्नत स्यागसख तरैनिध्यमिदानीं ददेयति-नियतस्येति त्रिभिः । काम्बसख कर्मो बन्धकत्नात्सन्यासो धुतः । 

, ७ सभिनवगुाचार्यव्याख्या । 
वमासिवस्मुस्थित्या तु यागो नाम परमव्रहमविदां सिद्यसिद्यादिशु समतया रागद्रेषपरि हारेण फलपरेप्सायिरहेण कर्मणां निवसनम् । अल 
मानानि कमनका 

9 नीकाण्डः+ 



नीरुकण्टी-मधुसदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-धीधरी-अमिनवगुपव्यास्यायुता । ६८३ 
१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

शस्वत् । मोहादज्ञानात्तस्य नियतस्य परित्यागः । नियतं चायं कसैव्यं सयञ्यते चेति विप्रति. ----------------------------------------------------------- 

२ आनर्म्व॑गिरिष्याख्या । 

तत्राह~~मोह्ादिति । अज्ञानं पावनत्वापरिलानैम् । अदस्य लिलयकर्मलयागो मोहादिथितङपपादेयति-- नियतं 
चेति । निल्यकर्मल्यागस्य मोङतत्वे कतस्तामसत्वमिलादाङ्याह--मो हश्ेति ॥ ७ ॥ इश्च लिलकर्मलागो नाज्षख 

2 नीरकण्ठन्याख्या € षदुर्घरी ) । 

ूषोतपक्षद्रयवैवकष्या्थः । यसादचिकितसख ुुशरनियतसावस्याेयस कर्मणः संन्यासः सरूपेण त्यागो 
नोपपद्यते न युज्यते । अज्ञख शच्यपक्षत्मात् । एवैसति यो मोदाद्ञानात्तय नियतख कर्मणः परित्यागः स तामस; 
परिकीर्तितः । आवरयकं चं त्यज्यते चेति विप्रतिषेधात् ॥ ७ ॥ एवं तामसं त्यागञुक्त्वा राजसं त्यागमाह-- 

€ मघुसुद्नीष्याख्या 1 

ईयायमिचारषिधिना विहितोऽपि रथेनादिः न दिस्योस्सवोभूतानिः इति निभेधविषयलादनथहेतुरेव, तहोषसदिष्णोरेव च 
रगद्वैषादिवक्तीक्ृतस तत्राधिकारः, एवं ज्योतिष्योमादावपि । तथाचोक्तं महाभारते “जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धम उच्यते 
अहिंसया हि भूतानां जपयज्ञः प्रवर्षते इति । मयुनापि “जप्येनैव तु संसिष्यद्रह्मणो नात्र संक्षयः । कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो 
परह्मण उच्यते" इति वदता सैन्नीमहंसां भरद सता हिंसाया दु्टलमेव अविपादितम् । अन्तःकरणद्द्धिभेद्येन गायत्रीजपादिनां 
छतराभुपपत्खत इति ्दिसादिदोषदुष्टं ज्योतिशोमादि निदं कर्म दोषासदिष्णुना व्येनादिकमिव क्मीधिकारिणापि दयाज्यघ्िति 
भरति श्रमः । न कखरथा ्िसाऽनर्थहेतुः, विचिस्प्षटे निषेधानवकाशात् 1 तथाहि-विधिना बलवदिष्छाविषयसाधनतानोधसूपां 
प्रव्वनां र्वताऽनर्थसाधने तदलुपपकतैः खविधयस्य अवतैनागोचरस्यानर्थसाधनलामावोऽप्यथादाक्चिप्यते तेन विधिविषयस 
ननर्थहैतुखं युज्यते । नहिं कलर्थलं साक्षद्धिध्यर्थो येन विरोधो न स्थात्; किंतु भरवर्तनैव । भ्रवर्तनाकमेभूता त॒ पुरुषप्रृत्तिः 
पुरषार्थमेवे विषयीङ्र्वैती कचिक्छतुमपि पुरषार्थसाधनवेन पुरषार्थमावमापर्नं विषयीकरोतीखन्यत् । पुरुषप्रहृततिश बलवदि- 
च्छोपधानदच्ायां जायमाना न भाव्यसार्थेतुतामाक्षिपति, न वाऽनर्थहेतुतां प्रतिक्षिपति, रितु यथाप्राप्मेवावरम्बते । 
बख्यदिच्छाविषये खत एवे मत्तैः खगोदौ विध्यनपेक्षणात्. । अतएव विहितद्येनफलखापि शुवधरूपसाभिचारसानथंहेतु- 
्रमुपपव्यत एव, फर्य विधिजन्यप्रदत्तिविषयल्राभावात् । विधिजन्यम्रहृत्तिविषयं तु धालर्थूपं करणं प्वर्तनावलम्बते, सा 
चानर्थेतुं न विषयीकरोतीति विशेषतिधिबाधितं सामान्यनिषेधवाक्यं रागद्रेषादिमूखन्रलर्थलोकिकर्िंसानिषयं तेन स्येनाभीषो- 
मीयये्वैषम्यादुपपन्ञमदुटलं, ज्योतिषटोमदेः बिधिस्पृष्टसखापि निषेधनिषयल्चे षोडयिप्रहणस्याप्यनर्थहेदुखापत्तिः, नातिरात्रे 
षोडशिनं गृहातीति निषेधात् । तस्मान्न किंचिदेतदिपि भाद्दचैनम् । प्राभाकरं तु दीनं फलसाधने रागत एव अद्त्तिसिद्धे 
नियोगस्य वकल, तेन द्येनख रागजन्यप्रद्रत्तिबिषयखेन बिधेरोदासीन्यान्न तस्यानर्थहेतुत्वं विधिना अतिक्षिप्यते । अमीषो- 
मीयहिसायां तु कलज्षमूतायां फरुसाधनल्लाभावेन रागाभावाद्विधिरेव भवर्वकः । स च खनतिषयसयानर्थहेतुतां प्रतिक्षिपतीति 
प्रधानभूता हिसानर्थं जनयति न क्रल्थैति न हिंसामिश्त्वेन ल्योतिषोमदेहुटलमिति सममेव । एतावन्मात्रे ठु विशेषः ्वोद्- 
नाठक्चणोऽथो धर्मः" इदयत्रा्थपदव्यावदयेत्वेनाधरमत्वं द्येनदिः भराभाकरभवै । भ्रमते ठु इयेनफलयेवाभिचारसानर्थहेतुलाद- 
धर्मेलं, श्येनस्य तु विहितस समीहितसाधनस्य धर्मलमेव । अर्थपदव्यावयलं ठ कललञमक्षणदिनिषिदस्येवेति । फलतोऽन्थ- 
हेवुखेन तु शिष्टानां श्येनादौ न धर्मलेन व्यवहारः । तदुक्तं “फरतोऽपि च यत्कर्म नान्थेनालुबध्यते । केवलभ्रीतिहेतुलात्तदमं 
इति कथ्यते" इति । तार्किकाणां तु दधेनं कृतिसाध्यलमरथहेठुलमनथोहेठुचं चेति जयं विष्यः ! तत्र कलथहिसायां साक्षा्ि- 
पेधाभावास्रायश्चित्तानुपदेशाच्च कृतिसाध्यलार्थहेतुलवदनथोहेतुखमपि निधिना बोध्यत इति न तखान्थंहेतुलम् । श्येनदिस्- 
भिन्यारस्य साक्षादेव निषेधाल्मायशित्तोपदेराश्वान्थंहेतुखावगमात्तावन्सात्रं तत्र विधिना न बोध्यत इत्युपपन्नं । दयेनामीषोमीय- 
यवैरक्षण्यम् । ओपनिषदैस्वु भष्मेव ददोनं व्यवहारे भायेणावरम्बितम् । तथाच भगवद्रादरायणम्रणीतं सूनं अश्यद्धमिति 
चेन्न शब्दात्" इति ज्यो विोमादिकमीप्नीषोमीयर्हिसादिमिभितलतेन दु्टमितिचेत् न । “अश्गीषोमीये पञ्मालमेत' इयादिबिधि- 
शब्दादितयक्षराथैः । जपप्रदसापरं तु वाक्यं न कऋखरथर्दिसाया अधर्मलबोधकं तख तत्रातात्ययोद् । तथाच सांख्यानां विहिते 
निषिद्यलज्ञानमनथौहेतावनथहेत॒लक्चानं धमे चाध्लज्ञानमतुेये चानजुेयलज्ञानं भिपयासङूपो मोहः । तसान्मोदाननियख 

५ माष्योत्कषदीपिका । 

द्यामो नोपपदययसे नोपपश्नो भवति नियतमवदयष्छरतैव्यं ज्यते चेति विप्रतिषरिद्धलीत् । भोदातेथावनलपरिज्ञ निस निथतस्यावर्य- 
कतैव्यतया बेदविहितद्य परिल्यागस्रामखः परिकीर्तितः । मोहश्च तमस्वननिमित्तकलादियर्थः ॥ ७ ॥ एवं तामसदयागप्रकारसुक्ला 

& भओीषरीग्याख्या। 

नियतस्य तु नित्यस्य पुनः कर्मणः संम्यासस्यागो नोपययतेः सस्वश्युदधिदारा मोशषदेतुत्नाद् ! अतस्स परिः उपादेयेऽपि 



६८9 आनन्दगिरिव्याख्यासंवखित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवदीता। ( अध्यायः १८ 

दुःखमिदयेव थत्कमे कायङ्धिदाभयात्यजेत् । 
स क्रत्वा राजसं यागं नेव त्यागफलं रमेत् ॥ < ॥ 
काथेमियेव यत्कमे नियतं क्रियतेऽज्ुन । 

# $+ ओः 

सङ तयक्त्वा फलं चेव स यागः सात्त्विको मतः ।॥ ९ ॥ 
१ भ्रीमच्छांकरमाष्यम् । क 

बिद्धमतो मोहनिसिन्तः परिव्यागस्तामसः परिकीर्तितो मोहश्च तम इति ॥ ७॥ च --दुःखमिति । 
दुःखमिल्येव यत्कर्म कायङ्धिराभयाच्छरीरदुःखभयास्यजञेत्परित्यजेत्ल कत्वा राजसं रजोनिचेत्तं स्यां 
नैव तत्यागफलं ज्ञानपू्वैकस्य स्वैकर्मत्यागस्य फठं मोक्षाख्यं न रमेन्नैव लभते ॥ ८ ॥ कः पुनः 
साचिक्ठस्तयाग~काथैमिति । कायं कैव्यसिययेव यत्कमम नियतं निलयं करियते निर्धदयते हेऽदैनः 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

संभवतील्याह-- किंचेति । नं मोद विनैव दुःखात्मकं क्म कायद्धेलञभयास्यजति । करणानि हि कार्य जनयन्ति 
श्राम्यन्ति च, तथाच न तस्यागस्तामसो युक्तसतत्राह---दुःखसिययेत्रेति । यस्कर्म दुःखात्मकमश्षक्यसाध्यमिलेवा- 
लोच्य ततो निवसते देहसेन्द्रियाणां च द्या्मनो भयात्यजति स तत्त्यक्त्वा रजोनिमित्तं यागं कृत्वापि न तत्फट 
मोक्षं रभते, किंतु कृतेनैव राजसेन स्यागोन तदयुरूपं नरकं भतिपद्यत इयाह-दुःखमि्येवेद्यादिना ॥ < ॥ 
क्मखागस्तामसो राजसश्वेति द्विविधो दितः, संप्रति सास्विकं त्यागे प्रश्चपूरवकं वणैयति--कः पुनरिति । कतेग्य- 
मिदेवेलेवकारेण लनिल्यसखय भाव्यान्तरं निषिध्यते । निलयानां निध्युदेदो फलाश्रवणात्तेषां फर द्यक्त्वेययुक्तमिल्या- 

३ नीलकण्ठग्याख्या < चतुधरी ) । 

दुःखमिति । यः दुःखखूपमेवेदं कर्मति मत्वा कायष्केश्षभयात् यस्यजेत् स पुमान् तसादेव हेतोः राजसं रजोगुण- 
निरयृत्तं त्यागं कृत्वा त्यागफरं वित्तदयदधिदारा मोक्षं नेव लभेत् कमेत ॥ ८ ॥ एवं द्वाभ्यां छोकाभ्यां तामसराजसो 
सुख्यावेव त्यागादुक्तौ । तामसराजसयोरसुख्यत्यागयोरसंमवख मगवतेव मोहात्तख परित्याग इति कायष्चेशमयाः 
त्यजेदिति च सुचनात् । नचचेवे संमवति । मूढश्च करोति चेति विप्रतिषेधात् । यदिः करोति नेव मूढः, यदि 
मूढसतर्हि नेव करोति । एवं यदि कायष्ेशाह्धिभेति नैव करोति, यदि करोति नैव कायज्ेशाहधिभेति तसरात्करोति 
च कायष्ैशाद्विभेति चेति विप्रतिषिद्धम् । अतस्तामसराजसयोरमुस्यत्यागयोरसंमवात्तो नेवोक्तो । सास्विकस्त्व- 
सुख्यत्यागः संभवति । यथा स्फटिके जपाक्रुसुमाधिते कोहित्यं विवेकिनां प्रतीतित एवासि न वस्तुत एवमात्मनि 
ई.्राधीने विषेकिनां कठत्वं प्रतीतित एवासि न वस्तुत इति वगत शक्यम् । एवेच कर्वृत्वाभिनिवेदाशल्यः पुमान 
प्रतीतितः करोल्येव न वस्तुत इति संभवत्यञुख्योऽपि साचिकस्त्याग इति तमेव स॒ख्यत्यागेऽधिकारहेत प्रथममाह-- 
कार्यमिति । कार्यं कर्तन्यमिलेव यत्कर्म नियतं नित्यं क्रियते हे अर्जुन, सङ्गं फटं च त्यक्लनैवेत्यवधारणं 

% सधुसुदनीन्याख्या । 

कर्मणो यः परिलयागः स तामसः परिीर्तितः । मोदो हि तमः ॥ ७ ॥ पूर्वोक्तमोदाभावेऽप्यनुपजातान्तःकरणड्यदधितया 
कमधिकृतोऽपि दुःखमेवेदमिति मला कायज्कशभयाननिदं क्म यजेदिति यत् स दल्यागो राजसः । दुखं हि रजः अतः स 
मोदरदहितोऽपि राजसः पुरुषसवाद्ं राजसं यागं ला नेव यागफलं सात्तिकल्यागसय फलं ज्ञाननिष्ठालक्षणं नैव लमे् 
लमेत ॥ ८ ॥ कर्मलयगस्तामसो राजसश्व हेयो द्दितः, कीदराः पुनसुपदियः सात्तिकस्त्याग इद्युच्यते--विथ्युदेदो फल्श्न- 
वणेऽपि कार्यं कर्ैव्यमेवेति इद्धा नियतं नियं कर्मसङ्गं क्रैवाभिनिवें फटं च स्यक्तवैव यक्तिथतेऽन्तःकरणड्द्धिपर्थन्तं स 

५ माष्योत्कर्षदीपिका। 

राजसं तमाह--दुःखंसिति । मोहाभावेऽपि दुःखमेवेति मला यत्कर्म कायक्केशभयाच्छयीरदुःखभयातत्यजेत् । यदिलयव्ययं वा । 
यस्यजेदिद्थः ! स राजसं रजोनिद्त्तं दामं कला लयागख ज्ञानपूर्कस सर्वैकर्मयागसख फरं मोक्षाख्यं नैव रमेत् । एवकरेभ- 
तादृश्द्यागवतां मोक्चाशापि न कतव्येति सूचयति ॥ ८ ॥ एवं राजसलयागप्रकारसुक्ा साचि तमाद-कार्यसिति । सग 
कर्तल्ाभिनिवे्यं फलं च दयक्लञा विहाय कार्यं कर्वव्यमियेव नियतं निदं यत्कर्म करियते स यागः सा्तिको मतः । नयु 

६ भीधरीव्याख्या । 

ल्याज्यमिलेवं शक्षणान्मोटादेव भवेत् । स च मोहस्य तामसत्वात्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ राजसं॑ल्यागमाद-दुःख- 
मिति । अकत्रासबोधं विनां केवर दुःखमिदेवं ज्ञात्वा दारीरायाक्षमयान्निलयं कमै व्यजेदिति यत्ताद्ृश्चस्त्यागो राजसः, दुःखस्य 
रानसत्वाव् । अतस्तं राजसं त्यागं कृता राजसः पुरषस्त्यागस्य फलं ज्ञाननिष्ठालक्षुणं नेव रमत शटर्थः ॥ ८ ॥ साचिर्वी 
व्यागमारन्ननका्यमिति । कार्यमियेवं बुद्धा नियतमबदयकतेन्यतगा निहितं करम सङ्गं फं भ्व दक्वा क्रियत शति यद् तादृश्चस्सागः 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्थास्यायुता । 

१ श्रीमच्छंकर भाष्यम् । 

सङ्ग त्यक्त्वा फठं चेव । निव्यानां कर्मणां कर्वच्छे भगवद्धवने पमाणमवोचाम । अथवा यदपि 
फट न श्रुयते नित्यस्य कर्मणस्तथापि निलयं कर्मं छृतमात्मसंस्कारं प्रयवायपरिदारं वा फं 
करोत्यात्मन इति कव्पयव्येवा्ञस्तत्र तामपि कल्पनां निवारयति फर त्यक्त्वेलयनेनातः साधूक्तं 
खङ्गं त्यक्त्वा फर चेवि । स व्यागो नित्यकर्मसु सज्गफरपरित्यागः सादविकः सस्वनिवरत्तो मतो- 
ऽभिमतः नयु कर्सपरित्यागस्िविधः संन्यास इति च पररकृतस्तत्र तामसो राजतश्चोरस्व्यागः 
कथसिह सज्फडत्यागस्तृतीयस्वेनोच्यते यथा चयो ब्राह्मणा आगतास्तज्न षडङ्कविदो डौ श्चनिय- 

# ^ 8 ^) 0 00010 ^) 700 9 त „7, 110४000). ^ ^), षा ̂ , ^, । 

२ आनन्द्भिरिव्याख्या । 

शङ्याह--निद्यानामिति । फट लयक्त्वेत्यस्यं विधान्तरेण तात्प्यमाद--अथतैति । नहि निधिना कृतं कर्मानेकं 
विध्यान्थक्यात्तेन श्रौतफलाभावेऽपि नित्यं क्म विधितोऽचुतिष्टत्रात्मानमजानन्रडुपहतमनस्त्वो्त्या तसिन्कर्मण्या- 

त्मसंस्कारं फलं कठ्पयति तदकरणे भ्रयवायस्खलया तत्करणे कठैरात्मनसतननिवरृत्ति करोतीति वा निदे कर्मण्युक्त 
केद्पनामयुलिष्पादितफरूकदपनां च फरं यक्त्वेयस्य अगवाक्निवारयतीलय्थः । निघ्यक्म॑सु करुल्यागोक्तेः संभवे 
फटितमाह--अत इति । कर्मतत्फरुल्यागस्य लयागसंम्यासशब्दाभ्यां प्रकतस्य व्यागो दीति त्रनिध्यं प्रतिज्ञाय 

प्रतिन्चायुरोधेन द्वै विधे व्युत्पा तृतीयां निधा तद्विरोधेन ब्युस्पादयतो भगवतोऽकेोशरुमापतितमिति शड़ते-- 

नन्विति । भक्रमग्रतिकलमुपसंहारव चनमनुचितमियत्र द्टान्तमाह--यथेति । पर्वोत्तरविरोधेन प्राक्षमकोशरं 
३ नीटखकण्डव्याख्या ( तुर्ंरी > 1 

प्राग॒क्तखात्यागपक्षय व्यात्रच्यर्थम् । स एवंभूतसत्यागः साखिको मतः वेदे दष्टः । तथाच श्रुतिः ईैशावाखमिद् ५ सर्वं 

यत्कि जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन युज्जीथा मा गृधः कखलिद्धनम् } इति । ईशा ईशेन परमेश्वरेण सर्वकाय- 

करणकन्रीत्मप्रवर्तक्रेन इदं जगत्खावरजङ्कमै जगत्यां ब्रह्माण्डे सितं वाखमाच्छादितं व्याम । येन हेतुना सवे 

तदधीनं तेन कारणेन व्यक्तेन त्यागेन कर्ृत्वमोक्तत्वामिमानवर्जनेन सुज्ञीथाः विषयान्युह्ख । मा गृधः गधं मा 

कार्षः । कललिद्धन न कंसापि तत्र॒ खामित्वमसीति व्येव तत्र गधै इत्यर्थः ! एवे कर्माण्यपि यज्ञादीनि कतृ- 

त्वाभिमाने त्यक्त्वा कु्वैतसव कर्मेपो न मविष्यति । एतद्यतिरेकेण तव उपायान्तरं च नासतीत्यभिममत्रेण 

परदर्ते श्वुर्वननेवेह कमीगि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम रिम्यते नरः इति । इदमेव 

सुर्यं खमतं भगवता प्रदर्शितम् । एतान्यपि ठ कमीणीति शोके । नयु नित्यानां फटमेव नासि किं त्यक्तव्यमि- 

तिचेत् । इतएव भंगवद्भचनात्तेषामपि फटमस्तीति जानीहि । निष्फठ्ख बेदेनायु्ठापनासंमवात् । तथाचापस्तम्बः 

 मधुसूदनीव्यास्या । 

घ्यागः सात्त्विकः घन्त्वनिर्बततो मत अदियलेन संमतः रिष्टनाम् । नज निलयानां फलमेव नासि कथं फलं सयक्लेतयुक्तम् ! 

उच्यते । अस्मदिव भगवद्वचनानिद्यानां फलमस्तीति गम्यते निष्फलस्यायुष्ठानासंभवात् । तथाचापस्तम्बः (तथात्र फलार्थे 

निमिते अयागन्धावनूत्ययेते एवं धमे चयैमाणमथो अनूत्पन्ते" इल्यालुष्गिकं फलं निलयानां द्यति \ अकरणे प्र्वाय- 

स्यतिश्च । नियानं अल्वायपरिदारं फलं ददययति “धमेण पापमपलुदति । तस्माद्ध परमं वदन्ति येन केचन जयेतापि वा 

दर्विंहोमेनानुपहतमना एव भवति तदाहुर्दैवयाजी श्रयानात्मयाजीलात्मयाजीति ह बूयात्स इ वा आत्मयाजी यो वेदेदं मेऽनेनाङ्ग £ 

सं & स्कियत इदमनेनाद्गमुपधीयतेः इयादयः श्ुतयश्च ्ञानप्रतिबन्धकपापक्षयलक्षणं ज्ञानयोग्यतारूपुण्योत्पत्तिलक्षण 

चात्मसंस्कारं निलयानां कर्मणां फलं ददोयन्ति, तदभिसधि स्यक्लां तान्यनुेयानीलयर्थः । यदुक्तं शयागसंन्यासदाब्दो चरपद.- 

शब्दाविवं न भिन्नजावीया्थौ कितु फलाभिसन्धिपूरवैककमेल्याग एव तयोरथ इति । तन्न निसमतैव्यम् । तत्र सद्यपि फलभि- 

सन्धौ मोदादा कायज्किशभयद्रा यः क्मेलयागः स विशचेष्यामावक्ृतो विश्चिष्टाभावस्तामसलेन राजसत्वेन च निन्दितः । यसु 

स्यपि कर्मणि फलभिसन्धिद्यागः स विशेषणाभावङृतो विदिष्टाभावः सासतिकंत्वेन स्तूयत इति विशेष्याभावज्रते विरेषणा- 

ध भाष्योत्कर्षदीपिका । । 

निलयानां विध्युदेशे फलश्नवणात्तिषां फलं लयक्लेति कथसुक्तमिति चेत् निलयानां कर्मणां फलकत्वे भगवद्वचनं प्रमाणमिति ृदाण ! 

अन्यथा भगवद्चनमनर्थकं स्यात् । यद्वा विधिना छृतख कमेण आनर्थक्ये निध्यानथक्यतरसङ्गात् । ् रौतफलामावेऽपि कमोधि- 

कतोक्ो नियं कमङ्ृतमात्मसंस्कारं प्रयवायपरिहारं च फं कठः करोतीति कल्पयति तामपि कल्पनां निवारयति भगवान् फः 

यवचेति 1 अयमेव स्यागधित्तद्डिदेतुरिति सूचना्थमञनेवि संबोधनम् । नड् कमैपरित्यागञ्िविधो मृत इति दागस् भविष्य 
्रस्वुय सङ्गफल्स्यागख तृतीयेन कथनमयुक्तमर । यथा जरयो ब्राह्मणा भगताखन्न सषउङ्गवेदविदौ दवौ शषत्रियस्तरतीय इति 

तद्वदिति चेष दोषः । कर्मसंन्यासस्य सङ्कफललागसख च ल्यागखामान्येन राजस्रतामसलेन कर्मयागनिन्दया सङ्गफर्ट्यागख 



६८६ आनन्दगिरिव्यास्यासंवटितः-श्रीमच्छाकरभाष्ययुता-धीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

न देष्टयङ्कःशारं कमं कुरर नालुषल्ते । 
त्यागी सततवसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंङरायः ॥ १० ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

सवतीय इति तदत् नैष दोषस्त्यागखामान्येन स्वुव्य्थत्वात् । अस्ति हि कर्मसंन्यासस्य फलाभिं 
संधिदल्यागस्य च त्यागत्वसामान्यं तन्न राजसतामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कर्मफरभिसंचियागः 
सादिकत्वेन स्तूयते “ख स्यागः सास्विको मतः' इति ॥ ९ ॥ यस्त्वधिकृतः सङ्ग स्यक्त्वा फलाभि 
सन्धि च निर्यं कमै करोति तस्य फङरागादिनाऽकद्टुषी क्रियमाणमन्तःकरणे निलयश्च कर्म॑भिः संस्करयः 
माणं विश्ुच्यति । विद्यद्धं प्रसन्नमात्माखोचनक्षमं भवति । तस्यैव नियकमोयष्ठानेन विद्युद्धान्तः 
करणस्यात्मन्ञानाभिञ्खस्य कमेण यथा वश्जिष्ठा स्यात्त क्तव्यसित्याद--न देय रारुमसोभनं काभ्यं 

२ सनन्द्गिरिव्याख्या । 

भलोदिकति--नेष दोष इति । क्मलयागफलल्ागयोस्यागत्वेन सादरदयात्कर्मलयागनिन्दया तत्फर्यौ्गस्तुखथमिवं 
वचनमिष्युपगामाच्चं विरोधोऽसीव्युमेव व्यक्ती $र्वज्नादौ ल्यागसामाल्यं निशदयति--अस्तीति । सति सामान्ये 
निर्दै्स्य स्त॒यर्थत्वं समर्थयते-- तन्नेति ॥ ९ ॥ एवं पूर्वापरतिरोधं पराकृल्यानन्तर्टोकताव्प्यमाह--यरित्वति । 
फररागादिनेदयादिक्षब्देन कर्मस्रूपासङ्जो गृह्यते अन्तःकरणमकट्टुषीक्छियमाणमिति च्छेद्ः । बिद्युदधेऽन्तःकरणे किं 
स्ादिव्याशङ्कयाद--विश्ुद्धमिति । मरविकरस्वे बिष्युद्धव्वं, संरिक्रियमाणत्वं प्रसन्नत्वमिति सेदः । कमेण श्रवणा 

३ नीखकण्ठन्याख्या ( चतुर्धंरी ) ! 

(तयथाम्रे फलार्थे निमिते छयागन्धाबनूत्पद्येते एवं धर्म चयमाणमथो अनूतयन्तेः इति आनुषद्कि्कं फं 
नित्यानां दरीयति । अकरणे प्रत्यवायस्छृत्यापि तेषां प्रत्यवायपरिहारः फलमिति प्रदद्यैते । “धर्मेण परापमपयुदति, 
इत्यादिना च नित्येष्वपि कर्मसु फं इदयते तदेव वक्तव्यमिति न कोऽपि दोषः ॥ € ॥ एवै संख्यं साखिकत्याग- 
सुक्त्वाऽमुख्य तमाह~-न देष्ठीति । स्वेन सम्यगाविष्टो व्याप्तस्त्यागी सख्यः साक्विकस्त्यागी संन्यासीत्यर्थः । 

% सश्ुसूदनीव्यार्या । 

भावजे च विशिष्टाभावलस्यं समानलान्न पृवापरषिरोधः । उभयाभावक्ृतस्तु नियणलान्न त्रिविधमध्ये गणनीय इति चवो- 
श्वाम । एतेन यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः इति प्रतिज्ञाय कर्मलयागलशक्षणे दे विधे ददौयिल्ला भरतिज्ञानयुरूपां 

कममानुष्ठानलक्षणां व्रतीयां विधां दश॑यतो भगवतः प्रक्टमकौशचलमापरतितं । नहि भवति, चयो ब्राह्मणा भोजयितव्या द्वौ 
कठ्वौण्डिन्यौ तृतीयः क्षत्रिय इति तद्वदिति परास्तम् । विणामपि विधानां निरिष्टाभावकरूपेण दयागसामान्येनैकजातीयतयां 
पराण्न्याख्यातलात् । तसाद्धगवदकौशलोद्धावनमेव महदकोशधलमिति दव्यम् ॥ ९ ॥ साचिक ल्यागस्यादौ स्वट्द्धिद्रारेण 

४५ भष्योत्कर्षदीपिका । 

तृतीयेन श्रदशैनसख सारविकलेन स्वुखर्थलादियेवमाचायैः प्रतिज्ञातं स्यागतरैविध्यं तरिभिः शोकैः प्रदर्षितम् । केचित्तु विरि 
भव्ररूपद्यागो विशेषणाभावाद्विरेष्याभावादुभयामावाच त्रिविधः संप्रकीर्तितः । तथाहि फखभिसंधिपूर्वककर्मदयागः सदपि कर्मणि 
फलभिसंधिदयागदेकः । सदपि फलमिसंधो करमेलयागाद्धितीयः । फलभिरसंधेः कर्मणश्च लयागात्ततीयः । तत्र प्रथमः साचतिविक 
अदेयवेनत्रैव विधित्सितः । द्वितीयस्तु दु.खबु्या कृतो राजसः। विपर्यासेन छृतस्तामसः। श्वि राजसतामसमेदेन द्विविधोऽप्यत्रैव 
देयतेन निन्दितः । तृतीयस्तु विदुषा कमानधिकारिणा विविदिषुणा च कर्तं योग्यो दिविधः । तत्रायः च्थितप्रह्वलक्षणादी 
आण्न्याख्यातः । द्वितीयस्तु नैष्कम्येतिद्धि परमामिदयत्र वक्ष्यत इति वर्णयन्ति । अस्मिन्पक्षे एकसिन्दरयोरन्तभावं कला तृतीयः भद. 
दान्तरे अक्षिप्त इति प्रतिज्ञाया अनिक॑दो भगवतो महदकौशलतापादको द्रष्टव्यः ॥ ९ ॥ एवं सात्त्विकं द्ागमुक्ला योऽधिक्ृतः 
सङ्गं फएलाभिसन्धि च लयक्ला कर्म करोति ताद्शकमीनुष्टानेन संस्कृतात्मा सन् जन्मादि विक्रियारहितत्वेन निष्कियमात्मानमात्मत्वैन 
संबुद्धः सर्वकमाणि भनसा सन्यस नेव ऊर्व कारयन्नासीनो नैष्कम्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठ राप्रो तीयेतस्पूर्वोक्तखय कर्मयोगस्य भ्रयोजन- 
माह--न द्वे्टीवि । यस्यागी पूर्वोक्तसङ्गफल्यागवाम् निखयकमानुष्ठायी यदा स्वसमाविष्टः सङ्ग फलमिसंधिं च सखवला कमानु- 

३ भीधरीष्याख्या । 

साधवो मतः ॥ ९ ॥ एवभूत॑साचिकत्यागपरिनिषितेख लक्षणमाद--न द्वेष्टीति । सखसमाविष्टः ससेन क्ंग्याप्ः साचिविकलागी 
जङ्घं दुःखौवदं शिरिरे प्रातःलानादिकं कम न देष्टि, कुले च सुखकर कमणि निदाध माध्याहलानादौ नानुषस्जते प्रीतिं न 

७ अभिनवरुक्ताचार्यव्याख्यां 
एवाह राजसं तामसं च दयां कृत्वा न रकिचिस्फरसंबन्ध इति । सास्विकस्य तु स्यागाच्छाद्मा्थपालनात्मक फर् । एवाह राजसं सामसं च सयां हत्वा न किंचिस्फरसंबन्ध इति । सा्तिकसय लु स्यागाभ्छाखाथपाखनात्म करम् 1. सक्तरुण्ामग्् 

9 मधुषूदनः, 



लकग्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्ैदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगुसग्याख्यायुता । ६८५ 
१ भीभण्छांकरभाण्यम् । 

कमं शरीरारम्मद्वारेण संसारकारणं किमनेनेयेवं कुशे शोभने निव्ये कर्मणि ससवशुदिक्लानो- स्पत्तितन्निषठाहे वुत्वेन मोक्लकारणमिद्भिव्येवं नालुषजते त्ञापि श्रयोजनमपद्यन्ुषङ्क भीति न करोतीव्येतत् कः पुनरसौ स्यागी पू्वोक्तेन सङ्गफर्परित्यागेन तद्वास्त्यागी यः कमणि सङ्क त्यकत्वा 
तत्फरं च नित्यकमानुष्ठायी सर व्यागी । कदा पुनरसावङ्शलं कमे न देष्टि कराठे च नायुषञ्त 
इत्युच्यते सस्वखमाविष्टो यदा सचेनात्मानास्मविषेकविक्षानदेत॒ना समाविष्टः संव्यात्ः संयुक्त इत्ये- 
तत् । अतव च मेधावी मेधयात्मक्चानरुक्षणया प्रक्चया संयुक्तस्तद्वान्मेधावी मेधावित्वादेव ठिन्नसं- १ 1 मन न्वादव् "छनः 

२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

धादृतिद्वारेणेतयथेः । तश्रिषठेलास्मज्लाननिषटोक्ा । काम्यकमणि लाज्यस्वेन देषमभिनयति-किसिति । उभयत्र द्वेषं 
भीतिं च न करोतीति सामान्येनोक्तं कतौरं प्रशनूवकं विरोषतो निर्दिशति--कः पुनरिति । यागीव्युक्तं स्यागि- 
नममिव्यनक्ति--पूर्वाक्तेनेति । कर्मणि सङ्गश्य तत्फरस्य च स्यागेनेति यावत् । उक्तमेव त्यागिनं विदरणोति-- 
यः कर्मणीति । तच्फकरुं ल्यक्त्वेति संबन्धः । काम्ये निषिद्धे च कर्मणि बन्धहेतुरिति न दष्ट लिये नैमित्तिके च 
मीकषद्ेतुरिति न प्रीयते । तन्न कारुविरोषं प्च्छति--कदेति । निलयादिकमैणा फठाभिसन्धिवर्भितेन श्चपितकल्म- 
ष्य सत्वं यधार्थम्रहणसामभ्व॑मुहुभ्यते तेन समावेशद्॑ञायासुक्तीतिद्वेषयोरभावो भवतीत्याह-उच्यत इति । 
भतणएवेति समुद्धुडयथार्थग्रहणसमथेसमा विष्टस्वादिलयथः । छिक्षसंशयस्वमेव विशदयति--भात्मेति । परं निःश्रेयसं 

३ नीटकण्ठन्याख्या ( षतुर्धरी >) । 
जकुशकमसुखग्रदं क्म तिषवणज्रानचतुरौणशोचभिक्षाटनादिप्रयासखूपं न दष्ट । कुरे मिष्ठननमिश्षादौ नानुषजते 
न सङ्ग काकवत्प्ीतिं करोति । यहा कमकुशरे सवादिकभकुशले शिष्यादो न सजते तत्राकुशरं वा तं न द्वे । 
एतेन रागहेषदल्यत्वमख दर्शितम् । तदपि ऊत इत्यपेक्षायामाद--मेधावीति । उहापोहकुरशङतया नित्यानित्य 
वस्तुविवेचनादो प्रज्ञावान् । अतएव छिन्नसंशयः किं कर्माण्येव सुक्तिसाघनानि उत संन्यास एवेति विचिकित्सा- 
रहितः । एर्वच त्यागीत्यनेन यज्ञे दाने तपः कर्म न त्याज्यमित्युक्तादत्यागाद्याव्र्तिः । मेधावीत्यनेन मोहात्तख 
परित्याग इत्युक्तात्तामसत्यागाब्यादृत्तिः । पूरवीर्धन रागद्वेषामावग्रतिपादनेन कायङ्केशमयात्यजेदिव्युक्ताद्रानसत्या- 
गाद्चाबृक्तिः । छिन्नसंशय इत्यनेन कार्यमिलेव यत्कर्मत्युक्तादसुख्यसाप्विकलत्यागाद्यादृत्तिः । नद्यसो कर्मणां तुच्छ 

% सभुसूदनीष्याख्या । 

्षननिषं फएटमाह--यस्ट्यागी साल्तिविकेन द्यगेन युक्तः पूर्वोक्तेन भकारेण कवृखाभिनिवेदौ फलभिसन्धि च लक्खान्तः- 
फरणदयुच्यर्थं विहितकमावुष्टायी स यदा सत्वसमाविष्टः सतवेनात्मानात्मविवेकन्ञानहेतुना वित्तगतेनारिरयेन सम्यग््ञानति- 
षन्धकरजस्मोमररादिद्येनासमन्तात्फलव्यमिचारेणाविध्यो व्याप्तो भवति भगवद्र्पितनिदखकमानुष्ठानात्पापमलपकर्षरश्चणेन 
्नानोत्पत्तियोग्यतारूपपुण्यगुणाधानङक्षणेन च संस्कारेण संस्कतमन्तःकरणं यदा भवतीदर्थस्दा मेधावी समदमसर्वैकर्मोपरम- 
शरुरूपसदनादिसामवायिकाङ्गयुक्ेन मनननिदिभ्यासनाख्यफलोपकायंज्गयुकेन च ॒श्नवणाख्यवेदान्तवाक्यषिचारेण परिनिष्यन्ञ 
घेदान्तमदावाक्यकरणकं निरस्समस्ताप्रामाण्याराङ्ं विदन्यािषयकमदहं बह्मासीति ब्मासेक्यज्ञानमेव मेधा तया निं युक्तो 
मेधावी स्थितप्रज्ञो भवति तदा दिसं सयोऽदं बह्मास्भीति बिदाङूपया मेधया तदवि्रोच्छेदे तत्कायसंशयनिपर्ययद्चन्यो भवति तदा 

५ भाव्योखकषदीपिका । 

छानतः सन्नफलभ्यामकडषीक्रियमाणं निदेश कर्म॑भिः संस्करियमाणं बिञ्यद्धं समुहुदसत्तवमात्मानात्मबिवेकविन्ञानदेखन्तःकरणं 
सत्त्वमनत्र भह्यं वेन समाबिष्टः संन्याप्तः संयुक्त इति यानत । अतएव मेधावी ब्रह्मात्मज्ञानलक्षणा भ्रज्ञा मेधा तदान् मेधावी । मेधा- 

विलाददेव बह्यात्मखङूपावस्थानमेव परं नि.प्रेयससाधनं नान्यत्किचिदियव निश्चयेन छिनोऽविदयाङृतः संशयो यख स चिन्न 

संदायः "तमेव विदितातिश्युमेति नान्यः पन्था निद्यतेऽयनाय' भिद्यते हृदयग्रन्धिदिक्यन्ते सर्वसंशयाः । शीयन्ते चास्य कमांणि 

तस्िन्च्छे परावरे इवि श्ुतेः। स तदा अकुशल्मदोभनं काम्यं निषिद्धं च कमे न दरे्टि। काम्यादिकर्मदरीरारम्भादिद्ररेण संसार 

दारणमतः किमनेनेदलयेवं दषं न करोति । ऊर चित्तदयब्यादिद्वारा मोक्षहेतुलच्छोभने निय कर्मणि नानुषनते । सत्दधिः 

ज्ञानोत्पत्तितन्निषठेदुत्वैन मोक्षकारणमतोऽनेन मदीयं भयोजनं सेत्सखतीदयुषन्नमासकषिं भ्रीतिं न करोतीदयर्थः । एवंभूतस्ात्तिक- 

परिलयागनिष्ठसय लक्चणमाह--सत्त्वसमाविष्टः सात्त्विकलयागी अङं दुःखावहं दिषिरे प्रातःज्ानादिकर्मं न द्वेषि, कुदारे च 

सुखकर कर्मणि निदाघे मध्याहलञानादौ नायुषन्नते प्रीतिं न करोति । तत्र हेतुः-मेधावी स्थिरद्धिः । यत्र परपरिभवादिमहहुःख- 
मपि सह्यते खर्गादिखं च व्यज्यते तत्र कियदैतत्तात्काछिकं खुखं दुःखं चैवमयुसंधानवानिदयर्थः । अतएव छिच्चः संदायो मिथ्या- 

& भीषरीन्याख्या । 

करोति । तत्र हेदुः-मेधावी सिरयुद्धिः । यत्र प्ररपरिभवादि मषदपि दुःखं स्तरे स्वगौदिषुखं च लञ्यते तत्र कियदेतत्तात्कालिकं 



६८८ सनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-ीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्वीता । [ ध्यायः १८ 

१ भीमच्छाकरभाष्यम् । 

दायदविखन्नोऽविद्यारूतः संदायो यस्यात्मखरूपावस्थानमेव परं निः ्रेयस्साधनं नान्यत्किचि दिव्येव नि- 
श्येन छिन्रसंदायो योऽचिङृतः पुरषः पूवोक्तेन प्रकारेण क्मयोगानुष्ठानेन कमेण संस्तात्मा सन्. ` 
जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्कियमात्मानमात्मत्वेन संबुडधः स सवैकमोणि मनसा संन्यस्य नेव छु. 
वैन्न कारयन्नासीनो नैष्कस्यलक्षणां ज्ञाननिषठामश्चुत इयेतत्पु्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनमनेन छोके- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

तस्य च साधर्नं सम्यग्ज्ञानसेवेत्ति योजना । न द्व्ठीव्यादिना शछोकेनोक्तमर्थ संक्षिप्याचुवदति--यो ऽधित इति । 
पूर्वाक्तप्रकारेणेति कर्मणि तत्फछे च सङ्गल्यागेनेल्थः । कमीत्मयोगस्यायुष्टानेन संस्छता्मा सन् कमेण श्रवणादयनुषठान- 

वरेण द्ूटस्थं बह्म अरलयक्त्वेन संबुद्धः इति संबन्धः । परस्य ॒निष्कियत्वे देकुमाह--जन्मादीति । उक्तसानवतः 
३ नीरुकण्ठडव्यार्या ८ चतुर्धरी ) । 

संन्यासख महामाग्यत्वं च तस्वतो वेद । वैद चेरक्षणमपि कर्म॑सु न तिष्ठेत् । नहि दाहोपशमार्थी निकटं 
जाहवीमहाहृदं जानन्ीष्मोष्मप्रतप्तपाथति पल्वे क्षणमपि रमेत । संशयच्छेदेऽपि हेतुः सत्वसमाविष्ट इति । 
यतः सेनैव कत्री सम्यगाविषटो यं नत्वयं सस्वमाधित इति महान्विेषः । एवच पूर्वश्ठोकोक्तख साचिकल्याग 
ख्परख कमेयोगख फलठभूतोऽयं सख्यः संन्यासो विविदिषूणामनुष्ठेयो यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रनत; “एतमेव 
मरनाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्तिः इति श्रुतिप्रसिद्धः । माष्ये तु ननु कर्मपरित्यागक्चिविधः संन्यास इति च प्रकृत- 
स्तत्र तामसो राजसशोक्तस्यागः कथमिह सङ्गफलत्यागस्तृतीयत्वेनोच्यते । यथां त्रयो ब्राह्मणा आगतासञ् षडङ्क- 
विदौ द्वो क्षत्रियस्तृतीय इति तद्वत् । नैष दोषः । त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थत्वात् । अलि कर्थसंन्यासख फलाभि- 
सन्धित्यागख च त्यागत्वं सामान्यम् । तच राजसतामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कर्मफछाभिसन्धित्यागः सासविकत्वेन 
स्तूयते स त्यागः सवक मत इति मन्थेन त्यागत्रेविध्यं समाधायेवे सङ्कफठत्यागपूर्वकं नित्यकमाठुष्ठानेन विद्य- 
द्ान्तःकरणखात्मन्ञानाभिसुखख तन्निष्ठाक्रमकथनारथीऽयं छोक इत्युक्तम् । तथेव शोकं व्यारूयाय पूर्वोक्त कर्म- 
योगख प्रयोजनमनेन शछोकेनोक्तमित्युपसंहतम् । अन्ये तु फएछामिसंधिविशिष्टखय कर्मणस्त्यागसिविधः । विरोषणा- 
मवाद्िरेष्यामावादुभयामाबा् । आचोऽत्रैव विधिरिसितः, द्वितीयस्तु तामसराजसमभेदेन द्विविधोऽप्यतरैव निन्दितः । 
तृतीयस्तु कमांनधिकारिणा विविदिषुणा विदुषा च कतुं योग्यो द्विविधः । तवरान्त्यः सितप्रज्ञरक्चणादौ प्रारव्या- 

८ मदुखदनी व्याख्या । 

क्षीणकर्मलात् न दवध्वकुशलं कर्म अरोभनं काम्यं निविद्धं वा कर्म न अविङलतया मन्यते, कदरे शोभने निय कर्मणि 
नानुषन्नते न प्रीतिं करोति, कतरैलायभिमानरहितवेन कतङयलात् । तथाच श्रुतिः “भिद्यते हदयगन्थिदिछछयन्ते 
सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चाख कमोणि तस्मिन्द्टे परावरे" इति । यस्मादेवं सात्त्विकख द्यागख फर तस्मान्महतापि 

४ मष्योत्कषदीपिका । 
ज्ञानं देहिकसखदुःखयोरुपादित्पापरिजिहीषालक्चणं यसख स इत्यपरे । ईैतरे ठ सतु यागी सास्विक्यागकर्ता । तुशाब्दस्तामसराज- 
सद्यागकवैतो विशेषयोतकः । अङुर्मविवेकिनं मोक्षकथानभिन्ञं देहाभिमानिनम् । अतपएवान्तःकरणदयद्धिभयोजककर्माचरणाः 
सदिष्णं किमथे वा एतत्कमाचरसि किंवा युत्रदारादिनि्दृङ्त्कम खजसीयेवमादिजल्पन्तं न द्वे धिक् लां परतो गच्छेयेवमा- 
दिचेष्टाभावद्ेषं न करोतीदयर्थः । तथा कर्मश निद्यनैमित्तिककर्माचरणकुशङे तन्मा्नासद्गात्फर्खयागवति खसमने नानु- 
षनलते “ददाति प्रतिगृहाति गुह्यमाख्याति एच्छवि । भुङ्के भोजयते चैव षद्धिधं ्रीतिलश्षणम्” इत्यु्तमनुषह न करोति । नजु 
तस्योभयविधलिद्दशेनात्संशय एव किं न श्यादिलयत उक्तं छि संशयः संशयरदितः । तत्रैव हेतुमाद-मेधावीति । खीकरणनि- 
यधारणावान् । कुतोयं निश्वयस्तसेयत उक्तं असमाविष्ट इति । असमे क्षयिफल्न्तरासद्शे निरतिश्चयानन्दसूपे फर आविष्टो 
हिप्सावान् अत हैदग्टक्षणो योगी त्यागी ज्ञेय इति भाव इति वर्णयन्ति । एवममुद्यं सात्तिकं दल्यागसुक्ला मुख्यं तमाह-न 
द्वेष्टि सत्त्वेन सम्यगाविषटो व्याप्तस्यागी सुख्यः सात्तवकयागी संन्याघीदयर्थः । अकुशलम युखभरदं क्म नरिषवणन्ञानचतुरयणदौच- 
भिक्षायनादिप्रयासरूपं न दष्ट । कुरढ़े मि्यन्नभक्षणादो नानुषजते रीतिं न करोति । यद्वा कर्मकुशङे सेवादिकर्मङुरे विष्यादौः 
नाजुषजजते तत्राङुशरं वा तं न देष्टि \ एतेन रागदवेषश्ून्यलमस्य दरितम् , तदपि कुत इव्यपेक्षायामाद- पे धाथीति। ऊदापोद- 
ङुशकतया निल्यानिलयवस्वुनिवेचनादौ ज्ञावान् । अनेन मोहात्तस्य परिद्याग इ्युक्तात्तामसात्त्यागाब्यादृत्तिः ! मेधाविल्रदिव 

ई भीधरीष्याख्या । 

सुखं दुःखं चेदेवमनुसंधानवानिलर्थैः । अतएव चिन्नः सदयो मिथ्याज्ञानं दैहिकघुखदुःखयोरूपादित्सापरिजिहीषालक्षुणं यख सः 

१ श्रीधरः, 



नीरुकष्ठी-मधुसूदनी-भाष्यो्कषदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगुत्तव्या्यायुतां । ६८९, 

नदि देहश्रता शक्यं ल्क्तु कमोण्यदोषतः । 
यस्तु कमेफल्लयागी स दयागीव्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 

१ आमच्छांकरभाष्यम् । 

नोक्तम् ॥ १० ॥ यः पुनरधिङृतः सन्देहात्माभिमानित्वेन देदश्दज्ञोऽवाधितात्मकवैत्व विक्ानतयाह- 
कतेति निधितचुद्धिस्तस्याशेषकर्म परिष्यागस्याशाकयत्वात्कर्मफटव्यागेन चोदितकमीयुष्ठान पवाधि- 
कारो न तस्याग श्त्येतमथ दरोयितुमाह- नहीति । यस्मादेदश्वता देहं बिभर्तीति देदश्रदेहारमा- 
भिमानवान्देहदश्रदुख्यते नहि विवेकी स हि वेदाविनाश्चिनयित्यादिना कर्वत्वाधिकायान्निवरतितो. 
ऽतस्तेन देहश्रताऽन्ञेन न शक्यं व्यक्त संन्यसितै कमोण्यक्ञेषतो निश्चोषेण । तस्ायस्त्वज्ञोऽधिक्ृतो 
नित्यानि कमोणि कुर्वैन्कर्मफल्यामी कर्मफरखाभिसस्धिमात्रसंन्यासी स दयागीत्यभिधीयते क्यपि 
सन्निति स्तुस्यभिप्रायेण । तस्रात्परभार्थदरदिनैवादेदता देहास्मभावरदहितेनाक्चेषकर्मसंन्यासः न 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

सर्वकर्मल्ागहारा सुक्तिभाक्त्वं दरशयति-स सर्चेति ॥ १० ॥ आत्मन्ञानवतः सर्वेकर्मैत्यागसंभावनामुक्सवा 
तद्धीनस्य तदसंभवे हेसवचनतयेनानन्तरश्छोकमवतारयति--यः चुनरिति । न बाधितमास्मनि करवस्वविज्ञानमसे- 

-द्यश्षसथा तस भावस्तत्ता तयेति यावत्, एतमर्थं द्चयितुमक्तस्य सर्वकर्मसंन्यासासंभवे देतुमादहेति योजना । 
यस्माद्यस्य तस्मादिव्युत्तरेण संबन्धः । विवेकिनोऽपि देहधारितया देषश्टरत्वाविरोषे क्मीधिकारः शखादिल्याश्- 
ङयाह-- नहीति । कर्तृत्वाधिकारस्तत्पूर्वकं कमौनुष्टनं तस्मादिति यावत् । न्षानवतो वेहधारणेऽपि तदभिमा. 
नित्वाभावोऽतःशब्दा्थः । अक्ञख सर्वकर्मलयागायोगसुक्तं॑ हेत् फरितमाह-तस्मादिति । क्मौुष्टायिन- 
स्लागिस्वोक्तिरयुक्तेयाशाङ्याह--कम्ये पीति । कर्मणापि फङलयागेन ल्यागित्ववनचनं फरुलागस्तुयथमिल्यथेः । कस 
तर्हिं सर्वकरमैत्यागः संभवतीद्याशङ्खय॒बिवेकवैराग्यादिमतो देहाभिमानहीनखेव्युक्तं॑ निगमयति--तस्मादिति 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी )। 

ख्यातः । आस्तु नेष्करम्यसिद्धिं परमामित्यत्न वक्षयते | तत्र॒ भाष्ये तिशस्त्यागविधाः प्रतिज्ञाय दे यथावत्मदद्य 
तृतीयापि केनचित्सामान्येन प्रतिपादिता । मनरतु एकां दरयोरन्तमौवं त्वा दे एव विधे उपपाद्य वृतीया प्रदेशा- 
न्तरे प्रक्षिपति रक्ते प्रतिज्ञाया अनिवोह इति विरोषः ॥ १० ॥ मुख्यमेव साचिकं त्यागमनू्य तत्पयोजनमाह 
हाभ्याम्- नदीति । देहगत देहाभिमानिना दहि यसाद्रोषतः कर्माणि त्यक्तु न शक्यं अशक्यम् । प्राणयाना- 
छोपप्रसङ्गात्.। तसादधिकृतः सन् यः कर्भफटलत्यागकषीठः । तुशब्द एवार्थे । स एव त्यागीव्युन्यते । यस्त्वरोषतः 

% मधुसूदनीश्याख्या । 

यक्षेन स एवोपादेय इयर्थः ॥ १० ॥ तदेमात्मज्ञानवतः सर्वैकर्मदयागः संभाव्यते कर्मप्रदत्तिहेललो राग्देषयोरभावादित्युक्त, 
संप्रल्यज्ञस्य कर्मद्यागासंभवे हेतुरुच्यते--मनुष्योऽदहं ब्राह्मणोऽहं ग्रहस्थोऽहमिदययायभिमानेनाबाधितेन देहं कमोधिकारहेतु- 
वणो श्नमादिरूपं कवैभोक्तलाय्या्नयं स्थूलसृक्ष्मदरीरेन्ियसद्वातं बिभर्ति अनायनियावासनावदाद्यवहारयोग्यल्ेन कल्पितम- 
सयमपि सखतया सखभिन्नमपि खाभिन्नतया पद्यन् धारयति पोषयति चेति देदश्टदबाधितकूमाधिकारहेतुर्देहाभिमानसेन 
विवेकन्ञानशन्येन देद्रता कर्मपरढृत्तिहेतुरागदवेषपौष्कस्येन सततं कर्मसु भ्रवर्तैमानेन कमाण्यरोषतो निःशेषेण द्यक्तु हि यस्मान्न 
राक्यं न शक्यानि सदां कारणसामम्यां कायलयायस्याशक्यल्रात् । तस्मात् यस्लन्लोऽधिकारी सत्तवश्ुच्यर्थं कमणि ङुर्वन्नपि 

५ भआष्योत्कषदीपिका । 

छिन्नसंशयः किं कर्माण्येव सुक्तिसाधनानि उत संन्यास एवेति संशयरहितः। अनेन का्यमिदवेप्युक्तादसुख्यसास्विकलयागाद्या्- 
त्तिरेव । द्यागीलयनेन यज्ञो दानमित्युक्तादल्यागात्पूवारधैन कायेत्युक्ताद्राजसात्त्यागाब्याृत्तिरिलयंन्ये । आचार्योक्तव्या्यानपेक्षयोदा- 
हृतव्याख्यानत्रयेऽप्यधिकं खारखं चिन्लयम्॥ १०॥ तदेवं साल्िकल्यागवतः छुद्धचित्तखय सवैक्मयागे सुख्यसन्यासेऽधिकारं परद्- 
दयाधिङृतस्य देहाभिमानित्वेन देदश्तोऽक्षष्याबाधितात्मकवरैलविज्ञानतयाहंकतति निधितवुद्धेरशेषकर्मपरिल्यागसयारक्यलात् , 
कर्मफरलयागेन विहितकमयुान एवाधिकारो न दाग इयेतम्थं दरोयितुमाद--नहीति । हि यस्महिदश्ता देहं खात्मवेन 
बिभर्ति धारयतीति देदश्टव् देदाभिमानवान् तेनाज्ञेनारोषतः निःशेषेण सवौणि कमोणि द्यक्तु संन्यसितुं न शक्यते । तस्राय- 

६ भीधरीभ्याख्या ॥ 

॥ १० ॥ नन्वेवंभूतात्कमैफलत्यागाद्वरं सवेकमैल्यागस्तथां सति कर्बिस्लेपाभावेन ज्ञाननिष्ठा खं संप्ते तव्राद-- नेति । देदथता 
देदात्मामिमानवता निःशेषेण सबौणि कमणि द्यक्तु नहि इाक्यम् । तदुक्तम्-“न हि कश्चिरक्षणमपि जातु तिष्ठलयकरैङ्कवः इत्यादिना । 

१ नीरूकण्टः. 

भण गी ८ 9 

॥ 



६९७ भानन्दगिरिव्याख्यासंवकित-धीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्वगवदरीता । [ अध्यायः १८ 

अनिष्टमिष्टं भिं च चिविधं कमणः फलम् । 
भवदव्यागिनां प्रेय न तु संन्यासिनां कचित् ॥ १२॥ 

१ भीभण्छांकरभाण्यम् । 

शाक्यते कतैम् ॥ ११ ॥ क्रं चुनस्तत्पयोजनं यत्खवेकर्मपरिव्यागास्स्यादित्युच्यते--अनिष्ट नरकतिय- 
गादिरुक्षणसिश् देवादिलक्चषणं, मिश्नसिष्टानिष्टसंयुक्तं भचुष्यलक्षणे चेवं जिविधं श्िप्रकारं कर्म॑णो 
धमौधर्मटक्षणस्य फलं बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नं सद विद्यारृतमिन्दजाकमायोपमं महामोह करं 
भवगेक्किनिनननिन 

> आनन्दगिरिग्याख्या । 

॥ 9१ ॥ उक्ताधिकारिणः सर्वकरमषन्यासासंभवेऽपि फर भावे तस्तस्य कतैव्यतेति शङ्खते--करिं पुनरिति । 
गोणस्य मुख्य वा संन्यासस फर पिप्रच्छिषितमिति बिकटपयति--उच्यत इति । सर्वकमैलयागो नाम तदनुष्ठा- 
नेऽपि तत्फराभिखन्धियागः । स चासुख्यसंन्यासस्तख फरुमाह-~अनिष्ठमिति । युख्ये तु संन्यासे सर्वकर्मत्यागे 
सम्यग्धीद्वारा सर्वसंसारोच्छित्तिरेव फरूमिलयाह-नव्विति । पादत्रयं व्याकरोति--अनिष्टमिद्यादिना । 
तियैगादीलयादिपदमवदिष्टनिङश्योनिसंमहाथ, देवादील्यादिषदमवरिष्टोरट्ृष्योनिम्रहणायेति चिभागः । फर्रब्दं 
नयुस्पादयति--बाद्येति । करणद्वारकमनेरुबिधत्वमुक्स्वा मिथ्याव्माह--अ विचयेति । तस्छृतत्वेन द्िमात्रदेहत्व 

३ नीलकण्ठडध्याख्या ( चतुरी ) । 

कमणि त्यक्तं शक्रोति परमार्थदर्ञी स सख्यस्त्यागीवयर्थः ॥ ११ ॥ एवंभूतख त्यागख फर्माह--अनिष्टमिति । 
अनिष्टं नरकतिेगादिरूपम्, इष्ट देवतादिख्पम्, मिश्रं मानुषभाव इति कर्मणः कर्मजातीयख फं चिविधं प्रेत्य 
मरणानन्तरमत्यागिनां पूर्बोक्तय॒स्यसंम्ासहीनानां भवति ञुख्यसंन्यासिनां ठु कचित्तद्धवति । तेषां करवृत्वाभि- 

४ मघुसद नीव्याख्या । 

भगवदनुकम्पया तत्फलखागी । वुश्च्दस्तखय इलंभवयोतनार्थः । स॒ सागीदयमिधीयते गौण्या वृत्त्या स्व॒यर्थमदयाग्यपि 
सन् । अदोषकर्मसंन्यासस्तु परमार्थदरिनेव देदश्ता शक्यते क्तमिति स एव सुख्यया वत्या दयागीदययभिग्रायः ॥ ११ ॥ 
नयु देदश्रतः परमात्मन्ञानद्यन्यस्य कर्मिणोऽपि कर्मफलभिसन्धिलयागिलेन गोगसंन्यासिनः परमात्मज्ञानवतो देहाभिमानरहितख 
सर्वैकर्मयाभिनो सुख्यसंन्यासिनश्च कः फठे विशेषो यदलाभमेन गौणलमेकस्य यद्नमेन च सुख्यलमन्यसख, कर्मफल्लयागिल तु 
द्वयोरपि तुल्यमिखन्यो विशेषो वाच्यः । उच्यते--अल्यागिनां कर्मफल्यागिवेऽपि कमानुष्ठायिनामज्ञानां गोणसंन्यासिनां त्रेख 
विनिदिषापयेन्तं सत्तवदयुद्धेः भागेव गतानां पूर्वकृतस्य कर्मणः फलं शरीरग्रहणं भवति मायामयं फल्युतया कयमदरीनं 
गच्छतीति निरुक्तेः । कर्मेण इति जाद्यसिभायमेकवेचनमेकस निविधफललासुपपत्तेः । तच फठं कर्मगल्चिविधलरा्जिविधं 
पापस्यानिषटं अतिक्कूल्वेदनीयं नारकतियेगादिलक्षणं, पुण्यस्य इष्टमयुकरूलवेदनीयं देवादिलक्षणं, मिश्र त॒ पापपुण्ययुगरख 
मिश्रमिष्टानिष्टसंयुक्तं मानुष्यलक्षणमियेवं त्रिविधमिदयदुवादो हेयलार्थः । एवं गौणसंन्यासिनां रारीरपातादुर्वं॑दारीरान्तर- 
म्रहणमावदयकमित्युक्ला युख्यसंन्यासिनां परमात्मसाक्षाव्कारेणाविद्यातत्कायै निवृत्तौ बिदेहकैवस्यमेवेयाह--नतु संन्यासिनां 
कचित्परमात्मन्ञानवतां सुख्यसंन्यासिनां परमदंसपरिबाजकानां प्रेय कर्मणः फलं शरीरग्हणमनिष्टमिषटं मिश्रं च क्रविदेदो काठे 
वा न भवलेवेखयवधारणार्थस्वुशन्दः, ज्ञानेनाज्ञानस्योच्छेदे तत्कायाणां कर्मणासुच्छिन्नलात् । तथाच श्रुतिः “भिये हृदय. 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

स्लज्ञो देदश्रधिङ्ृतो निहितानि कमांणि कुर्वन् तत्फर्लयागी क्मेफलमिसंधिमात्रसंम्यासी स दयागीयभिधीयते । कर्म्यपि सन् 
द्यागीति स्तुलखमिभ्रायेणोक्तस् । तथाच परमार्थदरिना देह्ाभिमान्ल्येनाशेषकर्मसन्यासः दाक्यते कतुमिति भावः ॥ ११ ॥ अ- 
सख्यरसंन्यासपेक्षया सुखयसंन्यासख विशिष्टं प्रयोजनं किमिखयाकाह्वायामाह--भनिषटं नरकतिर्थगादिलक्षणम् , इष्ट देवादिलक्षणम् , 
मिश्नमिशानिष्सयुक्तं मचुष्यलक्षणं चेवं निविधे ्रिध्रकारं कमणो धमाँर्मलक्षणसख फलं बाद्यनेककारकव्यापारनिष्पर्लादनेकं 
अविदयाकृतलात् मिथ्याभूतमिन्द्रजाङमायोपमं महामोहकरं प्रयगात्मोपसपीव फल्युतया कयमददोनं गच्छतीति फल्राब्दनिवैच- 
नात् । तदेवं ननिवध फल्मलयाभिनामज्ञानां कर्भिणामपरमा्थसंन्यासिनां मेख शरीरपातादूर्ष्वं भवति । फएलभिसंधिरहिताना कर्मणां 
देहपातादृष्वं संचितादिकमोयुरोधिफलस्यावदयंभावादिवि भावः । संन्यासिनां पु परमा्थसंन्यासिनां परमदहंसपरित्राजक्रानां केवल- 

३ भीषरीध्यारभ्या । 

तस्माचस्तु कमणि कुक कमैफर्त्यागी सर एव सुख्यलयागीलभिधीयते ॥ ११ ॥ एवंभूतस्य करफल्लयागख फलमाद--अनि- 
षमिति । अनिष्टं नारकित्वं, इष्टं देवत्व, मिश्च मनुष्यखं, एवं चिविधं पापस्य पुण्यस्य चोभयमिशसख च करणो यत्फलं भरसिद्धं तत्स. 

७ अभिनवरुसाचार्यष्याख्या । 
एुनखनेः स्तरसयागवाचोुक्तिरूपपत्तिमकी ॥ ३॥ ४॥५॥६॥७॥८॥९॥१०॥ १९॥ अनि्भिति। अलागिनामिति तन्मया. 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योर्कषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवशप्तव्या्यायुता । ६९१ 

१ भ्रीमच्छाकर माष्यम् । 

भस्यगार्मोपसपीव फड्गुतया खयमदृश्यनं गच्छतीति फरुमिति फरनिवैचनं तदेतदेवषेटक्षणं फट 
भवव्यल्यागिनामज्ञानां कर्मिणामपरमाथैसंन्यासिनां घ्रेय रारीरपाताद्ष्वैम् ! नतु परमा्थसंन्यासिना 
परमहं सपरिबाजकानां केवलज्ञाननिष्ठानां कचित् । नहि केवरुकस्तम्यग्ददोननिष्ठा अविदयादिसंसारवीजं 
पिति जण प भमन कमे ननो अ भिः त रि णोन भि वाजि रि सि आकि ीनििो  जि क (नगौ 7 0 7 9 0 प क क का ॐ | 

२ जनन्दगिरिव्याख्या । 

दष्टास्तमाह--इन्द्रेति । प्रतीतितो रमणीयध्वं सृचयति-महामोहेति । अविधोत्थखाविधयाभितस्वादात्माभ्ि तत्वं 
वस्तुतो नासीाह--प्रत्यगिति । उक्तं फरं कर्मिणामिष्यते चेदयुख्यसंन्यासफलोक्तिपरतवं पादत्रयस्य कथमिष्ट- 
मिल्याराङ्याह---अपरमार्थति । फलाभिसंधिविककानां कर्मिणां देहपातादूर्ध्वं कमौनुरोधिफरमावद्यकमिलय्थैः । 
कर्मणामेव सतमफराभिसंधीनमसुख्यसंन्यासिष्वात्तदीयासुख्यसंन्यासस्य कफरुमुक्ठवा चतुथपादं व्याचष्टे-- 
नत्विति । अमुख्यसंन्याखमनन्तरग्रक्तं व्यवच्छिनत्ति-परमाथैति । तेषां प्रधानं धर्मयुपदिशति-केवङेति । 

३ नीलकण्ठडव्याख्या ( षतुधंरी ) । 

भानाभावात्। अन्येतु गोणसंन्यातिनामेबायं कमीरेप इत्याहुः ! तथाच व्यास्यातं “कार्थमित्येव यत्कर्म? इत्यव ] अन्यथा 
संन्यासिनां गोणसंन्यासिनां च विषो न खात्। नचैवं स॒स्यसंन्यासिनां भौणसंन्यासिनां चाविरोषापत्तिरिति 

४ मधुसुदनीव्याख्या । 

भन्थिरिछयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास कममांणि तसिन्टषटे परावरे" इति । पारमर्ष च सूत्रम् "तदधिगम उत्तरपूर्वाघ- 
योर्ेषविनाश्ौ तद्वपदेशात्” इति परमात्मनज्ञानादशेषकर्मक्चयं दरोयति । तेन गोणसेन्यासिनां पुनः संसारः मु्यसंन्यासिनां 
ठु मोक्ष इति फठे विशेष उन्तः । अत्र कश्चिदाह अनाश्रितः कर्मफलं कायं कमं करोति यः । स संन्यासी च इदयादौ कम- 
फलल्यागिषु संन्यासिश्न्द््योगात्कर्मिण एवात्र फललयागसाम्यात्वंन्यासिष्चब्देन गृह्यम्ते । तेषां च सात््विकाना निद्यकमायुष्टानेन 
निषिद्धकमाचुष्ठानेन च पापासंभवान्नानिष्टं फलं संभवति नापीषटं काम्यानवुष्ठानात् , ईशवरार्षणेन एरय लयक्तलाच । अतएव 
मिश्रमपि नेति चिविधकर्मफलासंमवः । अतएवोक्तं “ोक्षा्थीं न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः । निलयनेमित्तिके कुयत्मलयवा- 
यजिहासयाः इति, स वक्तव्यः शाब्दस्ार्थसख च मयीदा न निरधारि भवतेवि । तथाहि 'गोणयमुख्ययोयुख्ये कायसंप्रययःः 
इति शब्दमयोदा । यथा .अमावास्यायामपराहे पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति इखयत्रामावाखयाशब्दः काले मुख्यः । तत्कालोत्पन्ने कर्मणि 

न्व गौणः श्य एवं विद्धानमावास्यायां यजतेः इदयादौ तन्नामावासायामिति कर्मग्रहणे पितृयज्ञ तदङ्गता फर कल्पनीयमिति 

विधेलीघवमिति पूर्बेपक्ितं कालयायनेन अङ्गं वा समभिव्याहारात् इति गोणारथस् सुख्यार्थोपस्थितिपूैकलान्मुख्यार्थस चेहाबा- 

धादमावाखा्न्देन काक एव गृह्यते फएलकल्पनागौरवं तूत्तरकाटीनं प्रमाणलादन्नीकार्यमिति सिद्धान्तितं जेमिनिना- 

"पितृयज्ञः खकाललादनङ्ध स्यात्? इति । एवं स्थिते संन्यासिशब्दस्य सर्व॑कर्मलयागिनि मुख्यलात्कमिणि च फठ्यागसाम्येन 

गोणलान्सुख्याथख चेहाबाधात्तस्यैव संन्यासिदब्देन ग्रहणमिति शब्दमयांद्या सिद्धम् । सद्यं कारणसामम्यां कार्योत्पाद 

' इति न्वा्थमर्याद्ा । तथाहि ईश्वरा्पणेन लयक्तकर्मफलखापि सत्त्वशु्य्थ निलानि कमाण्यनुतिषठतोऽन्तराले तस आगजितेः 

कर्मभिल्लिविधं शरीरमहर्ण केन वार्येते श्यो वा एतदक्षरं गाग्यैविदिलाऽसरष्टोकात्पेति स कृपणः इति श्चुतेः । अन्ततः 

सत्व्द्धिफलन्ञानोतपत्त्यर्थं तदधिकारिदारीरमपि तखावद्यकमेव । अतएव विविदिषासंन्याखिनः श्रवणादिकं कुरबैतोऽन्तराॐे 

सतख योगभ्र्दाब्दवाच्यख चीनां श्रीमतां गेहे योगम्र्ठोऽभिजायतेः इयादिना ज्ञानाधिकारिदरीरप्राभिरवदयं भाविनीति 

निर्णीतं षे । यन्न सर्वकर्मलयागिनोऽप्यज्गख शरीरमहणमावद्यकं तत्र किं वक्तव्यमज्ञख कर्मिण इति । तस्मादज्ञस्यावर्यं 

सारीरमरहणमियथंमर्यादया सिद्धम् ! पराक्रान्तं चैकभविकपक्षनिराकरणे सूरिभिः । तसाद्यथोक्त भगवः्पूज्यपादभाष्यकृतं 

व्याख्यानमेव अ्यायः । तदयमत्र निष्कषैः--अक््रमोक्तपरमानन्दाद्ितीयस्षयखभ्रकारातरह्यत्मसाक्षात्कारेण निर्विकल्पेन 

वेदान्तवाक्यजन्येन विचारनिश्चितप्रामण्येन सरवभ्रकाराप्रामाण्यशङ्का्चत्येन ब्रह्मात्मज्ञानेनात्मन्ञाननिृत्त तत्कार्थकवेखाय- 
५ भाव्योत्कर्षदीपिका । 

जञाननिष्ठानायुन्मूडितावियादिसंसारबीजानां कचि काठ वा यथोक्तं फलं न भवति । अतः परमार्थतत्तवविदः क्रियाकारकफल- 

नामात्मन्यविदाध्यारोपिखदिन एवाशेषकमैसंन्यासिलं संभवति, नलक्ञस्याधिष्ठानादीनि क्रियाकतूणि कारकाण्याललेन परय 

तोऽदोषकर्मसंन्यासिलमिति भावः । र॑त्वपरे एवंभूतस्य कर्मफल्द्यागसख्य फलमाह ! अनिधादिरूपं त्रिविध फलमलयाभिनां सका- 

भानमेव प्रेय पर मवति । तेषां त्रिविधकर्मसंभवात् नतु संन्यासिनां कवचिदपि भवति । संन्यासिशाब्देनात्र फएल्यागसाम्या- 

सक्ताः छर्मफललयभिनो गृह्यन्ते । अनाभितः कर्मफङं कार्य कमे करोति यः स संन्यासी च योगी चेयेवमादौ च फलल्यागिषु 

& भीधरीन्याख्या । 

व॑मलागिनां सकामानामेव प्रे परत्र मवति, तेषां विनिधकर्मसंभवात् । नतु संन्यसिनां कचिदपि मवति । संन्यास्िशचब्देनात्न 
नमला्यना सकामानागव तरल प्त यवत, ~ __ 

9 नीदरण्ठः+ 

^) 



६९२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-धीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवदरीता। [ अध्यौयः १८ 

पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये क्रतान्ते पोक्तानि सिद्धये सवेकमेणाम् ॥ १३॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् 1 

नोन्मूख्यति कदाचिदिव्यर्थः ॥ १२ ॥ अतः परमार्थदरिन पवारेषकसर्खन्यासित्वे संभवलयविद्या- 
ध्यारोपितत्वादात्मनि ्ियाकारकफकानां न त्व्ञस्याधिष्ठानादीनि क्रियाकवूणि कारकाण्यात्मत्वेन 
पदयतो.ऽशेषकर्मसंन्यासः संभवति । तदेतदुत्तरेः -ोकैदैरयति-- पञ्चेति । पञ्चैतानि वक््यमाणानि 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

कविदैशे ङे वा नासि यथोक्तं फलं तेषामिति संबन्ध; । तहिं परमार्थसन्या सोऽकरस्वान्नानुषियेतेयाशचङ्कय तस 
मोश्चावसाथित्वास्मेवमिलयाह- नहीति ॥ १२ ॥ नन्वपरमा्थसंन्यासवदविरोषादज्ञानां पररमाथैरसन्यसोऽपि किं न 
स्यास्यागसख सुकरत्वात्तत्राह-अतः परमा्थति । तसय सम्यग्द्शनादवि्ानिदत्तो तदारोपितक्रियाकारकादिनि- 
रत्तरिति देत्वथैः । विद्यावतः सर्वकर्मसंन्यासित्वसंभावनामुक्तवैवकारव्यावतय ॒द्यति-नस्विति । अविदुषो- 
ऽशोषकर्सेणां तद्धेत॒नां च रागादीनां ल्यागायोगे कारङेष्वधिष्टानादिष्वस्मत्वददैनं देतुमाद- क्रियेति । कथमधि- 
एानादीनां क्रियाकरैतवं कथं वा निदुषसतेष्वात्मत्वघीरित्यादाङ्यानन्तरशश्छोकचतष्टयद्य तात्पयैमाह--तदेतदिति । 
कमीथोनामधिष्ठानादीनामप्रामाणिकत्वाराङ्कामादबुद्धरति--पञेति । उन्तरन्नेयधिष्ठानादिष्च वक्ष्यमाणेष्िखर्थः । 

३ नीख्कण्ठव्याख्या ( चतुर्धंरी >) । 

वाच्यम् । उमयेषायुत्तरकमी-छेषसाम्येऽपि पूर्वकर्मदाहादाहकृतख विशेषख स्वात् । गोणसंन्यासिनां जन्मान्तरादि- 
कमपि पूर्वकर्मभिरेव मविष्यति अपस्तम्ोक्ताञ्ननिददीनेन योगञ्टग॑तिवन्नान्तरीयक वा नतु तख प्रधानं फठं खगोवि, 
मवितुमहंत्ययुदिषटत्वादिति ॥ १२ ॥ नन्वात्मनः कममीलेपनिमित्तं यदकर्वत्वानुसंधानं तत्कि योषिदभिर्यादिवदाहार्थ- 
सुत ॒बास्तवमेव सदविचाभ्यसकवत्वेनाबरतमिति शाखदश्चा कर्वृत्वतिरोधानेनाकतत्वमेव माव्यत इत्याशङ्खयाभित्वेन 

छ मशु सूदनीन्यार्या 1 

भिमानरदहितः परमार्थसंन्यासी सर्वैकर्मोच्छेदाच्छुदधः केवलः सन्नाविद्याकमोदिनिमित्तं पुनः शरीरभहणमयुभवति सर्व॑भ्रमाणां 
कारणोच्छेदेनोच्छेदात् । यस्लविद्यावान्कदैलायभिमानी देहश्त स त्रिविधो रागादिदोषध्रावल्यात्काम्यनिषिद्धादिययेष्टकमौनु- 
्टायी मोक्षशाल्ञानधिकार्येकः । अपरस्तु यः प्राक्कुतद्खकृतवदाक्किचित्यक्षीणरागादिदोषः सवाणि कमाणि दयक्तुमश्क्तुव्निषिद्धानि 
काम्यानि च परिदयञ्य नियानि नैमित्तिकानि च कमणि फल्यभिसंधिलयागेन सतत्वद्युख्यर्थममुतिष्ठन् गौणसंन्यासी मोक्षशाल्ञा- 
धिकार द्वितीयः सः । ततो निदयनैमित्तिककमायुष्ठनेनान्तःकरण्ुच्या समुपजातविविदिषः श्रवणादिना वेदनं मोक्षसाधनं 
संपिपादयिषुः सणि कमांणि विधितः परियज्य ब्रह्मनिष्ठं गुरमुपसर्प॑ति विविदिषासंन्यासिसमाख्यस्तृतीयः । तत्राय 
संसारिख सर्वषरसिद्धं, द्वितीय त॒ “अनिष्टं इत्यादिना व्याख्यातं, वतीयख दढ “अयतिः श्रद्धयोपेतः ईति अश्नमुत्थाप्य 
निर्णीतं षषे । अज्ञसख संसारिलं धुवं करणसामनग्या. सत्वात् । तत्तु कखचिञज्ञानानमुगुणं कस्यचिज्ज्ञानायुयुणमिति विरोषः । 
निज्ञसख ठु संसारकारणाभावात्खत एव कैवल्यमिति दवो पदाथ सूतरितावसिञ्श्योके ॥ १२ ॥ तत्रात्मज्ञानरष्ितसख संसारिवे 
हेतुः कमैलागासंभव उक्तः नहि देदश्रता शक्यं दयक्तु कमौण्यरोषतः” इति । तत्राज्ञख कर्मलागासंभवे को हेतुः कर्महेता. 

५ भाष्योत्करषदीपिका । 
सैन्यासिशष्दप्रयोगदशंनात् । तेषां सात्विकानां पापासंभवात् ईश्वरार्पणेन च पुण्यफठश्य यक्तात् निविधमपि कर्मफलं न 
भवतीख्थं इति वर्णयन्ति त्नोपदेयम् । संन्यासिशम्दसख परमार्थसंन्यासिनि सर्वैकर्मलयागिनि सुख्यलात् कर्मिणि च फख्याग- 
साम्येन गोणलरात् सुख्यार्थस्य चेहाबाधाततखैव संन्यासिक्षब्देन अहणसंभवे गौणग्रहणख "गौणसुख्ययो्युख्ये कार्यसंप्रययः” 
इति शब्दमयोदाऽपरिज्ञानविजुम्मितलात् स्यां कारणसामम्यां कार्योत्पाद् इदययथंमर्यादाऽज्ञानमूकलाच् रैश्वरार्पणेन यक्तक्म- 
फलस्यापि स्वद्यब्यथं नियाति क्माण्युतिष्ठतोऽम्तराडे सतख प्राग्जितकर्मरूपकारणसामम्या तरि विधदारीररूप कार्योत्पाद आव. 
दयक एवेति दिक् ॥१२॥ एवं परमार्थसंन्यासिनां तनिविधकर्मफलामावसुवखा परमा्थसंन्यासाधिकारकारणस्यात्मन्यकरैलज्ञानया- 
वर्यकतां बोधयितुमाह--पञ्चैतानील्यादिना । एतानि वक्ष्यमाणानि कारणानि निर्ववंकानि निगोध भद्वचनाजानीहि । ज्ञाला 

ई ओीभरीभ्याख्या । 

फरत्यागसाम्यह्मक्नताः कसैफरूलयागिनोऽपि गृ्यम्ते । (अनाधितः क्फ कार्यं कथ करोति यः । स क॑भ्यासी च योगी च” श्ये. 
वमादौ च कसफल्लयागिषु संन्वासिश्चब्दभ्रयोगद शै नात् । तेषां सात्विकानां प्रापासंभवादीश्वरापणेन च॑ पुण्यफरख लक्तत्वाभ्रिविष- 
मपि कैफ न भवतीलथैः ॥ १६ ॥ ननुं कमै कुर्वतः क्मफठं कर्थं न मवेदित्याद्यङ्कथय सङ्गलयागिनो निरदंकारख सतः कर्मफलेन 

७ अभिनवगृप्ताघार्यव्याख्या । 

नाम् ॥ १२ ॥ अशना म्मर्हिर्दश्षायाजपि पश्चस्वपि करमेहेसुष स्थितेश त्रलादेवामी भनिधार्धाः पुमांसः स्वालाम्मेवं करत भावः 
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१ भरीमच्छाकर भाष्यम् 1 

ड महावाहो, कारणानि निवैतकानि । निवोध मे ममेति, उत्तरत्र चेतःखमाधाना्च बस्तुवैपभ्य- 
प्रदरोना्थं च । तानि च कारणानि ज्ञातव्यतया स्तोति-सांख्ये ज्ातव्याः पदाथाः संस्यायन्ते 
यसिञ्याखरे तत्सांख्यं वेदान्तः । कृतान्त इति तस्यैव विशेषणं । छ तसिति कर्मोच्यते तस्यान्तः कृतस्य 
परिसमाियेत्र स ॒छतान्तः कमोन्त इत्येतत् "यावानर्थ उदपनेः सव कमौखिदं पार्थं ज्ञाने 
पी 00), 8, 9 कक क कष्कग्कगण्ककषकष्कष्काण्कष्क कक 

२ आमन्दगिरिष्याख्या । 

धस्तूनां तेषामेव वेषस्यं॑दिदक्षयिषितं नहि धचेतःसमाधानादते जातुं शक्यते । साख्यद्ब्दं श्युत्पादयति--ल्लातैव्या 
इति । आत्मा स्व॑पदार्थस्तत्पदाथौ बह्म तयोरेक्यधीस्तहुपयोगिनश्च श्रवणादयः पदाथौसते संख्यायन्ते श्युश्वा्न्ते । 
@्ृतान्तशब्दस्य वेदान्तबिषयत्वं बिभजते-कृत मित्यादिना । वेदान्तसख तत्वधीद्रारा कर्मावसानभूमित्वे वाक्यो- 
पक्रमानुकस्यं दशयति--यावानिति । उदपाने दादौ यावानधैः खानादिस्तावानथः समुद संपद्यतेऽतो यथा 
इूपादिङृतं कार्य सर्वं ससुद्धेऽन्तभेवति तथा सर्वेषु वेदेषु कमार्थेषु यावत्फरं तावञ्जानवतो बाहमणस्य ज्ञनेऽन्तमवति, 

ड नीलकण्ठल्याख्या ( चतुरी ) । 

दष्टायां योषिति दग्धृत्वादरनेनेव कसितेनाकर्ृत्वेन वास्तवख कर्मारेपयासंमवादाचं निर द्वितीयञुपपादयिष्यन् 
पीठिकामार्वयति- पञ्चेति । हे महाबाहो, सर्वकर्मेणां सिद्धये इमानि वक्ष्यमाणानि पच्च कारणानि निर्वर्तकानि मे 
सद्रचनान्निबोध बुद्धयख । खवचने विश्वासो्पादनाथं कारणानां समूखत्वमाह--सांस्ये कृतान्ते भोक्तानीति । सम्य- 
ग्विविच्य ख्यायन्ते प्रकटीक्रियन्ते तच्वान्यात्मानात्मपदार्थरूपागि यरिसत्सांस्यं बेदान्तशाखम् । तदेव विशिनष्टि--~ 
कृतान्ते कृतख कर्मणोऽन्तः प्रिसमाियैसिन् । सवे कमीखिठं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते इत्यात्मक्ञने सति सर्वै- 

४ भधुसूदनीच्याख्या । 

वधिष्ठानादिपन्चके तादात्म्याभिमान इतीमम्थं चतुर्भिः शोकैः प्रप्चयति । तत्र भरथमेनाधिष्ठानादीनि पश्च बेदान्तप्रमाणमू- 
त्वानि हैयलार्थमवदयं ज्ञातव्यानीद्याह-इमानि वक्ष्यमाणानि पञ्च सर्वकर्मणां सिद्धये निष्पत्तये कारणानि निर्वर्तकानि हे 
महाबाहो मे मम परमाप्तख सर्वज्ञख च वचनािबोध योद्धुं सावधानो भवं 1 नह्ययन्तदुज्ञोनन्येतान्यनव हितचेतसा शक्यन्ते 
न्तावमिति चेतःसमाधानविधानेन तानि स्तोति । महाबाहुलेन च सत्पुरंष एव शक्तो ज्ञातुमिति सूचयति स्वुलखथेमेव । किमे. 
तान्य॑प्रमाणकान्येव तव वचनाज्ज्ेयानि नेयाह-साश्ये तान्ते प्रोक्तानि निरतिशयपुरुषार्थप्रास्यथे सवोनथनिष्स्यर्थं च 

ल्तातव्यानि जीवो ब्रह्म तयोरैक्यं तद्वोधोपयोगिनश्च श्रवणादयः पदाथाः संख्यायन्ते व्युतायन्तेऽस्मिजिति सांख्यं॒वेदान्त- 
श्चाल्ञ तस्मिन्नात्मवस्तुमात्रप्रतिपादके किमर्थमनात्मभूतान्यवस्तूनि लोकसिद्धानि च कर्मकारणानि पश्च भ्रतिपाद्यन्तं इयतः 
शाञ्लविरोषरणं कृतान्त इति । कृतमिति कर्मोच्यते तान्तः परिसमापि सचवज्ञानोत्पतत्या यत्र तस्िन्ृतान्ते चान्ने श्रोक्तानि 
भ्रसिद्धान्येव लोकेऽनात्मभूतान्येवात्मतया मिथ्याज्ञानारोपेण गरृहीतान्यात्मतत्तवज्ञानेन बाधसिद्धये हेयवेनोक्तानि । यदा ह्यन्यधरमं 
एवं कमीत्मन्यविययाऽष्यारोपितमित्युच्यते तदा छयुद्धात्मज्ञनेन तद्वाधाककर्मणोऽन्तः छतो भवति । अत आत्मनः कमो संबन्ध. 
श्रतिपादनायानात्मभूतान्येव पश्च कर्मकारणानि वेदान्तशान्ने मायाकल्पितान्यनूदितानीति नदैतात्ममात्रतात्पयहानिसतेषां 

५ भाष्योत्कषदुपिका । 

शवं महा्बाहुसाध्ये कायिके युद्धे कर्मणि कवैलामिमानं परि्जेति ध्वनयन्संबोधयति--महाबाहो इति ! तेषामवदयन्ञातव्यताज्ञाप- 
नाय तानि सौति--सांस्य इति ।! लंपदा्थं आत्मा तत्पदार्थो ब्रह्म तयोरेक्यधीः तदुपयोगिनश्च रामदमाद्यो ज्ञातव्याः पदाथोः 
संख्यायन्ते ब्युत्पायन्ते यसिन्वेदान्त्चानने तत्सां ख्यं । सांख्यं विदिनि- कृतान्ते इतस कर्मणोऽन्तः परिसमाप्तियेच तस्मिन. 
तान्ते ।'यावान्थं उदपाने सर्वतः संङ्कतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः” “सर्वं कमीखिं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते* इया. 
त्मन्ञाने जाते सर्वकर्मणां निङततदैरदितलाव. आत्मज्ञानार्थकस सांख्यसयापि कृतान्तलं । तसिन्परोक्तानि सर्वेषां कर्मेणां सिद्धये निष्प- 

गत्यथ कथितानीदय्थः । संखया मोचकं ज्ञानं तत्संबन्धिनि तजनके सां ख्येऽृताम्तेऽङृतो वेदोऽपौरुषेयलात्तस्यान्ते वेदान्ते इद्यर्थस्वु 
अश्ठिषं विनैवार्थसंभवमभिम्रेयाचायैन प्रदरितः। यत्तु संदयायन्ते गण्यन्ते तस्वान्यसिभिति सांख्यं तोऽन्तो निणेयो यसिननिति 

६ नीघरीव्याख्या । 

पो नास्तीत्युपपादयिदुमाष--पञ्चैतानीति पञ्चभिः । सरवैकसैणां सिद्धये निष्पत्तये इमाति वक्ष्यमाणानि पन्च कारणानि मे वचना- 

निबोध जानीहि । आत्मनः कवैस्वाभिमाननिदरूल्यथैमवदयमेतानि शातन्यानीयेवं तेषा स्तुलयथमाह---सां ख्य इति । सम्यक ख्यायते 

ज्ञायते परमात्माऽनेनेति सांख्यं तक्वकशानं तसिन्कतं कमै तस्यान्त. समा्तिरसिन्निति कतान्तस्तसिम्वेदन्तसिद्धान्त श्यः । यद्वा 

७ अभिनवगुप्ताचा्यव्याख्या 1 

भारमारोपयन्ति अतो निजयेव धियार्मानं बश्नन्ति नतु वस्तुस्थिलयास्य बन्ध इत्युपदिदयते पच्वेतानीलादिना ! छ तसोऽन्तो निश्चयो अत्रेति 
% श्रीधर, 



६९४ आनन्दगिरिव्यास्यासंवलित-ध्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्धीता । [ अध्यायः १८ 

अधिष्ठानं तथा कतां करणं च पएथग्विधम् । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चेवान्र पथ्चमम् ॥ १४ ॥ 

१ भीमच्छंकरभाष्यम् । 

परिसमाप्यते" इत्याव्मन्ञाने संजाते स्वैकर्मणां निच्वत्ति दर्शयति । अतस्तसिन्नात्मक्ञानाथं सख्ये 
छतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये निष्पस्यर्थं सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥ कानि तानीस्युच्यते- 
अधिष्ठानसिति । अधिष्ठानमिच्छादेषसुखदुःखज्ञानादीनामभिव्यक्तेराश्चरयोऽधिष्ठानं शरीरं तथा 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

ज्ञाने भाक करतैव्यानवरोषादिखयर्थः । तत्रेव वाक्यान्तरमयुकामति--स्ैमिति। ऽदाहतवाक्ययोस्तात्प्यमाह-- 
आत्मेति । अस्मज्ाने सति सर्वकर्मनिहत्तावपि कथं वेदान्तस्य कृतान्तत्वमिलयारङ्ाह--अत इति । तानि 
मद्चनतो निबोधेति पूर्वेण संबन्धः ॥ १३ ॥ कमौ्थन्यधिष्टानादीनि मानमुरस्वाञ्जेयानीष्युक्तमिदानी प्रश्नपूर्वकं 
विरोषतसतानि निरदिश्ति--कानीत्यादिना । भतीकमादाय--च्यकरोति-अधिष्ठान सिति । उपाधिलक्षणो बुच्या- 
दिर्पाधिसष्टश्षणस्तत्ख भावो बुद्यायनुनिधायी तद्धमौनात्मलनि यरयरुपहितस्तयधान इलयर्थैः । तन्न का्वशिङ्गकम- 

2 नीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 

कर्मणां समापिदशंनात् तसिन्सांस्ये कृतान्ते गरोक्तानि ॥ १३ ॥ तान्येव पश्च गणयति--अधिष्ानमिति । अधि. 
छानमिच्छाद्वेषसुखदुःखज्ञानादीनामभिग्यक्तेरा्रयो देहः तखानालत्वं चावोकव्यतिरिक्तसमस्वादिसिद्धम् । तथा 
कता बुद्धिविरिष्टिदामासः प्रमाता नामाहप्रत्ययविषयोऽहकारस्तथेत्यनेन तहदेवानास्मत्वेन ज्ञेय इत्युक्तम् । देह- 
खेव सृ प्रये च॒ तखाप्युतत्तिविनाश्योददेनात् । एतच विशेषणनाशाद्विशिष्नारं विरोषणोद्स्या चं विशिष्टे 

४ मधुसूदनीव्यार्या । 

तद ्ेनेवेतरमतिपादनात् इदापि च सर्वैकर्मान्तलं ज्ञानस्य अविपादितं सर्व कर्माखिलं पार्थः ज्ञाने परिसमाप्यते" इति । 
तस्माज्ज्ञनश्ञाख्रस कमोन्तखभुपपन्नम् ॥ १३ ॥ प्रमाणमूखनि कर्मकारणानि पश्वात्मनोऽकतृलतिच्य्थ हेयतेन ज्ञातव्यानी- 
लयुक्ते कानि तानीद्यपेक्षायां तत्खरूपमाह दितीयेन--इच्छद्वेष खखदुःखचेतनाययभिव्यक्तेराश्रयोऽधिष्ठानं शरीरं । तथां कतां 
यथाधिष्ठानमनात्मा भोतिकं मायाकसिपतं खाप्रहरथादिवत् तथा कर्ताऽहं करोमीदयायमिमानवान् ज्ञानरक्तिप्रधानापन्चीङत- 
पश्चमदहाभूतकार्योऽदहंकारोऽन्तःकरणं बुद्धिविज्ञानमिलयादिपयांयशब्दवाच्यस्तादातम्याभ्यासेनात्मनि कद॑लादिधरमाध्यारोपषेतुरनात्मा 
भौतिको मायाकल्पितश्वेति तथाच्चब्दार्थः । स्थूलदारीरस्य लोकायतिकेरात्मवेन परिग्रहीतस्याप्यन्धैः परीश्चकैरनात्मलेन 
निश्चयात्तदृ्टान्तेन ताकिंकादिभिरात्मलेन परिगृहीतस्य कतुरप्यनात्मलनिश्वयः सकर इयर्थः । करणं च भरोत्रादिरब्दादुष- 
खञ्धिस्ाधनम् । चशब्द स्तथेघ्यनुकषार्थः । धरथग्विधं नानाप्रकारं पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति दाद- 
शसंख्यं । करणवर्गे मनो बुद्धिशेति इ्तिविशेषो इत्तिमां स्वहंकारः कतव । चिदाभासस्तु सर्वत्रैवापिशिष्टः । विविधा नाना 
प्रकाराः पञ्चधा दक्षधा वा प्रसिद्धाः । चशब्दसरथेद्यतुक्षार्थः । प्रथक् असंकीणौः, चेष्या कियारूपाः क्रियाशक्तिप्रधाना- 
पश्चीकृतपन्रमहामूतकायाः क्रियाम्राधान्येन वायवीयलेन व्यपदिरयमाना" भराणापानव्यानोदानसमानाः नागकू्॑कृकल्देवदत्तघनं- 
जयाख्याश्च तदन्तभूता एव । अच्र च सुषुपतावन्तःकरणस्य कतुखेयेऽपि आणव्यापारद सनाद्धेदव्यपदेशाचान्तःकरणादलयम्तमिन्न 
एव प्राण इति केचित् । क्रियादाक्ति्ञानराक्तिमदेकमेव जीवललोपाधिभूतमपन्चीकृतपन्चमहाभूतकार्य क्रियाराक्तिप्राधन्येन भाण 
इति ज्ञानशक्तिप्राधान्येन चान्तःकरणमिवि व्यपदिश्यत इयमियुक्ताः । ^स ईक्षांचक्रे कस्िच्व॑हसुव्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठा्यामीति स प्राणमखजतः इति श्ुतावुत्रान्याद्युपाधित्वं आरणसखयोक्तं । तथा 'सघीः खरो भूत्वेमं 

५ भाष्योक्कर्षदीपिका । 
कृतान्ते सांख्यश्ञास्नमेव तस्िन्निदखपरे वणेयन्ति तन्नोपादेयम्। सांख्याश्च अधि नादीनां कारणतेनायु्तलत्। भिन्नाः भोक्तारं 
आत्मान इति अतिपादकख सांख्यशाच्रस्य कतेलभोक्तुलद्ूल्य एक एवात्मेति खसिद्धान्तविरुदस खोक्तेश्य प्रमाणत्वेनोः 
पन्यासायोगाच्र ॥ १३ ॥ कानि तानीदयपेक्षायामाह--अधिष्ठानं इच्छद्वेषयुखदुःखज्ञाचादीनामभिव्यक्तेराश्रयो देहः । तथा 
कती उपाधिलक्षणो बुच्याघयुपाध्यलुविधायी तद्धमानात्मनि पदयश्रपषित उपाधिम्रधानो भोक्ता ! करणं च श्रोत्र दिशब्दादयुपरूडधये 
एथग्विधं नानाप्रकारं सनेन्दरियाणि पञ्च करमँन्दरियाणि पश्च मनोशुद्धिशवेति द्वादयसंख्यं । विविधाश्च प्रथक् चे्यः वायवीया 

९ भीधरीव्याख्या । 

संख्यायन्ते गण्यन्तै त्वानि यसि्निति सां ख्यं, तः अन्तो निणैयो यसिन्निति कृतान्तं सांख्याखमेव तरिमन्परो्तानि अतः सम्यडि. 
बोषेल्यथैः ॥ १२ ॥ तन्येवाद--अधिष्टानमिति 1 अधिष्टानं शरीर, कतौ चिम्नडमन्थिरहंकारः, परथग्विधमनेकप्रकार करणं चक्षुः, 

७ अभिनवयुप्ताचायव्यार्या । 

छृताल्तः सिद्धान्तः ॥ १६३ ॥ अधिष्ठानं चिषयः । दैवं ागजितं छ माद्चमम् । पन्वेतेऽधिष्ठानादयः सामभरीर्पतां भाक्ता, सर्वकर्मसु हेतवः । 



नीखकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदीपिका-भीधरी-जभिनवग्व्यास्याय॒ता । ६९५ 

कारीरवानोभियत्कमं प्रारभते नरः 
न्याय्य वा विपरीतं वा पथचैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

कर्तोपाधिढक्षणो मोक्ता करणं च ओजादिकं रशब्दाद्युपरब्यये' परथग्विधं नानाप्रकारं उादश्संख्यं 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा वायवीयाः भ्राणापानाद्या दैवे चेव दैवमेव चतरैतेषु चतय पञ्चमं पश्चानां 
पूरणमादिल्यादि चश्चुरा्चभ्ादकम् ॥ १७॥ शरीरेति । शारीरवाइमनोभि्यत्कर्ं तिभिरेतैः प्रारभते 
“~~~ -----------------------------------------------~---~~--~-^~- ~~~ ^~ ^ 

२ जआनन्द्गिरिव्याख्या । 

जुमानं सूचयति--दाब्दादीति । कानेन्द्रियाणि पञ्च, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनोडद्धिश्वेति ददश संख्यत्वम् । चेष्टायः 
विविधःत्वान्नानघरकारत्वं तदेव स्पषटयति--वायवीया इति । परथक्स्वमसंकीणीस्वम् । नहि भराणापानादिचेष्टानां मिथः 
संकरोसि । दैवमेवेति बिज्ञदयति--आदिदयादीति ॥ ९४ ॥ पञ्चानामधिष्ठानादीनासुक्तानां सर्वकर्सि्यथवं 
सफुटयति--रारीरेति । नज्ु जीवनक्तं निमेषोन्मेषादिकमौन्तरं साधारणमस्ि तत्कथं रारिद्रयकरणमिति तत्राह~-- 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधंरी >) । 

त्पत्तिमसिप्रेत्य श्रूयते ¶वि्चानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनस्यतिः इति । यथः द्रा विस्फु- 
लिङ्गा व्युञ्रन्यवमेतसादात्मनः सर्व॑ एत आत्मानो व्युचरन्तिः इति च । विरिश्ख चानतिरेकाद््शनादनात्मत्वं 
सिद्धम् । करणे च शब्दाद्युपरर्घिसाधन पृथग्विधं द्वादशविधं पश्च कर्मेन्द्रियाणि पच्च ज्ञनेन्दरियाणि मनो बुद्धिश्च । 
तथा विविधाश्च पथक् चेष्टा वायवीयाः प्राणनादिखूपाः । दैवं पुण्यपापरूपं तत्तत्करणानुमाहकसुयीदिदेवताखूपम् । 
प्चमं पञ्चानां पूरणम् ॥ १४ ॥ शरीरेति । न्याय्यं धम्थं॑शास्रीयम् । विपरीतमन्याय्यमधम्यमशाच्लीयम् । नयु 

€ भधुसूदनीत्याख्या 1 

लोकमतिक्रामति लयो पाणि ध्यायतीव रेखयतीव" इयादिश्चुताबुत्कान्याश्युपाधिलं वुद्धरुक्तं । खतन्नोपाधिभेदे च जीवमेद- 
सङ्गः । तस्मादुद्धिभराणयोरेकलेनेवोत्कान्तयादयुपाधिलं युक्तं मेदन्यपदेख्चश्व राकिमेदात् । सघुप्तौ च ज्ञानशक्तिभागल्येऽपि 
करियाशक्तिभागदशेनमेकलेऽपि न विरुद्धमनुभवसिद्धलात्, श्टिखष्टिनिये सर्वैल्येऽपि प्राणव्यापाखच्छरीरसय खषटुपोऽयमि- 
लेववंरूपेण परेः कर्पितलाच । तस्मादुभयथापि व्यपदे्भेद उपपन्नः 1 दैवं चानुभ्राहकदेवताजातम् । चराब्दस्तयेद्नुकषै- 
णार्थः । अचर कारणवर्गे पव्चमं पश्वसंख्यापूरणम् । एवशब्द सथाशब्देन संबध्यमानोऽनात्मलभोक्तिकलकस्पितलायवधारणार्थः 

पश्वानामपि । तत्र शरीरस्य कलृकरणक्रियाधिष्ठानसख देवता एथिवी । "यत्राख पुरुषख सृति वागप्येति वातं आणशवश्चु- 
रादिदयं दिशः धोत्रं मनश्चन्द्रं एथिवीं दारीरम्” इति श्वुतो वागाद्धिष्ठत्यम्यादिभिः सहं शारीराधिष्ठातृलेन परथिवीपाशत् । करत 
रहकारस्याधिष्ठात्री देवता दः पुराणादिभ्रसिद्धः । करणानां चाधिष्ठात्यो देवताः सुप्रसिद्धाः । भरोत्रलक्छूचक्षुरसनघ्राणानां 
दिग्वाताकंम्रचेतोऽश्विनः वाक्पाणिपादपायूपस्थानां वदीन्द्रोपेन्द्रमित्रप्रजापतयः । मनोबुच्योशनदरबरहस्पतीः इति । पञचप्राणानां 
क्रियारूपाणां सद्योजातवामदेवाधोरतत्पुरुषेश्चानाः पुराणप्रसिद्धाः । भाष्ये देवमादिदयादिचश्चरायनुप्राहकमिदयधिष्टानादिदे- 
वतानामप्युपलक्षणम् ॥ १४ ॥ खरूपमुक्ला तेषां प्चानां कर्महेठुलमाह ठृतीयेन---शारीरं वाचिकं मानसिकं च विधिप्रतिषे- 
धलक्षणं त्रिविधं कमं धर्मशान्नेषु प्रसिद्धं अक्षपादेन चोक्तं श्रदृत्तिवोग्बुद्धिशरीरारम्भः' इति । बुद्धिर्मनः । अतः प्राधान्याभि- 
म्रयेणोच्यते । दारीरेण वाचां मनसा वा यत्कर्म भ्रारभवे निर्वर्तयति नरो मरुष्याधिकारलच्छाछ्रसय । कीदशं कमं न्यास्यं घा, 

५ भाष्योत्कषदीपिङा । 

प्राणापानायाः । अत्र चतुषु वमेव पश्चमं चश्ुरायनुभ्ाहकमादियादिदैषं सर्वप्रेरकोऽन्तभीमीति लातमनः कर्वलव्यावृत्तये 
परमात्मनः कवैलप्रतिपादनमयुक्तमिद्यसिप्रेदाचार्यैने प्रदर्दितम् ॥ १४ ॥ पश्चानां खरूपमुक्ला कर्महेठुलमाह--दारीरेति । 
यत्कं न्याय्यं बा धम्यं शाद्लीयं विपरीतं वाऽ्धम्यमशाखीयं यच्ापि निमिषितचे्यदिजीवनहेवुः तदपि पूर्वक्ृतधमोदेरेव 
कार्यमिति न्याय्यनिपरीतयो््रहणिन आहय यद्रयाय्यादि कर्म॑सरीरवब्यनोभिन्िभिनेरः रारभे निवै्वयति तस्य सर्वसैव 
कर्मणः पञैते यथोक्ता अधिष्ठानादयो हेतवः कारणानि । ननु पैतानीयादिनाधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां निवतैकान्युक्तानि अचर 

& शीघरीग्याख्या । 

ओत्रादि, विविधाश्च कार्यतः खरूपतश्च पृथग्भूताश्चेष्यः प्राणापानादौना व्यापाराः । अत्न चेतेष्वेव पञ्चमं दैवं च कारणं चक्चुराथ- 

नुाकमादिल्यादिसर्वप्रेरकोऽन्तयामी वा ॥ १४ ॥ एतेषामेव सर्वकसैहे ठ॒स्वमाद--श्षरीरेति । यथोक्तैः पञ्चभिः आरभ्यमाणे कमै 
निष्वेनान्तमौव्यश्यरीरवाद्नोभिरिव्युक्तं ख्ारीर वाचिकं मानसं च च्रिविधं कर्मेति प्रसिद्धः । शरीरादिभि्येचत्कस धर्थं वाऽधर्म्यं वा 

७ अभिनवगुप्ताचायेव्याख्या । 
अन्ये तु अधिष्ठीयतेऽनेन सरं कर्मेति वुद्धिगततं रओरञ्यडत्िकं शधृतिश्रद्धासुखाविविदिपाविविदिषारूपं पच्चकपरिणाभिकमेयोगशम्द्- 

१ श्रीधरः+, 



६९६ भनन्दगिरिव्याख्यारससवठित-श्रीमच्छकिरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्वीता । [ अध्यायः १८ 

तच्चैवं सति कतोरमात्मानं केवरं तु थः । 
परयदयक्रुतवुद्धित्वान्न स पयति दुमेतिः ॥ १६ ॥ 

१ भीमण्छांकर भाष्यम् । 

नि्धैतेयति नरो न्याय्यं वा ध्यं शासनीय, विपरीतं वाऽशाद्ीयमचम्यैम् यश्चापि निमिषितचे्ठादि 
जीवनहेतुस्तदपि पूवैकतधमोधर्मयोरेव कार्यसिति न्यास्यविपरीतयोरेव ग्रहणेन गृहीतम् । पञ्चैते 
यथोक्तास्तस्य सर्वस्यैव कर्मणो हेतवः कारणानि । नन्वधिष्ठानादीनि स्वैक्मणां कारणानि, कथ- 
मुच्यते शारीरवाड्यनोभिः कर्थं पास्भत इति । नैष दोषः, विधिप्रतिषेधरश्चणं स्व करम शरीरादिज्रय- 
भधानं तद्ङ्कतया दशेन्रवणादि च जीवनलश्षणं चिधेव राशी तसुच्यते शरीरादिभिरधिष्ठानादि- 
भिरारभत इति फलकाङेऽपि तत्प्रधानैशरज्यत इति पञ्चनामेव हे तत्वं न विरुध्यते ॥ १५ ॥ तेति । 
तज्रेति प्ररृतेन संबध्यते, पवं सति, पवं यथोक्तैः पञ्चमभिद्दैवभिर्नवैद्ये सति कर्मणि । तरैवं सतीति 
दुमेतित्धस्य हेतुत्वेन संबध्यते । तच्च तेष्वात्मानमन्यत्वेनाविद्यया परिकच्प्य तैः क्रिवमाणस्य कर्मणो. 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

यश्चेति । अधिष्ठानादीनां क्मेमात्रहेतुत्वं॑परतिच्चाय शरीरादिनिविधकर्मेतुत्वोक्तिरयुक्तेति शङ्कते---नन्विति । 
पूवौपरविरोधं परिहरति- नैष दोष इति । नलु जीीवनद्रतानि स्वाभाविकानि कर्माणि दरनादीनि विधिनिेध- 
बाह्यस्वात्न देहादिनिर्वयोनीलयाराङ्वाह--तदङ्तयेति । तख देहादिन्रयस्य भ्रधानसयाङ्ग चक्षुरादि तक्निष्पाद्यष्वेन 
जीवनञ्तं ॒दुर्चनादि प्रधानकर्मेण्यन्तभूतमिति त्रैविध्यमचिरूढमिल्थैः । देहाद्यारम्मे च्िविधे कर्मणि सर्वकमौन्तभौ- 

येऽपि कथ पञ्चानामेवाधिष्ठानादीनां तन्न हेतुत्वं करोपभोगकारे कारणान्तरापेश्चासं भवादिल्याशङ्खय जन्मकारभाषिनो 
ओगकारुभाविनश्च सर्वस्य कारणस्य तेष्वेवान्तर्मावान्मेवमिलयाह- फलेति ॥ १५ ॥ क्रियाकवैव्वमधिष्ठानादीनामा- 
पाद्याषिदुषसतेष्वात्मदश्टिमनुबदति-- तन्नेति । तत्पद्परासशयोग्यं प्रङ्कतं सर्व॑ कस प्रदीकमादाय पूर्वेण सहाश्चरार्थं 
कथयति--पवमिति । अधिष्ठानादीनासुक्तरीत्या कठव सदयन्यगतं कर्वत्वमास्मनो यतोऽध्यारोष्य परयति अतो 
दुभेतिरिव्यात्मनि कत्वं पश्यन्निलाह--तञ्ेवमिति । कतीरमिव्यादि व्याचे--तचेद्यादिना । तेष्वधिष्ठानादिषु 

३ नीरकण्डव्याख्या ८ चलतुधंरी ) । 

शरीराविभिश्िभिरारभ्यते पश्चेते तख हेतव इति च विप्रतिषिद्धसुच्यते ! नेष दोषः । अत्रापि शरीरपदेनाचिष्ठानख 
नरपदेन कदुरवा्छन इति करणखारमत इति चेष्टानां न्याय्यमिति धमीधमैरूपमख देवख च संगात् । सर्वेषु कर्मसु 
पञ्चानां समनेऽप्युपयोगे विधिप्रतिषेधलक्षणं चिविधमेव कर्म शासे प्रसिद्धमिति । इद् शारीरं कर्मेदं मानसमिदं वाचि. 
कमिति व्यपदेशो देहादीनां प्राधान्यपिक्ष इति नं कच्िष्िरोधः ॥ १५ ॥ एतत्पतिपादनफठं कवृत्वयारोपितत्वसि- 
द्विरकतुत्वख खामाविकत्वसिद्धिशेति द्वाभ्यां शोकाभ्यां द्दीयति-- तन्नेति । तत्र तसिन्कमैणि । एवसुक्तरीत्या 

% मधुसूदनीगव्याख्या । 

राल्नीयं धर्म विपरीतं वाऽशाल्नीयमधर्म यच्च निमिषितचेितादि जीवनहेतुरन्यद्रा विहितप्रतिषिद्धसमं तत्सर्वं पूर्वृतधर्मा- 
घर्मयोरेव ऋयेमिति न्याप्यविपरीतयोरेवान्तभूतम् । पञ्चैते यथोक्ता अधिष्ठानादयस्रस्य सर्वस्यैव कर्मणो हेतवः कारणानि 
॥ १५ ॥ इदानीमेतेषामेव कर्मकतृलादात्मनो न कतलमभिलयिष्ठानादिनिरूपणफलमाह--तत्र कर्मणि प्रयुक्ते सर्वस्मिन् , एवं 
सत्यधिष्ठानादिपञ्हेठके सति तैरनिर्वद्ेमाने आत्मानं स्वैजडश्रप्स् भासकं सत्तस्फूविंरूपं खप्रकाशपरमानन्दमबाध्यं केवल 
मसङ्ोदादीनमकतोरमनिक्रियमद्वितीयं तु एव परमार्थतः । अविद्यया लधिष्ठानादौ परतिनिम्बितमादिदयमिव तोये तद्धासकमन- 

५ भाष्योत्कषंद्धीपिका । 

शरीरवाच्यनोभिः कमे प्रारभत इत्युक्तमतः पूव परविरोथ इतिचेत् । नैष दोषः । शरीरायारभ्ये त्रिविधे कर्मणि पञ्चानामधि- 
छटानादीनां हेतुलखय विवक्षणात् दरोनश्रवणादि च जीवनलक्षणत्रि विधकर्ण्येवान्तर्भवतीति च्रिधैव राश्ीहरतमुच्यते । नु फले. 
पमोगकारे कारणान्तरपेश्षासंभवात्कथं पश्चानामेवाधिष्ठानादीनां तत्र हेतुलमिविचेव् अपेक्षितस्य सर्वस्यापि कारण स्ेतेष्वेवान्त- 
भोवात्पश्चानां हेतुत्वं न विरष्यते ॥ १५॥ एवमधिष्ठानादीनां सर्वैकमणि हेतुमुक्लाऽविदुष आत्मन्यकर्वर कलृदष्िमदुवदति- 
तत्रैवं सतीति। एवं यथोक्तैः पश्वभिदैदुभिः सवैसिन्कर्यणि निर्वै सति केवलं छद्धमसंहतं अकर्तीरमात्मानमात्मनोऽनन्यत्वेन 
कत्पितेरभिष्ठानादिभिःक्रियमाणस कमणोऽदमेव कतेति कतौरं योऽङृतबुद्धिलात् वेदान्ताचार्योपदेशन्यायैरसंस्छृतबुद्धिलात्परयति 

६ भीषरीव्याख्या । 

करोति नरस्तस्य सर्वख कमण एते पद्ध हेतवः ॥ १५ ॥ ततः किमत बाद ठश्रेति । तत्र सर्वसिमिन्कर्मणि एते पच्च हेतव श्येवं 
७ अभसिनवरुक्षाष्वार्चल्याख्या । 

वाच्यमधिष्ानं क्रचित्मयत्र्षष्देनोक्तम् । कतांखसंघाका बुद्धि.रश्षणः । करणं मनश्रष्रादिबाद्यमपि च खङ्गादि । बेटा भाणापानादिका । 



नीटकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योकषदीपिका-श्ीधरी-ममिनवगुपतव्यास्यायुता । ६९७ 

ति + १ भीमणच्छांकर माष्यम् ॥ 

ऽहमेव कर्तंति कतारसमात्मान केवरं शुद्धं तु थः पद्यदयविद्धान्कसदेदान्ताचार्योपदे अम क + शान्यायेरकृत- 
त्वादसंस्छृतव॒द्धित्वाद्योऽपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवाय्न्यमात्मानमेव केवरं कतौरं पशयत्य- 

सावप्यङृतवुद्धिरेवातोऽक्तवबुद्धिखान्न स ॒पदयत्यात्मनस्तच्वं कर्मणो वेत्यर्थोऽतो डुर्मतिः कत्सिता 
विपरीता दष्टाऽजस्ञ जननमरण्रतिपत्तिहितुभूता मतिरस्येति दुर्मतिः स पद्यन्नपि न पदयति, यथा 
तेमिरिकोऽनेकं चन्द्र, यथा बाश्रषु धावत्सु चन्द्रे धावन्तं, यथा वा बाहन उपविष्टोऽन्येषु धाव- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

तैरभिषटानादिभिरारोषितास्म भावैरितयथै ¦ । अकतीरमास्माने कतारं पदयतीलत्र प्रश्नद्वारा हेतमाह--कस्मादिति । 
नु शाखसंस्छृतबद्धिरेवातिरिक्तप्मवादी करवैस्वं॑तस्वाजुमन्यते नालो कर्तैष्वमात्मनि परदयच्नपि भवलयङ्कतडुद्धि- 
सत्राह--~योऽषपीति । तस्यापि काखपूर्वकमाचार्योपदेदोन तदलुसारिन्यायेश्वानादितडुद्धित्वादङ्तबुद्धिस्वं सिद्ध- 

मिलथैः । कौटस्थ्यमास्मनस्तस्व याथास्म्ये कर्मणोऽपि वत्वमविचाङृताधिष्टानादिक्ृतस्वे नात्मास्पकित्वमास्मकर्मणोस्त- 
स्वदद्रौनामावोऽतःशब्दाथैः । दुष्टत्वं स्पष्टीकतु॑दुमेतित्वं विव्रणोति-जननेति । अहं कर्ेद्यार्मदशेनवतोऽपिं 

नानिदुषस्तदरैनमसीलत्र द्टन्तमाह--यथेति । तिमिरोपहतचश्चुरनेकं चन्द्रं परयज्पि तस्वतो न तं पञ्यलयेवम- 

विद्वानास्मानं कतारं पदयन्नपि तत्वतो न तं पर्यतीलर्थः । अधिष्ठानादिष्वविद्यथा संबद्धात्मनः खात्मनि तद्त- 

क्ियारेषे द्ान्तमाह--यथातेतिः। अन्येषु वाकेषु पुरुषेषु धावनकषु वाहने स्थितः स्वात्मानं प्रधावनकतौरम- 

निवेकादभिमन्यते तथाधिष्ठानादिष्ठु क्रियाकवैषु तद्वतं स्वात्मानं कतीरं मन्यमानो दुमैतिरिलयथेः ॥ १६ ॥ विपरीत 

३ नीटक्ण्डष्याख्या ( खवुर्धरी ) । 

पश्चभिर्निवर्यं सति । केवठं स्वकतीरमप्यात्मानं चेतनम् "साक्षी चेता केवलो निगुणश्चः इति श्रतेः । अधिष्ठानावि- 

पञ्चकभ्रचारदर्शिनसुदासीनमपि यः कतारं कर्वत्वा्य परयति स दुरमैतिः पपामिभूतमतिने परयति । अन्ध एव सः । 

अदर्शने हेतु; अक्रतदुद्धित्वादिति । शाखाचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृता बुद्धिथख स॒ कृतवबुद्धिसद्विपरीतोऽक्रतबुद्धि- 

सख भावस्तं तसात् । यथा खमुखसोदपाचरसांसर्गिकस्वं परयता जरुचाश्चल्यमपि तत्रारोप्यत एवमात्मनो इद्धि- 

% भयुसदनीव्याख्या । 

न्यलेन परिकरप्य तोयचल्नेनादियश्चरुतीतिवदधिष्ठानादिकर्मणोऽहमेव कर्तेति साक्षिणमपि सन्तं कतर क्रियाश्रयं यः पर्य- 

लयनियया कल्पयति रलुमिव भुजज्ञं स एवं पदयन्पि न पद॑यलयत्मानं तत्त्वेन खरूपाज्ञानकृतलादध्यासस्य स अान्ला विपरी. 

तमेव पद्यति न यथातततवमित्र को हेुरत आद--अकृतदुद्धिलात् । शाल्ञाचा्योपदेदान्ययैरलुपजनितविवेकलुद्धिलात् । 

महि रलुतत्वसाक्चत्काराभावे युजङ्गश्रमे कश्चन बाधते । एवं दाल्नाचार्योपदेशन्यायैः परिनिष्टिवे “अदमस्मि" सयं ज्ञानमन- 

न्तम” “अकभभोक्तृपरमानन्दमनवस्थमद्वयं ब्रहम इति साक्षातकारेऽजुपजनिते कतो मिथ्याज्ञानतत्को्यैवाधः । एतादे 

साक्षात्कारं गुरुमुपख्लय बेदान्तवाक्यविचारेण कुतो न जनयतीलयत आह-- दुर्मतिः, दुष्य ॒विवेकम्रतिबन्धकपपेन मलिना 

मतिर्गख सः । अतोऽद्द्बुदधिलाभभिवयानि्यवस्तुनिवेकादिल्यलेन ततज्ञानायोग्यलादकतोरमपि कतौरं केवलमप्यकेवल्मात्मा- 

नमविद्यया कल्पयन्संसारी कमौधिकारी देदशदङतबुदधिः कर्मक तादात्म्यामिमानात्करमेखागासमर्थः स्वेदा जननमरणमबन्धे- 

नानिष्टमिष्टं मिश्रं च कर्मपरमनुभवति 1 एतेन यस्तार्किको देहादिव्यतिस्किमात्मानमेव कतारं केवरं परयति सोऽप्यकृत- 

युद्धिलेन व्याष्यातः । अन्यस्ाह--आत्मा केवलो न कती किंलयिष्ठानादिभिः संहतः सन् परमार्थतः क्तैव, कतेरमात्मानं 

केषं पदयन् दुम॑तिरिति केवलशब्द प्रयोगादिति । तन्न । परमार्थतः सर्वक्रियाश्न्यस्यासद्वस्यात्मनोऽधिष्ठानादिमिः संहतलानु- 

पपत्तः, जलसूरयैकादिवत्वाचियकेन संहतलेन कवलमपि तादशमेव्, अधिष्ठानादीनामप्यानिदयकलाच । केवलशब्दस्चु खमाव- 

५ माष्योत्कषैदीपिका । 

अतः स दुमतिः नैव परयति 1 योऽपि देहातिरिक्तात्मवादी ताकिंकादिः केवरमकतीरं श्चदधमात्मानं कतीरं परययसाचप्यजकृतबु- 

द्विज परयति आत्मनः कर्मेणो वा तत्त्वम् । अतो दुर्मतिः कुत्सिता विपरीता दुष्टाऽजखं जननमरणप्रापिहेठुभूता मतिरसेवि 
! 

स पदयन्नपि न पयति ! यथा तेमिरिकोऽनेकचन्दरं यथावान्येषु धावत्खेवासनध्थित अत्मानं धावन्तं पयति तथाधिष्ठानादिषु 

& भीधरीन्यास्या ॥ 

सति केवकं निरपाथिकमसङ्ग मात्मानं तु यः कतर प्रदयति शचाखराचारयोपदेश्चल्यगेनासंस्छृतुद्धिष्वाहुसैतिरसो सम्थङ् परयति ॥ १६॥ 

७ अभिनवगुप्ताचायंन्याख्या । 

दवशन्धेन धमधम । सास्यां च बुद्धिगताः सर्वेऽपि भावा उपरश्षिताः । अन्थेत्धिष्ठानमीश्वरं मन्यन्ते अङृतदुद्धितवादनिन्ितमशतमा 1 

यः युनरदेकारवियोगदार्बन अगुक्तयुक्तिरतशणेधितेन क्मौणि कसेति न संबन्धसाद्ू छतङुद्धिरवाविष्यारचय+ ॥ १४॥ १५१९९ ¶ 

भण गी ४८ 



६९८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-भीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीतां । [ अध्यायः १८ 

थस्य नाहंकरतो मायो बुद्धिर्थस्यं न किप्यते । 
हत्वापि स इर्माल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 

१ भीमण्डाकरभाष्यस् । त 

व्खात्मानं धावन्तम् ॥ १६॥ कः पुनः खुमवियेः सम्यक्पद्यतीत्युच्यते--यस्थेति यस्य शाख्ाचाया- 
पदेशान्यायसंस्छतात्मनो न भवस्यदंङतोऽहं कतैवयेवेलक्षणो भावो भावनाप्रत्यय पत पव पञ्चा- 
धिष्ठानादयोऽवि्चयात्मनि कद्पिताः स्वकर्मणां कतांरो नाहमहं त तद्यापाराणां साक्षिभूतो 
"अप्राणो छमनाः शुभ्रो छाक्षरात्परतः परः केवरोऽविक्रियः इत्येवं परद्यतील्येतत् । बुद्धिरल्तःकरण 
यस्यात्मन उपाधिभूता न शिप्यते नालुशायिनी भवतीदमद्टमकाषे तेनाहं नरकं गमिष्यामी्ेवं 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

ेदुमैतिस्वं शिष्टा सम्यष््ेः सुमतित्वं प्रभपूवैकमाह--कः पुनरित्यादिना । भं कर्तेयास्मनि करैष्वग्रययाभावे 
त्र कर्वृत्वभीरियाशङ्खयाह--पतं इति । कथं तर्हिं कवैस्वधीरात्मनील्याशड्यापिष्ठानादीनां वद्यापाराणां च 

साक्षित्वादि्याद--अह त्विति । भात्मनो न खतोऽस्ि कियाशक्तिमस्वमिलत्र प्रमाणमाह --अभाणो हीति । 
नापि तख खतो ज्तानराक्तिमस्वमिलयाह--अमना इति । उपाधिद्वयार्संबन्धे छ्धस्वं फङितमाह-दुश्च इति । 
कारणसंबन्धादज्चद्धिमाद्योक्त--अश्चरादिति । का्य॑कारणयोरात्मास्परित्वेन पाथैक्ये सद्वितीयत्वमाशड्खयः 
तयोरवस्तुत्वान्मेवमिलयाह- वल इति । जन्मादिसर्व विक्रियारदितस्वेन कौटस्थ्यमाह--अविक्िय इति । 
इद्धियसेत्यादि व्याचष्ट--बुद्धिरिति । नावुशायिनी नाजुशयवती । न दशकाङिनील्थैः । दितीयपादस्याक्षराथ- 
युक्त्वा वाक्या्थमाह-इद मिति । पापं कर्मदमा पराण्धरयते । खोकानां भराणसंबन्धाभावे कुतो हिंवेलाशङ्खयाद- 

ड नीरकण्ठव्याख्या ८ चतुर्धरी >) । 

संसृष्टत्वे परयता बुदधिषर्मः करतत्वादिरप्यात्मन्यारोप्यत इति मावः ॥ १६ ॥ हितीयं प्रयोजनमाह-- यस्येति । 

यख प्रमातुमीवः प्रत्ययमात्रखस्य आत्मा नाहकतः अहमिव कृतः अ्हकारतादात्म्यं प्रापितोऽ्दंकृतस्रथा न । 
® मघुसुदनीग्याख्या । 

सिद्धमात्मनोऽसङ्गाद्वितीयरूपल्रमयुवदति कतैखदशिनो दुसतिहेतुलेनेखदोषः ॥ १६ ॥ तदेवं चतुभिः शोकैः “अनिष्टमिष्टं 
मिन्र च निविधं कमणः फलम् । भवदयदयागिनां प्रेयः इवि चरणत्रयं व्यष््यातमर् । इदानीं “नतु संन्यासिनां कचित् इति 
तुरीयं चरणमेकेन व्याच्छे--यख पूर्वो्तविपरीतद्य पुण्यैः कर्मभिः क्षपितेघु विवेकविरोधिपापेषु निलयानिदयवस्तुविवेकादिसा- 
धनचतुध्यं प्राप्तवतः शाल्नाचार्योपदेश्चन्यायजनिताकत्रैभोक्तृखप्रकादापरमानन्दादितीयन्रह्मात्मसाक्षात्कारययाज्ञाने सकार्यै बाधिते 
न भवेदयं कर्तेदयेवंक्पो भावः प्र्ययः ¦ यख भावः सद्धावोऽ्ंकतोऽहमिति व्यपदेशा न, अ्हकारबायेन हदधखरूपमान्नपरिः 
शेषादिवि वादकृतोऽदं रख भावस्तत्तादात्म्यं यख न विवेकेन बाधितल्लादिति वा बाधितायुब्र्तावप्येत एव पश्चाधिष्ठनादयो 
मायया सथि सवात्मनि कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारो मया खप्रकाचैतन्येनासद्ेन कल्पितसंबन्धेन प्रकारयमानाः । अहं तु 
न कतां किंतु करतद्यापाराणां साक्षिभूतः क्रियाज्ञानशक्तिमदुपाधिद्रयनियुकतः छदः सर्व्ार्थकारणासेबद्धः कूटस्थनिद्यो . 
निद्रेयः सर्वविकारद्यन्यः "असङ्गो ह्ययं पुरषः” “साक्षी चेता केवलो निर्युणश्चः “अप्राणो ह्यमनाः शुभो ह्यक्षरात्परतः परः .अज 
नात्मा महदान्धुवः* “सलिल एको द्रऽद्रेतः भजो निदः शाश्वतोऽयं पुराणः” निष्कलं निज्कियं शान्तं निरवयं निरज्ञनम् 

५ अगष्योत्कषंदीपिका । 

क्रियाकतवृषु तद्रतः शख्वात्मानमकतौरं कतीरं परयति स दुमतिरिदथः ॥ १६१ कः पुनः सुमतिः यः सम्यक्पदयतीखपेक्षायामाह--~ 
यस्येति । यख श्रान्नाचा्योपदेशन्यायसंस्कृतञुदिलाददंकतोऽदकतेदयेवंलक्षणो भावो मावनाप्रयययः एते एव पश्चाधिष्टठानादयोऽवि- 
दययात्मनि कल्पिताः सर्वैकर्मेणां कतोरो नाहमहं ठु तद्यापाराणां साक्षिभूतो “अप्राणो ह्यमनाः शुभो शक्षरात्परतः परः, वसो 
ऽविक्रियशरे"लेवं पदयतोऽदंकृतो भावो नास्तीदर्थः । उुद्धियैय न रिष्यते बुद्धिरन्तःकरणं य्यात्मन उपाधिभूता न छिप्यतेऽहम- 
कां तेनाहं नरकं गमिष्यामीति क्ेशश्चालिनी न भवतीलयर्थः । स सुमतिः कतङुद्धिः सम्यक् द्रष्टा इमान्प्रयक्षादिनाबुभूयमानान् 
ल्योकान्प्राणिनो इलापि न हन्ति हननक्रियां न करोति करतैवाभिमानरहिततात्। न निबध्यते नापि तत्कार्येण हननक्रियाफङेन 
संवध्यते निरकिपतबुद्धिलात । भावः सद्भावः भदंकृतोऽदमिति व्यपदेश्या न, अहंकारबाघेन शुदखङ्पमात्रपरिरेषादिति बादंङृतो" 
ऽदहंकारस्य भावसत्तादात्म्यं यख न विवेकेन बाधितलादितिवेति केचित् । यख नाहङृत इति समानाधिकरणे ष । ततश्च यस्य 

६ भीभरीम्याख्या । 
वस्तिं मतिः यख कमैटेपो नासी्युक्तमिव्यपेक्षायामाद--यस्येति । अमिति कुतोऽ कतेलव॑भूतो भावोऽभिप्रायो यख 
नासि । यद्वा अंकृतोऽहंकारस्य भावः कवैस्वाभिनिवेशो यस्य॒ नासि । च्रीरादीनामेव कमकरैत्वारोच्नादिलययः । अतएव यख ~~~ ~~~ ~~ ~. 

9 मथुसुदुबः, 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योकर्षदीपिका-भीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ६९९ 

१ ओभग्डांकरभाग्यम् ! दल कान्त्ाणिन 

यस्य बुद्धिनं किप्यते ख छमतिः स परयति । इत्वापि स प्राणिनं इत्यर्थः । न हन्ति 
हननक्रियां न करोति । न निबध्यते नापि तत्कायेणाधर्मफलेन संबध्यते । नलु इत्वापि न हन्तीति 
विभरतिषिदसुच्यते यद्यपि स्तुतिः । नैष दोषः, कोकिंकपारमार्थकदषटयपेश्चया तदुपपत्तेः देष्टायातम- 
खुदा हन्ताहमिति कोकिकीं दष्टिमाभिलय हत्वापीव्याह यथादद्धतां पारमाथिकीं रशटिमाधित्य न 
हन्ति न निबध्यत इति तदुभयसरुपपद्यत पव । नन्वधिष्ठानादिभिः स्॑भूय करोयेवात्मा कतीरमाः. 
त्मानं कैवं त्विति केवकशाब्दभयोगात् । नैष दोषः, आत्मनोऽविक्रियखमावत्वेऽधिष्ठानादिभिः 

संहतत्वालुपपचेः 1. धिक्तियावतो _ न्यः संहननं संभवति संहत्य वा करत्वे स्यान्न स्वविकरियः 
२ अआनन्द्रिरिभ्याख्या । 

प्राणिन इति । विरुदधार्थोक्तया स्तुतिरपि न युक्तेति शङ्कते---नन्विति । निरोधं परिदरति--नैष दोष इति! 
कोकिकटष्टिमवष्टभ्य हस्वापीति निर्देशं विरादयति-देहादीति । ताचिकीं इृष्टिमास्थाय न हन्तीतयादि निदेशष- 
मुपपादयति--यथेति । नाहं कतौ किंतु करैतब्यापारयोः साक्षी क्रियाज्ञानशक्तिमदुपाधिद्वयविनियरः शुः सन् 
कार्यकारणासंबन्धोऽद्वितीयोऽबिक्छिय षययेवं पारमार्थिकच्शेयथादितत्वं द्रष्टव्यम् । हस्वापीयेतन्न इन्तीलयादि 

चोभयं ृ्िद्रयाव्टम्मादुपपन्रमित्युपसंदरति-तदुभयभिति । केवलमेवात्मानं कतारं पर्यन्दु्मतिरिखत्रात्म- 
विरोषणसमर्पककेवरूलञ्दसामथ्यौदारमनो विशिष्टस्य कवैस्वमिति शङ्ते- नन्विति । आत्मनो वैरिश्वायोगान्नं 
निशिष्टस्यापि कवैत्वमिति दुष्यति-नेष दोष इति । अविक्षियस्वाभव्येऽपि कथमास्मनोऽरसहतत्वमिलयाशङ्खयाह-- 
विश्यति । अवधिष्ठानादिभिराव्मनः संहननेऽपि न करृत्वमविक्रियसख क्रियान्वयव्याघातादित्याह-संहस्येति । 

ड भीटकप्ठव्याख्या ( षतुर्धरी ) । 

यख बुद्धिम छिप्यते आत्मभावेन रज्ञिता न भवति । यख बुद्धव्यतिरिक्तमात्मानं पदयतो बुद्धिधमीः कर्त्वादयो 
नात्मनि प्रतीयन्त इति कतरीत्मवादितार्किकनिरासः । यख च आत्मधरमाश्चेतन्यादयो बुद्धो न संसृज्यन्त इति बुद्धि- 
मेव चेतनां बद्तो बोद्धख निरासः । विद् चितोरन्योन्यसिन्नन्योन्यधमीष्यासो बाध्यत इति दुःखादिसंसगनिषेयेन 

% भशुसूदनीग्याख्या । 

इयादिश्चुतिम्यः । "अनिकार्योयसुच्यवे' शरङ्ृतेः क्रियमाणानि गणे: कमणि सर्वशः । अर्हकारविमूढात्मा कतोंहभिति मन्यते । 

त्चनिन्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मला न सत्तः “शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोवि न 
किप्यते' इत्यादिर्म्रतिभ्यश्च ! तस्मान्नाहं कतंदेवं परमार्थद्े्द्धिरन्तःकरणं यख न रिप्यते नानुशयिनी भवति । इदमहम- 
काषमेतत्फर भोक्ष्य इद्यनुसन्धानं कवखवासनानिमित्तं ठेपोऽनुशयः । स च पुण्ये कमणि हषैरूपः पापे पश्वात्तापरूपः । ईट- 

शेन दिविधेनापि स्येन बुद्धिनं युज्यते कतैलाभिमानबाधात् । तथाच ज्ञानिनं श्रछृय तिः “एतसुहैवेते न तरत इत्यतः 

पापमकरवमिलतः कस्याणमकरवमिद्युमे उ हैवैष एते तरति नेन छताङृते तपतः” । तदेतद्चाभ्युक्तम्--"एष नखो महिमा 

बराह्मणस न कर्मणा वर्ध॑ते नो कनीयान् । तस्यैव स्यात्पदवित्तं बिदिला न दछ्प्यते कर्मणां पापकेन इति । पापकेनेति 

पुण्यसाप्युपलक्षणम् । वर्ते कनीयानिति च पुण्यपापयोः परितोषपरितापामिभ्रायम् । एवं “यस नादंृतो भावो बुद्धिर्यस्य न 

ङिप्यते' स पूरवोक्तदुमेतिविलक्षणः खमतिः परमा्थदशौ पदयत्यकतीरमा्मानं केवलं सकवलाभिमानामावादनिष्ादित्निविधकरम- 

फलमासी न भवतीदेतावति श्ाल्ायेऽदहंकाराभावधुद्धिरेपाभावौ सोठुमाद--दइलरा दिषिलापि स ॒इमेष्ठिकान्सवन्भ्राणिनो न 

हन्ति हननक्रियायाः कत न भवलयकठखरूपसाक्षात्कारात । न निबध्यवे नापि तत्कायैणाधरमेफकेन संबध्यते । भत्र नार्तो 
५ भाव्योस्कषंदीपिका 1 

लिङ्गलक्षणसोपाधेरदंकारात्मिकां इृत्तिमचुत्पादयतोऽदमध्यासशचूल्यखमावः सत्ता । यदवाहमरदकृतिं करोतीयहंङृदन्तःकरणं यख 

संबन्धिनोऽदंङृतोऽन्तः करणस न भावः न स्थिविः। अदंकृवि्ल्यं यदान्तःकरणमिखरथः। तथाहमा कृतोऽहमष्यासमलक इतिया- 

वत्। एवंविधो भावः पदाथ ममेखध्यासक्मो यख लिङ्गातमनो नाखीत्युभयविधाध्यासछत्यलसुक्तं भवति । य्य प्रमातुभौवः भरयय्- 

माज्रखसूप आत्मा नाञ्नतः अहमिव छतोऽदंकारतादातम्यभ्रापितोऽहंङृतस्रथा न यख बुद्ि्िप्यते आत्मभावेन रक्ञिता न भवति 

यख बदधव्यतिरिक्तमात्मानं पदयते बुद्धि षमा कवलादयो नात्मनि भतीयन्ते इति कत्ौत्मवादिताकिंकनिरासः । यखच आत्मधमौ- 

शैतन्यादयो बुद्धौ न संखज्यन्ते इति डुद्धिमेव चेतनां वदतो बोदस निरासः। चिद्वितोरन्योन्यसिक्नन्योन्यधमोध्यासो यख नासी 

व्यथं शखन्ये 1 यख बुद्धिः शान्नाचा्यसमादिता तैरधारेवाविच्चछिन्ना न ठिप्यते विजातीयप्रययक्ेपं न प्राप्रोति स पर्यतीवि स 

विद्वानिति पू्वश्चेकख पदयतिपदानुषङ्गेण योज्यम् । कथंपुनरयमेवं बिध इति हैयमिदाशङ्क चेष्यटिङ्ञकमनुमानमाद--दलापीवि। 
६ भीषरीव्याख्या । 

बुद्धिम िप्यते इष्टनिष्टबुज्या कर्मसु न सञ्जते स पवंभूतो दे्ादिन्यतिरिक्तात्मदी अमो्ोकान्तनौनपि प्राणिनो लोकदृष्टया इत्वापि 

१ नीलकण्ठः 



७9 धानन्दगिरिष्याख्यासंव कित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्भगवदरीता । [ अध्यायः १८ 

१ भीमण्छांकरभाष्यस् ॥ 

स्यात्मनः कैनचित्संहननमस्तीति न संभूय करैत्वसुपपयते ।.अतः केवरत्वमात्मनः खाभाविकमिति 
केवखशाब्दोऽजुवादमाम् । अविक्रियत्वं चात्मनः श्ुतिस्खतिन्यायप्रसिद्धम् । "अविकार्यो ऽयसुच्यते" 
“शुणेरेव कर्माणि क्रियन्ते" हारीरस्थोऽपि न करोतीद्या्य सछृदुपपादितं गीताखेव तावत् । श्युतिषु 
च "ध्यायतीव ङेखायतीवः दययेवभमादयाञ्चः । न्यायतश्च निरवयवमपरतश्यमविक्रियभ्रातमतत्वसिति 
राजमार्गः विक्रियावच्वाभ्युपगमेऽप्यास्मनः स्वकीयेव विक्तिया खस्य भवितुमर्हति । नाधिष्ठानादीनां 
क भोण्यात्मकदठैकाणि स्युः| नषि परस्य कर्मं परेणाृतमागन्तुमहेति । यत्वविद्यया गमितं न तत्तस्य । 
यथा रजतत्वं न शुक्तिकाया यथावा तलमल्वत्वं बङेगैमितमविद्यया नाकादास्य तथाचिष्ठानादि 
विक्तियापि तेषात्ेवेति नात्मनः । तसाधुक्तमुक्तम्हंङ्तत्वबुद्धिङेपाभावादिद्धान्न हन्ति न निवध्यत 
दति । नायं हन्ति न हन्यत इति भतिक्ञाय न जायत श्त्यादिहेतुवचनेनाविक्रियत्वमालमन 

२ आनम्द्गिरिव्याख्या । 

संहतस्वानुपपत्ति ध्यक्तीकरोति--नस्वित्ि । असंहतस्वे' फएङितमाह---षति नेति । कथं तहिं ॐवरुत्वमत्मलि 
केवरशाग्दादुक्तं तदाह--अत इति । अकरैत्वमात्मनोऽभ्युपपन्नं नासाविक्रियत्वसुपैतीयश्ङ्याद--अ विक्रियत्वं 
चेति । तत्न स््तिवाक्यान्युदाहरति--अविकाययो ऽयसिति । नायं हन्ति न हन्यत इत्यादिवाक्यमादिशाम्दाथै; । 
उक्तवाक््यानामत्माविश्छियत्वे तात्पर्य सूचयति-भसकृदि ति । निष्करं निष्क्रियं शान्तमिल्यादि वाक्यं शुतावादि- 
शष्दाथैः, यानि वाक्यानि तेरस्मनोऽविक्छियत्वं दर्भितमिति योजना, न्यायतश्च तदर्सितमिति पूर्वेण संबन्धः। 
न्यायमेव दश्च॑यति--निरवयवसिति । च तावदास्मा स्वतो विश्छियते निरवयवस्वादाकाश्चवन्नापि परतोऽसङ्कस्या- 
कार्यस्य पराधीनत्वायोगादिय्थः । किंचास्मनः खनिष्ठा वा विक्रियाधि्टनादिनिष्ठा वा, नाद्यः स्वनिष्ठविक्रियालुपपत्त- 
रात्मनो दर्धितत्वादिल्याशयेनाह--विक्तियावच्ेति । सा चायुक्तपयुक्तमिति शेषः । दितीयं दूषयति-नेत्या- 
दिना 1 अषिष्ठानादिक्ृतमपि कम तद्योगादाष्मन्यागच्छतील्यालङ्कय तदागमनं वास्तवमाविधं वेति विकर्या्यं 
दृषयति--नहीति । द्वितीयं निरखति--यरिविति । जात्मन्यविद्यामापितं कम नास्मीयमिलेतदुटान्ताभ्याञुपपा- 
दयति--यथेद्यादिना । आर्मनोऽचिन्छियतवेन कवैत्वाभावे फलितमाह--तस्मादिति । नञु भागेवाष्मनोऽविक्छि- 
यत्वं भ्रतिपादितं तदिह कस्मादुच्यते तत्राह-नायसिति । शाखदो भतिक्तातं हेतुपू्वकं संक्षिप्योक्स्वा मध्ये तत्र 

३ नीखकण्डव्याख्या ( चतुर्ष॑री )। 

भोक्तृत्वाभावो दशितः । हत्वापि स इरमेछकान्न हन्ति न निवध्यतेः इति ठु स्ुतिमात्म् । कर्मुत्वसैव बाधेन 
हन्वृत्वायोगात् ; द्ग्धपदवत्कर्ृत्वानुचरत्तावपि हननक्रियायां प्रवतंकस्य रागदधेषादेरभावाच्र । एतेनात्मनसतासिकम- 

४ मश्ुसुदनीन्याख्या । 

माव इयस्य फलं न हन्तीति, बुद्धिनं किप्यत इयस्य फलं न निबध्यत इति । अनेन च कर्माप्रददनेऽपिशयमान्नमु्तं नतु 
सर्वश्राणिहननं संभवति हलरापीति कवरैलाभ्यनुक्ञाधितकवचदध्वा लौकिक्या, न हन्तीति कर्वृलनिषेधः शान्नीयया परमाथ- - 
ष्यति न निरोधः । शाल्रादौ नायं हन्ति न हन्यत इति सर्वकमाौसंस्परिलमात्मनः परतिज्ञाय न जायत इद्यादिहेतुवचनेन 

५ भाष्योत्करषदीपिका । 

हन्धातुनात्न तदुपाया लक्ष्यन्ते भवस्थितानिवि चाध्याहियन्ते । ततश्व हंसोपायभूतान्पाषाणग्रहरणादीयुपायान्डृलावसिथितानिमो- 
छोकान्लयं न हन्ति अहंममाभिमानसून्यलादिखयर्थः। अतश्च न निनध्यते नास बन्धो जीवन्मुक्तलादिरितीतरे । इलापि न हन्ति 
न निबध्यत इतिवाक्यदोषे देतुचेन प्रतीयमानस्य येदयादेः, एतत्फलभूतेन प्रतीयमानख हलापीदयदिच पूर्वपरालुगुष्येन व्याख्यानं 
कृतवतां सर्ैज्ञानां मागेभ्रदशेकानां ाष्यङ्ताञुदाहतयरिचित्कल्पनाकरणेन न्यूनता नापादनीया । नु ययपि स्तुतिरियं तथापि 
दलापि न हन्तीति विप्रतिषिद्धमुच्यमानं कथमुपपद्यत इतिचेत् देहायात्मवुच्या दन्ताहमिति हि लोक्यते । नाहं कती कितु 
तव्यापारसाक्षी क्रियाज्ञानशक्तिमदुपाधिद्रयविनिङ्कः छद्धःसन् शरर्यकारणासंबदधोऽद्ि तीयोऽविक्रिय इयेवं टि विद्रान्पदयति लौकिक 
पारमाथिकषीं च टश्टिमाश्निखय तदुभयमुपपयत एवेति गृहाण । तथाच यः केवलमात्मानं अकर्तारं कतारं पदयति स दुर्मतिः । 
यस्तु यथाभूतं आत्मानमकरतोरं परयति स मतिरिति द्योः संपिण्डितार्थः । ननु “आत्मानं केवलं तु यः" इति केवल्पदध्रयोगा- 
दधिष्ठानादिविषिष्टः करोदेव आस्मा । एव॑विविष्टख करैत सति केवलमात्मानं यः कतौरं परयति स दुमेतिरितिचेन । श्रुति- 
स्मदयादिभिरात्मनोऽविक्रियसखभावलप्रतिपादनात् । तथाच श्रुतिः असङ्गो ह्ययं पुरषः" “साक्षी चेता केवल नियुणश्चः “अप्राणो 

५ भीधरीव्याश्या 

निविक्ततया सृष्टया न इन्ति | नच त्रतफृठेनिवध्यते बन्धनं न प्राभोतरि । किं पुनः सत्वशयुदधदवार परोक्षकषानोपत्िेदुभिः कर्मभि 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योक्कषेदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपतष्याख्यायुता । ७०९१ 

१ भीमण्छांफरभाष्यम् । 

उक्तवा , वेदाविनाश्चिनसिति विदुषः कमीधिकारनिदत्ति शाखादौ संक्षेपत उक्त्वा ध्ये 
प्रसारितां च तत्न तत्र ध्रखङ्गं छरतेहोपसंदरति राख्राथपिण्डीकरणाय विद्वान्न हन्ति न 
निबध्यत इति । पव च सति देदभवाभिमानातचपपन्ताववियाङताशेषकर्मं संन्यासो पपत्तेः संन्या- 
सिनामनिष्टादि जिविधं कर्मणः फकं न भवतीत्युपपन्नं तद्धिपयेया्वेतरेषां भवतीलेतच्चापरिदायै. 
मियेष गीताल्ाखस्या्थं उपसंहृतः । स एष सर्वेेदा्थ॑सासे निपुणमतिभिः पण्डितैर्विच्यै 
प्रतिपत्तव्य इति तच्च त्र प्रकस्णविभागेन दर्दितोश्माभिः शाख्रन्यायाचुख्ारेण ॥ १७ ॥ अथेदानीं 

२ आनन्दभिरिव्याख्या ! 

तञ्च प्रसङ्ग कृत्वा प्रसारितां कमाधिकारनिव्ृत्तिमिहोपसंहरतीति संबन्धः । प्रतिक्तातस्य॒देतरुनोपपादितस्यान्ते निगमन 
किमर्थमिलयाशङ्याह-दाखार्थेति । कर्माधिकारो विदुषो नेति स्थिते तस्य देहाभिमानाभावे सलयविचोत्थसर्वकर्म- 

ल्यागसिद्धेरनिष्टमिष्ट मिश्रं चेति त्रिविधं क्मफरं संन्यासिनां नेति प्रागुक्तं युक्तमेवेति परमप्रतसुपसंहरति-एव- 

चेति । ये पुनर विद्वांसो देहाभिमानिनस्ेषां न्निविधं कमैफरं संभवयेवेति हेतुवचनसिद्धम्थं निगमयति--तद्धिपयै- 

याच्चेति । अधिष्टानादिङकतं कर्म॑ नात्मङृतमबिदुषामेव कमौधिकारो देहाभिमानिव्वेन तत्यागायोगादेहाभिमानः- 

भावात विदुषां कर्माधिकारनिडृत्तिरिव्युपसंहतमथं संक्षिप्याह--इस्येष इति । उक्तश्च गीताया वेदाथत्वादुपादेय 

इ्याह--स पष इति । कथमयमर्थो वेदार्थोऽपि भरतिपत्तं शक्यते तत्राह--निपुणेति । भाष्यङृता मानयुक्तिर्यां 

बिभज्यालुक्त्वान्नास्याधैस्योपादेयत्वमिलयाशङ्कयाह--त्रेतिः ॥ १७ ॥ शाखार्थोपसंहारानन्तयमथेव्युक्तमिदानीमिति 

भववेकोपदेशापेश्षावस्थोक्ता । कर्मणां, येषु षिदुषं नाधिकारोऽनिदुषां चाधिकारक्तेषाभिल्यथेः । इानशब्दसख करण- 
३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) । 

करदत्वै भावयता कृतं कमीतासिककर्ुत्वाभिमाननिमित्तं खफरं प्रसतोतं नातीति दर्थितम् । नहि रजुसरपे रजु 

कृत्वा प्रहरतः सर्षक्षोभजं दंशनादिफङं मवति । सर्पे तु तथा कु्वेतसतद्धबस्येव तद्भदिद्मपि जेयम् ॥ १७ ॥ समपिः 

साचिकत्यागोपपादनोपयोगी आत्मनोऽकर्वत्लोपपादनप्रकारः । अत्राह सांस्यः--यहुन्तं पद्वते तख हेतव इति; 
 मशुसूदनीन्याख्या । 

साधयिता वेदाविनाधिनमिखयादिना विदुषः स्वैकमीधिकारनिडत्तिः संक्षेयेणोक्ता । सध्ये च तेन तेन मसेन रसारितेद राखरर्थे- 

ताव्तवप्रदर्शनायोपसंहृता न हन्ति न निबध्यत इति । एवं चाविद्याकल्पितानामधिष्ठाना्नास्मङ्ृतानां सर्वैपामपि कर्मणामात्म- 

विद्यया सथुच्छेदोपपत्तः परमार्थसंन्यासिनामनिष्टादि त्रिनिधं कर्मफरं न भवतीत्युपपन्चम् । परमार्थसंन्यासश्वाकत्रौत्मसाक्षात्कार 

एव । जनकादीनमितादशसंन्यासिलेऽपि बर्वतमारन्धकर्मवदाद्वाधितायुङतत्या परपरिकल्पनया वा कर्मदशनं न विरुद्धं परमद 

सानामीडइ्ानां भिक्षाटनादिवत् । अतएव ज्ञान फलभूतो विद्रत्सैन्यास उच्यते । साधनभूतस्तु विविदिषासंन्यासोऽनेवंविधोऽपि 

प्रथमसुत्तरकाङे ज्ञानोत्पत्तावेव॑विथो भवतीति वक्ष्यते ॥ १७ ॥ पूरवैमधिष्ठानादिपश्चकखय क्रियाहेतुतेनात्मनः सर्वैकमासंस्पर्दि- 

५ भाष्योत्कषैदीपिका । 

ह्यमनाः भो ह्यक्षरात्परतः परः” “अज आत्मा महान्ध्रुवः "निष्कं निष्कि “ध्यायतीव रेलायतीव' इदयेवमायया । स्परत- 

यश्च-“कथं स पुरषः पाथं कं घातयति हन्ति कं" (अविकारयोऽयसुच्यवे' श्तेः क्रियमाणानि गुणैः कमणि सर्वदः । अहंकार 

विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते" “शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोवि न ङिप्यते* इलयेवमादयाः । न्यायाश्च न तावदात्मा खतो विक्रियते 

निरवयवलादाकाशवत् । नापि परतोऽसङ्गसखाविकायैस्य खतन्नस परतो विक्रियावक्तवायोगात् । किंचात्मनो निक्रियावत्तवाभ्यु पगमे 

तख खनिष्ठाविक्रिया अयिष्ठनादिनिष्टा वा । नाद्य" । शरुखादिभिरात्मनोऽविक्रियलघ्रतिपादनात् । न द्वितीयः! अन्यनिष्ठाविक्रियाऽ. 

न्यस्मिननिति विभ्रतिषिद्धलात् । अविद्यया गमितमपि नान्यनिष्टलमन्यसख्य यथा रजतलव॑॑न दछ्ुक्तिकायां यथा तलमल्निलं 

बचियमितमनियया नाकाञ्चस तथाधिष्ठानादिविक्रियापि तेषामेव नात्मनसरस्ादविक्रियस्यात्मनः केनचित्संहननं संहय वां 

कवलं संभवतीति केवललमात्मनः खामाविकं केवर्दाब्दोऽजुवदति । नायं दन्ति न दन्यत इति परतिन्ञाय न जायत इत्यादिना 

हेदुवचनेनाविक्रियलमुक्खा वेदाविनाशिनमिति विदुषः कमीधिश्चारनिदृत्ति चाल्नादौ संक्षेपत उक्ला तचतच्र प्रसङ्ग कृता प्रसारितं 

न हन्ति न निबध्यत इत्युपसंहरति । एवंसति देद्र्वाभिमानायुपपत्तावविाकृतारेषकमैसंन्यासोपपततः परमार्थसंन्यासिनाम- 

निधादितनिविधं कर्मणः फलं न भवतीत्युपपन्न तद्विपयेयचतरेषां भवतीयेतच्ापरिहाथमियेष 
गीताशाच्न सार्थं उपसंहृतः । स् एषं 

वेदार्थंसारो निपुणमतिभिः पण्डितैर्विचाय प्रतिपत्तव्य इति ॥ १७ \ अत्मनः कवलं फठसंबन्धिचं च 
नास्तीत्युक्तं तदेबोपपाद- 

& श्ीघरीग्याख्या । 

सस्य बन्धरङ्ेयथैः । तदुक्तम्-ह्मण्याथाय कमौणि सनगं खक्तवा करोति यः । रिष्यते न स पपेनः इति ॥ १७॥ “हत्वापि न 

हन्ति न निबध्यते इयेतदेवोपपादयितं कसैचोदनायाः कपरभयस्य च वसैफलादीनां च तरियुणातमकत्वनिैणसखात्मनसतस्सन्धो 



७०२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवरलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-भरीमद्धगवद्गीता । ([ अध्यायः १८ 

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता न्रिविधा कमेचोदना । 
करणं कमे कर्तेति तचरिविधः कमसंग्रहः ॥ १८ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यसम् । 

तेषां कर्मणां ववतकसुच्यते--ल्ञानमिति । क्चानं ज्ञायतेऽनेनेति ख्वैषिषयमविरेषेणोच्यते । तथा 
शेयं ज्ञातव्यं तदपि सामान्येनैव सर्वैमुच्यते । तथा परिश्चातोपाधिरक्चषणोऽविधाकर्पितो भोक्ता, 

२ आनन्द गिरिष्याख्या । 

ग्युत्पत्या त्ानमात्राथत्वमाह--श्चानमिति । लेयदाब्दस्यापि तद्वदेव श्तव्यमात्राथव्वमाह-तथेति । उपाधि. 
खश्चणस्वं तस्मधानस्वमुपहितस्वं॑तस्यावस्तुस्वाथैमविद्याकल्पितविरोषणम् । एतदेव च्रय॒॑सर्वक्मेमरवरैकमिल्याह-- 

३ नीलकण्ठध्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

यच्चोक्तं न हन्तीति तन्मृष्यामहे । नद्यपरिणामी चेतनः परिसन्दात्मकसख कायिकादिमेदेन त्रिविधस्य कर्मणः कती 
भवतीति वक्तु युज्यते यत्तु न निबध्यत इति भोक्तृत्वसुक्तमपि प्रत्याख्यातं तन्न मृष्यामदहे । नहि खलादयः 
खपरथुक्ता एव घटादी्निवैतयन्ति कितु भोकतुपुरुषप्रयक्ताः । अन्यथा भोक्तुणामभवे न्यर्थव तसपृत्तरित्यापतति । 
एवं प्रधानमात्राभूताः कत्रीदयः पुरुषख मोगपवगसाधनप्रयुक्ताः सवीणि कर्मणि निर्वर्तयन्ति । तसास्पुरुषस 
मोक्तृखमावत्वादकरैत्वाुसंधानपूरवैकमपि कतं कम॑भोक्राऽवदयमेब भोक्तन्यमिति सास्विकत्यागेऽपि कर्मङेपवचन- 
मसंगतमिति । चत्र प्रतिविधत्त--क्षानं ज्ञेयमिति । ज्ञानं ज्ञायते प्रकादयते वस्तुतत्वमनेनेति प्रत्यक्षादिप्रमाणजन्यो 

% मधुरदनीव्याख्या । 

लसुक्त, संप्रति तमेवार्थं ज्ञानज्ञेयादिप्रक्रियारचनया नैयुण्यमेदव्याख्यया च विवरीतुसुपकरमते- ज्ञानं विषयप्रकाश्यक्रियां । 
ञेयं तस्य कर्म । परिज्ञाता तसख्याश्रयो भोक्तान्तःकरणोपाधिपरिकस्पितः । एतेषां जयाणां सज्निपते दहि हदानोपादानादिसर्व. 
कमोरम्भः खादत एतत्रयं सर्वेषां कर्मणां भरवतैकं तदेतदाह--त्निविधा कर्मचोदनेति । चोदनेति अवर्वकमुच्यते “चोदनेति 
क्रियायाः भ्रव्तैकं वचनमाहुः" इति शाबरे, “नोदना चोपदेशश्च बिधिश्वेार्थवाचिनः' इति भट च वचने क्रियाप्रवर्वैकवचनलं 
यद्यपि बोदनापद शक्यतया भतीयते तथापि वचनं विद्ाय प्रवर्तकमा्मिह लक्ष्यते ज्ञानादिषु वचनलभावात् । एवंच 
भ्रेरणीयलं प्ररकलं चानत्मन एव नात्मन इदयसिभ्रायः । तथा करणं साधकतमं बाह्यं ्रोत्रायन्तस्थं बु्यादि । कम कतुरीप्ति- 
ततमं क्रिया व्याप्यमानसुत्पायमाप्यं विकायै संस्कार्यं च । कत च इतरकारकाभ्रयोज्यतवै सति सकरकारकाणां श्रयोक्ता 
क्रियाया निर्वतकश्िदचिद्धन्थिरूप इति च्रिविधन्निप्रकारः, कमं संग्रह्यते समवैयत्रेति कर्मसंभ्रहः कमीश्रयः चकाराथादिवि- 
शब्दात्संप्रदानमपादानमधिकरणं च रादित्रयान्तभूतम् । एवं कारकषङ्कमेव चिविधं क्रियाया आश्रयो नतु कूटस्थ आत्मेदर्थः । 
करमत्रेरकस्य कमांश्रयस्य च कारकरूपलन्रेगुण्यात्मकलाच्राकारकखमभावो गुणातीतश्वत्मा सर्वक्मासंस्प्ीलयभिभ्रायः । अथवा 
ज्ञानं प्ररणारूपं छिडदिशब्दजर्न्य, ज्ञेयं तस्य ज्ञानस्य निषयल्रेन खिडदिश्चब्दसखरूपं त्रेरकं, परिज्ञाता तख ज्ञनस्यश्नयः भ्रेर- 
णीयः, इयेवं त्रिविधा कर्मचोदना कर्म क्रिया पुरुषव्यापाररूपार्था भावना तद्विषया चोदना प्रेरणा विधिरूपा रशाब्दीभावने. 
द्यर्थः । तथा करणं सेतिकर्तव्यताकं साधनं धालर्थः, क्म भाव्यं खगौदिफकलं, कतौ फलकामनावान्पुरषः क्रियाया निर्वतक 
इवं त्रिविधः कर्मसंग्रहः कर्मणः पुंव्यापाररूपस्यार्थभावनायाः संग्रहः संक्षेपः । तदेवमर्थभावनार्पपुं(स्पर)प्रयनसख विधेय- 
साभावच्छब्दभावनाङ्पो विधिनं शुद्धमात्मानं गोचरयति कारकाश्रयलाद्विधिविधेययोगः। तदुक्तं श्रगुप्यविषया वेदा निन्ैगुण्यो 
भवाजनः इवि । कारकाणां च त्रगुण्यहूपल्मनन्तरमेव व्याख्यात इत्यभिप्रायः । अत्र अ्रसङ्गाद्विधिधिन्यते अवृत्तिहेतुतेन 
ररणा तावत्सरबैल्कामुभवसिद्धा । राज्ञा प्रेरितो बकन प्ररितो ब्राह्मणेन प्ररितोऽदमिति हि भवर्तमाना वक्तारो भवन्ति । सा 
च भ्व्तेना प्रवेर्तकराजादिनिष्ठा । तत्रोक्कृ्टख निह्कषट्॑रति अवतैना आज्ञा त्रषणेति चोच्यते । निङृष्टसोक्छृ्टप्रति भवर्वना 
याजा अध्येषणेति चोच्यते । समस्य समं प्रत्युत्कषैनिकषदासीन्येन प्रवर्वना अुज्ञाऽलुमतिरिति चोच्यते । ते चाक्ञादथो 
जञानविरोषा इच्छाविरेषा वा चेतनधमां एव लोके भ्रसिद्धाः, वेदे वु विधिनाहभेरितः करोमीति व्यवहतीरो भवन्ति । तत्र 
खयमचेतनलरादपौरषेयलाच वैदिक विधेने चेतनधमैणाज्ञादिना त्ररकता संमवति । अतः सधर्मेणेव साभ्युपगन्तव्या 

५ माष्योत्कर्बदीपिका । 

थितु कर्मणां प्रवर्तकमाद--ङ्ञानमिति । ज्ञायतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्याऽविरेषेण सर्वविषयं ज्ञानमाज्युच्यते ! तथा केयमपि 
& भीधरीग्याख्या ॥ 

लास्तीलभिप्रायेण कसचोदनां कभौभयं चाद---त्ानमिति । कानमिष्टप्ताधनमेवदिति बोधः । शेयमिष्टसाधनं कस । परिज्ञाता एवंभूत" 
७ अभिनवगुघ्ताार्यव्याख्या । 

॥ १७ ॥ सानं देयमिति । कमेण चोदना अदृत्तीष्डा तत्समये येषामनोषमात्रमिष्ठत्वाज्तानरेयन्तात्श्ुतिवाच्यता तेषामेव सम्यग्भ्णस्पं 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगुप्तव्याश्यायुत। । ७०३ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

बरयतेषामविशेषेण स्वकर्मणां प्रवर्तिका जिविधा चनिव्रकाय कसचोदना । ज्ञानादीनां दि 

२ अनन्दगिरिव्याख्या । 

दिति । सर्वकर्मणां प्रवसकमिलध्याहसेव्यम् । चोदनेति यायाः प्रवसै्क वचनमिति भष्यायुसारेण चोदना- 
माद--प्रवतिकेति । सर्वकर्मणामिति पूर्वेण संबन्धः । जरेविभ्यं ज्ञानादिना अगुक्तं, कर्मणां चोदनेति 
॥ तेषां सर्वकर्मप्रवतैकत्वमनुभवेन साध्यति--ज्ञानादीनामिति । हनोपादानादीस्यादिपदेनोपेश्षा विव 

२ गीखकण्ठन्याख्या € चतुर्धरी ) । 

प्रकाशः सचं बर्तमानोऽतीतो वा । ज्ञेयं बोधविषयो चयदि, । परिज्ञाता विषयी साभासधीख्यो यो भोक्त- 
। । एवेरूपप्रकारत्रयवती तरिविधा कर्मणां चोदना । चय समुचितं सत्कर्भणि प्रवर्तकमित्यर्थः । सत्यपि ज्ञेये 

 मधुसूदनीच्याख्या । 

रासंभवात्.। स एव च धर्मश्वोदना प्रवर्तना श्ररणा विधिरपदेश्षः राब्दभावनेति चोच्यते । तत्र केचिद्लोकिकमेवं 
पारं कल्पयन्ति । अन्ये तु छ्कुतेनेवोपपत्तौ नालोकिककल्पनां सहन्ते । अवतैना हि प्रदृत्तिहेवुव्योपारः । निधिशब्दख 
तत्वेन दरालकारसाधारणेनोपाधिना पुरुषभ्रदृत्तिरूपार्थभावनां प्रति वाचकत्वं तञज्ञानहेतुखमिति यावत्. । सा च ज्ञतेवा- 
काक्यत इति तद्धीहेतोरपि शब्दस्य तद्धेठुलं परंपरया भवदेव । तत्र विधिशचब्दसख युरुषप्रदृत्तिरूपभावनाज्ञानहेवुव्यो- 
[रुषप्रदृत्तिवाचकसद्वचकशक्तिमत्तया विधिद्ब्दज्ञानं स एवं च तस्य प्रहृत्तिदेतुव्योपार इति धरवर्तनाभिधानीयकं लभते । 
रेणव शब्दस्य अट्ृत्तिजनकलरात्, ज्ञानजनकव्यापारातिरिक्तव्यापारकल्पने मानाभावात् । ज्ञानजनकश्च व्यापारस्तख 
शक्तिज्ञानं शक्तिविशिखज्ञानं च । तत्रा्ययोरन्यतरस्य शब्दभावना तृतीयस्य ठु तत्र करणमिति विवेकः । एवं 

निष्कर्षः--विधिना खनज्ञानं जन्यते प्रवर्तनाज्ञेनाभिधीयतेऽपीति बिधिन्ञानमेव शब्दभावना । तस्यां च पुरषप्रदत्तिरूपार्थ- 
क भव्यतयान्वेति । करणतया च अ्रवृत्तिवाचकराक्तिमद्िधिज्ञानमेव । भावनासाध्यस्यापि फलवच्छि्नां भावनां भ्रति 
वं फल्करणलादेव यागदेव खगेभावनां भ्रति न विरुष्यते ! तथाच पुरुषः लप्रदृत्तिं भावयेत् । केनेदयपेश्चायां पुरुष- 
वाचकेशक्तिमत्तया ज्ञातेन विधिद्ाब्देनेतिकरणांशपूरणय् । कथमिदयाकाङ्घायां अर्थवादः स्वुत्वेतीपिकर्तैव्यतां शपूरणं इयं 
ययेति लौकिके विधौ बहुक्षीरा जीवद्वत्सा यपदा समांसमीनेद्यादिलोकिकार्थवादवत् । समां समां प्रतिवर्षं भ्रसूयते 
: 1 नन्वाख्यातवेन विधिशब्दादुपस्थिता पुरुषप्रहृत्तिभौव्यतयान्वेतु, करणं तु कथमलुपस्थितमन्वेति । उच्यते । निधि- 
तलावच्छवणेनोपस्थापितस्तसख पुरषप्रद्रत्तिवाचकलक्तिरपि स्रणेनोपस्थापिता तदुभयवेदिष्वं तजिष्ठाज्ञातता च मनसेति 
दाक्तिमत्तया ज्ञातो विधिशब्द उपरिथित एव । अनेन यच्छक्कुयात्तद्धावयेदिति प्रतिशब्दं खाध्यायविधितात्पयाच्छब्दाति* 
॥पस्थितमपि शाब्दबोधे भासत एव ! यथा ज्योविष्टोमादि नामधेयं यथाव। लिङ्गविनियोज्यो मच्रः । तदुक्तमाचार्थ॑रद्धि" 
रणे .अनुपस्थितिविशेषणाविचिषटे उुद्धिनै भवति न लनभिरहितविशेषणेतिः एवम्थेवादानामुपस्थितिः । श्रोत्रेण भ्रारास्यसख 
च लक्षणया तदुमयनिष्ठज्ञाततायास्वु मनसेदय्थवादेः ्र्चस्तत्वेन ज्ञावेतीतिकर्वव्यतांशान्वयोऽप्युपपन एव 1 नयु कि 
स्यम् , न तावत्फरुसाधनत्वं, तख “यागेन भावयेत्खगेम्" इदयर्थ॑भावनान्वयवदेन विधिवाक्यदेव रन्धलाव् धान्यत् , 
वलुपयोगात्.। उच्यते । बल्वद्निष्नजुबन्धितवं प्रारस्यम् । तच्च नेष्टेतु वज्ञानाष्भ्यते । इष्टडेतावपि कलल्ञभक्षणादाव- 
तुखस्यापि ददौनात् । विदितद्येनफरुख्य च शतुवधस्यानिष्टजुबन्धित्वं इष्टम् । अतो यावत्साधनख फलस्य चानिषटहेतुतव 
ते तावदिष्टेतुखेन ज्ञातेऽपि तत्र पुरुषो न प्रवर्तेते । अतएवोक्तं “फलतोऽपि च यत्कमै नान्थनानुबध्यते । केवरभ्रीति- 
त्तद्धम इति कथ्यते" इति । अतः खतः फलतो वान्थाननुबन्धिलरूपभ्राशष्यनोधनेनार्थवादा विधिदाक्तिसुत्तम्भयन्ति , 
तम्भः खतः फलतो वाथौनजुबन्धिलराङ्कायाः रवृत्तिप्रतिबन्धिकाया विगमः । इदमेव च विधेः भ्रवृत्तिजनने सहाय्य 
दैः क्रियत इति बिधिरर्थवादसाकाह्लः । एवमर्थवादा अप्यभिधया गोप्या वा कृत्या भूतमर्थं वदन्तोऽपि खाध्यायविष्या- 
प्रयोजनवत्त्वखाभाय बिधिसाका्वाः । सोऽयं न्टश्चदग्धरथवत्संभ्रयोगः, यथैकस्य द्र्धस् रथस्य जीवद्धिस्प्ैरन्यसख 
(नख रथयखावियमानाश्वख संभ्रयोगः परस्परख्यार्थवत्तवाय तथार्थवादानां प्रयोजनांसो निधिना पूथेते विधेश्व दाब्दभाव- 

५ आष्योत्कर्षद्ीीपिका । 

नयिनैव ज्ञातव्यं सर्वमुच्यते । तथा प्ररिक्ञाताऽचिदयाकस्पितोपाधिप्रधानो भोक्तेयवं त्रिविधा कर्मचोदना । कर्मणां प्रवर्षकं 
धमिलयर्थः \ करणं क्रियतेऽनेनेति बाह्यं श्रोत्रायाभ्यन्तरं बुच्यादि । कर्मप्सिततमं कठः क्रियया व्याप्यमानम् \ कर्त खतः 

६ भीषरीभ्याख्या । 

भ्रयः । एवं त्रिविश करसैचोदना + चोचते प्रवदते येनेति चोदना । जानादित्रितयं कर्मभत्तिदेतुरिव्थः । यद्वा चोदेति धिनि. 
७ अभिनमयुपाश्वार्यदयारूय। । 

ग्रभिसंघानेनारमीयवुख्या स्वीकरणं अहनेतद्धेभये यतो मया इतमिसेबर्पं तर्खमये तथा निर्व्तनावसरे करणकर्मकर्वृसुन्दूभिभेः 



७५४ आनन्दगिरिव्याख्यासंवकछित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गगवद्यैता । [ अध्यायः १८ 

२ भीमनण्छांकरभाष्यस् । 

्रयाणां संनिपाते हानोपादानादिप्रयोजनः सवैकमोरस्भः स्यात्ततः पश्चभिरधिघ्ठानादिभियरन्धं 
नीणोः नीम मीनौ मीम मी मी भ ननन र च क, 0, छ, 888 

२ आनन्दभिरिन्याख्या 

क्षिता । करणमिलयादेसासयमाह-~-ततं इति । ज्ञानादीनां भरवसैरूतवादिय्थः । उक्तेऽथे शशछोकभागमवतारयति-- 
ड नीरुकण्ठवग्याख्या ( चतुधरी >) । 

ज्ञातरि वा ज्ञाने प्रदृत्यनुपपत्तेः । ज्ञाने ज्ञातरि च सति देशकारुग्यवहिते ज्ञेये प्रबरयनुपपत्तेः । सत्यपि संस्कारात्मके 
ज्ञाने जेये च सन्निहिते तथापि सुषु्ौ प्रमात्रभावात्मघृत्यद्दीनादेतन्नयं चिदण्डविषटम्भवदन्योन्यपक्षं सत् हानोपा- 
दानोपेक्षवुद्धिरूपै काय जनयित्वा हानाधनुकूटे व्यापारे प्रवर्तयतीति कतपदाभिघेयमित्यर्थः । चोदनेति कतरि 
नन्धादिल्युप्रत्ययान्तत्वेन चोदनाशब्द; कतुवाची । लिङ्गं त्वविवक्षितम् । लिङ्कमरिष्य ठोकाश्रयत्वाहिद्गखेति वा 
तथा करणमिन्द्ियम् 1 क्म तेन यक्ियमाणं विषयग्रहणम् । कती पूर्वोक्त एब परिज्ञाता । एतत्रयं ससुदितं सत् 
कर्मसंग्रहः कर्मणः ईप्सिततमख मोग्यख संग्रहः संगरष्यतेऽसिन्निति संश्वेषस्थानं भोक्तेवलयर्थः । सत्यपि भोक्तरि करणे 

% मधुसूदनीभ्याख्या । 

नाया इतिकर्तव्यतां शोऽर्थवादेरिति । तदिदसुभयोः श्रवणे पूर्णमेव वाक्यमेकस श्रवणे त्वन्य कल्पनया पूरणीयम्, यथा 
वसन्ताय कपिज्ञलनाठमेतः इति विधावर्थवादांरोऽश्रुतोऽपि' कस्प्यते “रतितिष्ठन्ति ह वा थ एता रात्रीरुपयन्ति इदयायर्थ- 
वदे विध्यंशः । तथाच सूर शतिधिना त्वेकवाक्यलात््ुयर्थन निधीनां स्थुः" इति । निधिना स्तुतिसाकाह्विण अयोजनसाका- 
ह्षाणामर्थवादानामेकवाक्यलद्विधीनां विधेयानां स्वुखर्थन स्वुतिभरयोजनेन स्तुतिकूपेण भरयोजनसाकाद्िण राक्षणिकेनार्थैन 
वानर्थक्याभावादर्थवादा धर्म प्रमाणानि स्युरिति तस्यार्थः । ननु य एव लौकिका. शब्दास्र एव वैदिकासत एव चामीषाम्था 
इति न्यायादविधिराब्दस्य लोके यत्रे रक्तिगरहीता वेदेऽपि तदर्थकेनैव तेन भवितव्यं, लोके च प्रेषणादिपुरुषधर्मवाचिलं ह्प्- 
मिति वेदे शब्दभावनावाचिलवं कथमुपपद्यते । उच्यते ! खोकवेदयोरैकरूप्यमेव । तथाहि रोके प्रेषणादिकं न वेन तेन कूपेण 
विधिपदवाच्यं अनजुगमेन नानार्थलप्रसङ्गततद्रदेव भावनावाचिललोपपत्तेश्व, किंतु प्रेषणाध्येषणानुक्ञाखसि्रवसैनालमेकं, त्च 
शब्दन्यापारेऽपि वुल्यमिति तदेव लिडादिपद्वाच्यं । तच खोकिकशब्दे' नास्येव । तत्र राजादीनामेव प्रनसकलात् । अवसेक. 
व्यापार एव हि ( ग्रषणात्वेन इत्यादिना न विधिपद्वाच्यं किंतु प्रवर्तैनात्वेन वाच्यं ) । भ्रवतैना प्रवर्तकत्वं च राजदेरिव वेदस्ा- 
प्यनुभवसिद्धम्. । नलु वेदेऽपि प्रवर्तनावानीश्वरः करप्यतां स्के राजादिवत् । तदुक्तं “विधिरेव तावद्ध इव शरुतिङुमार्याः पुंयोगे 
मानम् इति । न, वेदस्यपौरुषेयलात् । नहि वेद कतां पुरुषो लोके वेदे वा प्रसिद्धः । तत्कल्पने च तज्ज्ञानप्रामाप्यापेक्षया 
वेदश्रामाण्ये निरपेक्षत्वेन स्थितं खतःप्रामाण्यं भग्नं स्यात् । बुद्धवाक्षयेऽपि प्रामाण्यप्रसद्गाच् । ईश्वरवचनत्वै समानेऽपि वुद्धवाकयं 
न प्रमाणं वेदवाक्यं तु अमाणमिति उखभगाभिष्षुकन्यायप्रसद्गः । महाजनानामुभयसिद्धत्वाभावेन तत्परि्रहापरियहाभ्यामपि 
विशचेषायुपपत्तः । दश्वरप्ररणायाः लोकवेदसाधारणत्वेन स्ेकेऽपि राजादीनां त्रेरकत्वं स्यात् । $श्वरपररणायां स्थितायामेव 
राजादिरप्यसाधारणतया प्ररक इति चेत्! हन्त मरा तिष्ठतु न वा, किं विहाप्यसाधारणः प्रेरको वेदं एव राजादिस्थानीय 
इत्यागतं मर्गे । ईइश्वरपरेरणाया- साधारणाया असाधारणप्रेरणासदकारेणेवं प्रवर्वकलात् । किंच इशरपररणायां सर्वोऽपि 
विहितं यादेव नतु कश्चिदपि लद्वयेत् । निषिद्धेऽपि चेश्वरप्ररणास्येव । अन्यथा न कोऽपि तत्र परवतेतेति तदपि विहितं 
स्यात् । तथाचोक्तं "अज्ञो जन्तुरनीरयोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वसेरितो गच्छेत्छ वा श्वभ्रमेव वा? । तसमाद्राजादिरिव 
वेदोऽपि खपवतेनां ज्ञापयननिच्छोपदारयुखेन भ्न्तयतीति सिद्धं लोक्वेदयोरेकरूप्यम् । पूर्वैमीमांसकानां खतन्त्रो वेदो, 
बह्ममीमासकानां तु ब्रह्मविवर्तस्तत्परतन््ो वेद इति यद्यपि विदोषस्थापि श्वसिततुस्यवेन वेदस्यापौरुषेयलसमुभयेषामपि 
समानम् । अत्र च प्रवृत्त्ययुकूकव्याप।रवत्तवं भवतंनात्वं सखण्टोऽखण्डो बोपाधिस्तसिन् विधिपदष्क्येऽपि तदाश्रयविरशेषो- 
पस्थितिगवादितस्येव । अयुकूलन्यापारत्वं वा क्यं प्रवर्यंशषस््राल्यातत्येन शक्यन्तररुभ्येव दण्डीलयत्र संबन्धिनि मुव 
अरकृदर्थ दण्डां रवत् फरसाधनताबोध एव प्रेरणा तामेव कुर्वन् प्रेरको विधिरतः फलसाघनतैव प्रेरणत्वेन विधिपद शक्येति 
मण्डनाचायौः । फठसाधनता चार्थभावनान्वयलभ्ये्युक्तं आक् । इममेव च पक्षं पर्थसारथिभरश्रतयः पण्डिताः अरतिपन्नाः । 
ओपनिषदानामपि केषां चिदिष्टसाधनतावादोऽनेनेव मतेनोपपाद नीयः । इष्टसाधनत्वं खकूपेशेव छिडादिपददाक्यं न श्रेरणा- 
स्वेनेति तार्किकाः । तन्न । गोरनादन्यलभ्यलादन्वयायोभ्यलाच । इच्छानिषयसाधनलयिक्षया भव्तेनालमतिरुष्विच्छतद्विष. 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

खाद्यं च कारकाप्रयोज्यखय तसरयीक्त्वं अविदयाकत्पितोपाधिप्रधानो व्यापारयिता इति चिविधः कर्मसंग्रहः संगृह्यतेऽसिमननिति 
संग्रहः कर्मणल्िष्ु समवेतललात् अयं त्रिविधः कर्मसंमदः } ज्ञानादीनां हि याणां सजिपाते हानोपादानोपेश्षाभयोजनः सर्वकर्मा- 

६ भीघरीव्याख्या । 

रुच्यते । तदुन्तं भटः-भचोदना चोपदेश्चश्च विधिश्चैकाथैवाननिनः इति । ततश्चायम्थः-उक्तरक्षणं चिरणातकं शानादिन्यमवक्भम्य 



नीर्कण्डी-मधुसूदनी-माष्योक्कषदीपिका-धीधरी-अभमिनवगुकतव्याख्यायुता । ७०५ 

१ भीभनच्छांकर भाष्यम् । 

वाङ्नःकायाश्चयसेदेन तिधा राशीभूतं चिषु करणादिषु संगरद्यत दव्येतदुख्यते--करणं क्रियते 
ऽनेनेति बाह्यं ्चो्ादि, अन्तःस्थं जुद्यादि, कमैण्िततमं कठः क्रियया व्याप्यमाने, कता करणानां 
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२ आनन्द्भिरिन्याख्या । 

ह्येतदिति । बाद्यमन्तःस्थं च द्विविधं करणं करणब्युत्पस्या कथयति--करणमिति । उक्तरुक्षणं कमैव स्फुटयति-- 
कतौरिति । खतघ्नो हि कता स्वात्यं च कारकाभयोज्यख तस्प्योक्तस्वमिवाह--कतेति । कथभक्ते त्रिविधे करस 

३ नीरकण्डष्याख्या ( चतु्धंरी > । 

च करियांविना भोगासंमवात् क्रियायाश्वाश्चयविना खरूपाकाभादाश्रयख करणेनिना मोक्त॒त्वाङ्गकर्तैत्वानुपपत्तेशैतन्नयं 
मिक्त सत् भोक्तेत्युच्यत इव्यर्थः । तथाच श्रुतिः 'आ्मेन्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेत्याहूर्मनीषिणः इति । इन्द्रियं प्रसि- 
द्रम् । मन इत्यनेन बुद्धिरेव गृह्यते । युक्तं इन्द्रियद्वारा मतेरमोग्येन सह संबन्धक्रिया । इन्द्रियं च मनश्च युक्तं 
चेति विरहे इन्दरियमनोयुक्तमिति हन्द्रैकबद्भावः । एतत्रयं मोक्ता अत्मेत्याहुर्मनीषिण इति श्रुत्यर्थः । एहि श्रुति- 
समृत्योव्यीख्याने तयोभूलमूकिभाषो युज्यते नान्यथा । तथाच करृवत् भोक्तुरपि अनात्मगणपतितत्वाद्धोक्तत॑मोग- 
कर्मूत्ममिति निर्वचनाचः कती स एव भोक्तेति प्रतिपादनादहमकतीऽमोक्तेति चानुसंधानपूर्वकं कर्माणि कुवतः कर्- 
त्वभोक्तृत्ङृतः कमेरेपो नास्तीति सिद्धम् । माष्यख चायमेवार्थ; । येतु करणं क्रियायाः साधकतमं दशविधं बा; 
मनेोबुद्धिरूपमान्तरम् । कर्म॑ करीप्सिततमं क्रियया व्याप्यमाने उत्पा्यमाप्यं विकायै संस्का चेति चतुर्विधम् । 
कती कारकान्तरपरयोजकशिद्चिदन्थिः । एतन्न कर्मसंग्रहः कमौश्रयः करतैत्यर्थः । तथा ज्ञानं विषयप्रकारन- 

छ मधुसूदनीव्याख्या । 

ययोरप्वेश्चात् । इच्छान्ञानस्यापि अरदृत्तिज्ञानवत् भ्रवृत्तिहेतुलापातात् , चस्ुगदया य इच्छविषयस्तत्साधनमितिशब्देन प्रतिपाद- 
यितुम्षक्यलात् । साधनलमाघ्रसेव शक्यते च तेनैव रलययेनोपस्थापितया अद्रत्या सह श्रुया तदन्वयसंभवे पदान्तरो. 
पस्थापितखर्गेण सह वाक्येन तदन्वयासंभवात् भरवर्तेनाल एव पयेवसानं श्चुला वाक्यस्य बाधात् । प्रययश्चुतेः पदश्चुतितोऽपि 
बरीयस्ेन पड्युना यजेतेदयत्र प्रकृ पद्यं विहाय अ्रययार्थेन करणेन सहैवैकलस्यान्वयादेकं करणं पशुरिति वचनन्यक्टया 
क्रलद्लमेकलस्य स्थितं किमु वक्तव्यं पदान्तरसमभिव्यादाररूपादाक्याद्वरीयस्वमिति । वाक्याथौन्वयलम्यलाच ने्टसाधनलं 
पदार्थः । तथाहि भ्रवतेनाकर्मभूता पुरुषप्रहत्तिरूपार्थभावना किं केन कथमिलचत्रयवती विधिनाऽऽलम्बल्वेन प्रतिपाद्यत इत्युक्तं 
भाक् । अपुरषार्थकर्भिंकायां च तस्यां प्रवतैनाचुपपत्तेरेकपदोपस्थापितमप्यपुरुषाथं धालथे विहाय भिन्नपदोपात्तमन्यविशेषणमपि 
कथमिदमसंबन्धेन साध्यतान्वययोग्यं खमेमेव पुरषार्भ॑सा भान्यतयालम्बते । इच्छाविषयसेव छृतिविषयलनियमात् । खरग 

कामयते खर्मकाम इति कर्मण्यणि द्वितीयाया अन्तर्भूतलात् यजतेरकर्मकलेन खगेमित्युक्तेनानन्वयाच । अतएव यत्र कमिपदं 
न श्रुयते तत्रापि तत्कल्प्यते यथा । श्रविविष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीरुपयन्ति" इद्यादो प्रतिष्ठाकामा रात्रिसत्रुपेयुरियादि । 
एवंच कन्धभाव्यायां तस्यां समानपदोपस्थापितो धालर्थं एव करणतयान्वेति भाव्यां शस्य कमिविषयेणाविरुदलाव्, खन्विभक्ति- 

योग्ये धार्थनामघेये ज्योतिशोमादौ तृतीयाश्नवणात् , यत्रापि नामधेये द्वितीया श्रूयते तत्रापि व्यययानुशासनेन तृतीयाकल्प- 

नात्. । तदुक्तं महामाप्यकारेरभिदोत्रं ङदोतीति तृतीयाथ द्वितीयेति । अतएव तैः “भहृतिप्रययौ प्रखया्थे सहं ब्रुतस्तयोः 
प्रययार्थः प्राधान्येन प्रकृलर्थो गुणेनेति अलयया्थभावनां भ्रति धालर्थस्य गुणेन करणवसुक्तम्, आयातं क्रियाप्रधानमिति 

वदद्धिर्मिरक्तकरैरप्येतदेवोष्म् । भावा्थाधिकरणे च तथैव स्थितम् । तेन सर्वत्र प्रयारथं प्रति धाथ करणलेनेवान्वय- 

नियमः । अतएव गुणविशिष्टधालर्थविधौ धाल्थाजुवादेन केवकगुणविधो च मलर्थलक्षणा विधेर्विपरकृ्टविषयलं च । यथा, 

सोमेन यजेतेति विचिष्टविधौ सोमवता यागेनेति, दधा ज्ञद्योवीति गुणविधौ दधिमता होमेनेति । नामधेयान्वये तु सामानाधि- 

करण्योपपत्तधीलथमाच्रनिधानाच न मलर्थकक्षणा न वा विधिविप्रकषैः । तदेवं “्योतिष्टोमेन यजेत खगेकामः' इलयत्राख्या- 

तार्थो भावयेदिति किमिद्याकाह्षायां कमिनिषयं खर्गमिति विधिष्चुतेबलीयस्लादाकाज्ाया उत्कटलाच् । तथाच स्थितं षष्ठा । 

ततः केनेलपेक्षिते यागेनेति तृतीयान्तपदसमानाधिकरणलात् करणचेनैवान्वयनियमाच्च किंनक्नेखयपेक्षिते ज्योविषोमेनेति, 

तन्नेदर्थः । शब्दादयुपस्थितोऽपि न्योतिशेमराब्दो भासत एव शाब्दे बोधे श्रवणेनोपस्थापितस्तात्पयेवशात् । नामधेयान्वये 

च न विभक्लयथों द्वारं ननि बायथान्वय इव । तेन मलर्थलक्षणामन्तरेभव ज्योतिटोमशब्दवतेखन्वयलमः । तथाच कवि- 

५ साष्योत्कपेदीपिका । , 

रम्भो भवतीति ज्ञानादिरूपा निविधा क्मचोदनोच्यते । ततश्च पत्रभिरधिष्ठानादिमिरारन्धं बाञ्यनःकायाभ्रयमेदेन त्रिधा राशी भूतं 

& भीधरीन्याख्या । 

करमविभिः भवरैव इति । तदुक्तम्-श्ैयुण्यविषया वेदा;१इति । तथाच करणं स्ाथतकमम्। कयै च कदैरीम्तिततमम् । कतां क्रियानिर्व- 

भ० गीत ८९ 
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७०६ आनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

ल्ानं कमं च कता च निधैव शणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 

१ भीमणच्छांकरमाष्यम् । 

व्यापारयितोपाधिरक्चषण इति निविधस्िप्रकारः कर्मसंग्रहः संगद्यतेऽसिन्निति संप्रहः कर्मणः 
संग्रहः कर्मसंग्रहः । कमेषु हि जिषु समवैति तेनायं चिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ अथेदानीं क्िया- 
कारकफखानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात्छखस्जस्तमोगुणयेदतसिविधो येवो वक्तव्य इलयारभ्यते- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

संगृह्यते तत्राह--कममति । कर्मणे हि प्रसिद्धं कारकाश्रयस्वपरिति भावः ॥ १८ ॥ अनन्तरश्छोकद्दराकतात्प्यमाद-- 
अथेति । न्ञानादिप्रस्तावानन्त्यमथरस्दाथैः । इदानी भस्तुतक्ञाना्यवान्तरमेदापेश्चायामिलयर्थः । तेषां गुणमेदनरै- 
विभ्वे हेतमा-गुणारस्मकर्वादिति । वक्तव्यो वक्ष्यमाणश्छोकनवकेनेति शेषः । एवं॑स्थिते प्रथममवान्तरभेद्- 

३ नीरकण्टय्याख्या ( वतुधैसै >) । 

शक्तिः । जेयं॑विषयः । परिक्ाता ज्ञानाश्चयो मोक्ता । एतन्रयं कर्मणि प्रवर्तकमिति व्याचक्षते | तेषामपि अत्मान 
कत नापि सांख्यानामिव मोक्तृत्वेन प्रकृते प्रधर्तक इल्येवाशयः । तथापि क्रियया व्याप्यमानख वक्ष्यमाणसाखिका- 
दिभेदानर्हख घटादिरूपख कर्मणः कर्तुकोरो प्रवेशायोगः । तख क्रियाश्चयत्वमात्रविवक्षायां प्रकृते तत्कथनानुपयोगश्च 
स्पष्टः । तथा असाकं तु घटादिव्यापकक्रियायाः कर्मराब्दवाच्यत्वे सुख्यम् । कर्वकोटिपरवेरश्च क्रियाक्रियावतोधैरम- 
धर्भिणोरभेदपिक्षया युज्यते । तथा ज्ञानं प्रकाशनक्रियेति मते करियारूपेऽसिन्प्रवर्तकज्ञानान्तरखापेक्षेति तत्र तत्रा- 
नयश्यान्यखपेकषेत्यनवस्था दुर्निवारा ॥ १८ ॥ पूर्वश्ठोकोक्ते ज्ञानादिषङ़्े परिज्ञाता कतौ चैक एवेति परिरिष्टाः पश्च तेषां 

ॐ मश्ुसदनीन्याख्या । 

प्रयोगः शहिमा्यो नाम नगाधिराजः” इति । हिमाल्यनामवानिलयर्थ. । एवमिह श्रमिन्नकमरोदरे मधूनि मधुकरः पिबति 
इत्यादावग्हीतसङ्गतिकेकपदवति वाक्ये मधुकरादिपदं खरूपेणेव भासते नामधेयवन्नार्थमुपस्थापयति ्रागगरहीतसङ्गतिकलात् । 
अतएव मधुकरशब्दवाच्य इत्यपि लक्षणयानन्वयः राक्यज्ञानपूर्वं कलाषटकष्य्ञानस् 1 खरूपतस्तु शब्दे भते वाच्यवाचकसंबन्धः 
पश्वत्कप्यते संसगेनिवोहायेति । तदयं वाक्याथैः --ज्योतिष्टोमनान्ना यागेन सर्गमिष्टं भावयेदिति । कथमिलयेक्षिते शति 
लिद्वाकयप्रकरणस्थानसमाख्यामिः सामवायिकारादुपकार काङ्गप्रामपूयैति विङृतौ अक्ृतिवदिल्युपबन्धेन निले यथादाक्तील्यु- 
पबन्धेन सुख्यालामे अतिनिधायापीति यावन्यायल्भ्यं तत्पूरणम् । एवंच यागस्य खर्गावच्छिन्नभावनाकरणलेन खर्मकरणत्वं 
सरणत्वेन च सक्षातकवव्यापारविषयलरूपं छतिसाध्यतवं श्चुख्थाभ्यां लभ्यत इति तदुभयमपि न लिडादिपदवाच्यम् । 
अप्रति रास्रमर्थवत्" इति न्यायात् । अनन्वयचेष्टसाधनमिति समासे युणभूतमिष्टपदं खगंकराम इति समासान्तरगुणभुतेन 
सगपदेन कथमन्वियादि्टलगेसाधनमिति। नहि राजपुरुषो वीरपुत्र इलयत्र वीरपद्राजपदयोरन्वयोऽखि पदाथः पदाथेनान्वेति 
नतु पदाथैकदेशेनेति न्यायात् । करणत्रिमक्यन्तज्योतिषोमादिनामधेयानन्वयप्रसङ्गादिदोषाश्चासिन्यक्चे दरषटव्याः । एतेनेष्टपा. 
धनलमनिष्टसाधनलं कृतिसाध्यमिति त्रयमपि विध्यर्थं इखपास्तम् । अतिगोरवादर्थवादानां सर्वथा वैयर््याप्ेश्च । अतएव 
कतिसाध्यलमात्नं विध्यर्थं इल्यपि न, भावनाकरणवेनार्थरुभ्यलादिद्युक्तेः । भलीकिको नियोगस्तरलै किकलदेव न विध्यर्थः । 
पराक्रान्तं चात्र सूरिभिः । तस्मादनन्यलभ्या लघुभूता च प्ररभैव छिडदिपदवाच्येति स्थितम् । प्रवर्तकं तु ज्ञानं वाक्या्थम्या- 
दारभ्यमन्यदेव सवेंषामपि वादिनाम् आख्यातार्थं एवच विशेष्यतया भासते न धातरथौ न नामार्थः खर्गकामो वेति चोक्तमाय- 
मेव । तेन च यागानुकूलछतिमान्खगेकाम इति तार्किकमतं पुरषविरोष्यकवाकयार्थज्ञानमपासम् “संक्षेपेण मतं माहटमिदमत्रो- 
पपादितम् । यद्रक्तन्यिहान्यत्तदनुसन्धेयमाकरात्" ॥ १८ ॥ इदानीं ज्ञानज्ञेयज्ञातृरूपसख करणकर्मकरवृरूपखय च चनरिकदयख 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 
न्निषु करणादिषु संग्रह्यत इति करणादिरूपज्जिविधः कर्मसंग्रह उच्यत इति भावः । अत्र भाष्यस्याख सामान्यरूपलात्तद विरोधेन 
व्याख्यानान्तराण्यपि निदुंन्युपादेयानि ॥ १८ ॥ क्रियाकारकफलनामात्म संबन्धो नासीति ददीयितुं तेषां सवेषां त्रिगुणात्मक- 

६ भीषरीष्याख्या । 

तकः । कस संगरृ्यतेऽसिन्निति कमैसंगरदः । करणादित्रिविधं कारकं क्रिया्रय श्तय्थः । संप्रदामादिकारकत्रयं तु परंपरया क्रियानि. 
्वतेकमेव केवरं नतु साक्षाक्ियाया जाय; । अतः करणादित्रित्रयमेव च्रियाश्चय इत्युक्तम् ॥ १८ ॥ ततः किमत आह ---ज्ञान- 

७ अभिनवगुपाचारथंन्याख्या । 

यरवमाविष्टस्वातर् । अतौ योगिनामावेक्ो नास्तीति तान्प्रसि करणादिगिरां अद्ये नास्ति अपितु क्षानादिमात्र एव तात्पयैम् ॥ १८ ॥ 
अयेषां षण्णामपि संसेयेण गुणजेदाद्धदं दरशरैयिसुमाह--क्षानं कर्मदेति । शाणानां संख्यानं निश्चयो यत्र तत्र सांर्यीयङ्कवान्ते क्ञानादि 
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। । १ भीमच्छांकरभास्यम् । 

जञानं नक क्म चेति । ज्ञान कर्म च, कर्म क्रिया, न कारकं पारिभाषिकमीप्लिततमं कमै, क्तौ च 
निवैतंकः क्रियाणां जिधेवावधघारणं गुणव्यतिरिकजालयन्तरामावप्रदश्शैनाथ गुणसेदतः ससवादि, 
भेदेनेव्यर्थः । भ्रोच्यते कथ्यते । गुणसंख्याने कापिङे शाखे तदपि गुणसंख्यानकश्ाखं गणभो क्त. 
विषये प्रमाणमेव परमार्थन्रहयेकत्वविषये यद्यपि विरष्यते, तथापि ते हि कापिखा शुणगौग- 
व्यापारनिरूपणेऽभियुक्ा इति तच्छाख्मपि वक्ष्यमाणर्थस्तुयर्थस्वेनोपादीयत इति न विरोधः 

५५ न 

२ आनन्देगिरिव्याख्या । 

्रतित्ता कियत देधाह--इत्यारभ्यत इति । करतुरीप्सिततमं कर्मेति यत्तसपरिभाष्यते तज्नान्न कर्मशब्दवाच्य- 
मिलयाह--नेति । गुणातिरेकेण विधान्तरं क्ञानादिषु नेति निधौरयितुमवधारणमिस्याह--गुणेति । ऋानादीनां 
प्रयेकं गुणभेदप्रयुक्त त्रैविध्ये प्रमाणमाइ--प्रोच्यत इति । नतु कापिरं पतञ्चरुमिदयादि श्चाखं विरुदधाथत्वाद्- 
प्रमाणं कथमिह प्रमाणीक्रियते तत्राह~-तद्पीति । विषयविोषे विरोधेऽपि भ्रङ्कतेऽथै प्रामाण्यमविरूढमिदय्थैः । 
यद्यपि कापिरादयो गुणद्त्तिविच्नारे गोणव्यापारस्य मोगादेनिरूपणे च निपुणास्तथापि कथं तदीयं शाखमन्र प्रमएणी- 
कतमिलयाश्चङ्याह--ते दी ति । ज्तानादिषु भयेकमवान्तरभेदो वक्ष्यमाणोऽथैस्तस्य तच्रान्तरेऽपि ्रसिद्धिकथनं स्तुति- 

इ नीलकण्ठडग्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

सर्वेषां भ्राकरतत्वेन बिगुणास्मकत प्राम ज्ञेयकरणयोजडयोर्धटकुटारकल्ययो; परिसंख्यार्थं त्रयाणामेव प्रत्येकं भिविध्व 
विवरीतुं प्रतिजानीते-- ज्ञानमिति । ज्ञाने कम कती चेति जयमेव गुणभेदतचल्िधा मतु ज्ञेयकरणे । गुणसंख्याने 
कापिरे शास्रे । यथपि तत्र एकया प्रमदायां भुः सुखं जायते; तं प्रति तखाः स्वोद्धतत्वात्, तामविन्दतश्वैचख 
दुःखं जायते, तंप्रति तखा रजडद्धतत्वात् । तस्यामेव सपड्या द्वेषसतापरति तखासतमउद्भतत्वात् । प्रमदयेव सरवे 
भावा व्याख्याता इति कापिखानां ज्ञेयकरणयोरपि त्रेविध्यं प्रसिद्धम् । तथापि प्रमदादय एकखेव पुंसो निमित्तभेदेन 

« मधुसूदनीव्याख्या । 

भरिय॒णात्मकल वकव्यमिवि तदुभयं संक्षिप्य त्रिगुणात्मकलं प्रतिजानीते--ज्ञानं प्रारव्याख्यातम् । जेयमध्यत्रैवान्तर्भूतं ज्ञानो- 

पाधिकलाञ्क्ञेयललख । कर्म क्रिया धिविधः क्मसंग्रह इयत्रोक्ता ! चकारात् करणकमेकारकयोरत्रैवान्तभौवः करियोपाधिकला- 

त्कारकलखय । कता क्रियाया निवैर्तकः चकाराज्ज्ञाता च कर्वुः क्रियोपाधिकलेऽपि एथक् तगुण्यकथनं ऊतार्किंकधरमकल्पिता- 
त्मलनिवार्णार्थम् । ते हि कतैवात्मेति मन्यन्ते । गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि सम्यक् कारयमेदेन व्याख्यायन्ते अतिपावन्तेऽसि- 

निति गुणसंख्यानं कापिरं तस्मिन्, ज्ञानं क्रिया च कता च गुणभेदतः सत्तवरजस्तमोमेदेन त्रिधैव प्रोच्यते । एवकारो 

विधान्तरनिवारणाथंः । यद्यपि कापिरं शां परमार्थत्रह्ैकलविषये न भ्माणं तथाप्यपरमार्थगुणगोणमेदनिरूपणे व्यावहारिकं 

प्रामाण्यं भजत इति वक्ष्यमाणार्थस्तुयर्थं युणसंख्यने भ्रोच्यत इत्युक्तम् ¦ तन्त्रान्तरेऽपि भ्रसिद्धमिदं न केवख्मस्िन्नेव तन 

इति स्तुतिः । यथावयथाचान्नं णु श्रोठुं साव धानो भव तानि ज्ञानादीनि । अपिशचन्दात्तद्धेदजातानि च युणमेदकृतानि । अत्र 

चैवमपौनसक्ं द्र्यम् । चवुर्दसेऽध्याये तन्न सक्तं निर्मल्ादिदयादिना गुणानां बन्धहेतुलप्रकारो निरूपितो गुणातीतख 

जीवन्सुक्तलनिरूपणाय । सक्तदशे पुनर्यजन्ते सात्विका देवानिादिना गुणक्ृतन्निविधखमावनिरूपणेनारं रजस्तमःस्भावं 
५ साष्योत्क्षद्ीपिका 1 

लात् सत्तवरजस्तमोगुणमेदेन नैविध्यप्रतिपादनमारभ्यते-ज्ञानमिति । करमेदाब्देन क्रिया ब्राहया वश्यमाणानुसेधात्। यनु कतु- 

रीप्िततमं कैति पारिभाषिकं कम कारकं क्ता च क्रियाणां निरवै्कः गुणभेदतः सत्तवादिगुणमेदेन च्िंथेव गुणसंख्याने परोच्यते । 

अवधारणं गुणव्यतिरेकेण बिविधान्तरं ज्ञानादिषु नास्तीति निधौरणार्थम् । गुणाः सत्त्वादयः सम्यकायमेदेन ख्यायन्ते प्रतिपायन्ते- 

ऽस्सिन्निति गणसंख्यानं कापिरशान्नं ययपि परमार्थत्रह्यैकलतिषये निरुध्यते तथापि तेषां कापिलानां गुणगौणन्यापारनिरूपणेऽभि- 

& श्रीधरीष्याख्या । 

भिति। गणाः सम्य्का्यमेदेन ख्यायन्ते भ्रतिपाचन्तेऽसिन्निति णसंख्यानं सां ख्यशाख तसच् , शानं कमै च त्रिया कतौ च प्रयेकं स्वा- 

दियणसेदेन तरिवैवोच्यते । तान्यपि ज्ञानादीनि वक्ष्यमाणानि यथावच्छणु । त्रिधैवेलयवकासे युणत्रयो पाधिव्यतिरेकेणात्मनः खतःकवैत्वा- 

दिप्रतिभेधाथः । चतुदशषेऽध्याये (तत्र सं निर्मैकत्वात्ः इ्यादिना ुणानां बन्धकत्वप्रकासो निरूपितः । सपदशेऽध्याये "यज 

साखिका देवान्" शत्यादिना युणङ्ृतत्निविथस्वभावनिरूपणेन रजस्तमःखमावं परियञ्य सासिविकादारादिसेवया सादिवक्रस्वभावः संषा- 

७ अभिभवगुघ्ाचा्यभ्याखुया । 

निविधञुच्यते यत्तश्श्रुण्विति संगतिः 1 क्ञानमिस्यनेन क्न कथायाः च यत्करणं तद्विविधमुत्तम्। एवं कम॑ति शेयं कायं क्तेति ज्ञाता कर्प 

चेति ॥ तश्र चेति ॥ तञ्च सधभूतेष्वित्ादिना ्योकन्येण जञानकूरणसय त्रपय! अतव चनेति दीया । शयत न
 कानकस्णसाानव श्टोकनत्रयेण ज्ञानकरणस्य तरैरूप्यसुक्तम् । अतणएव येनेति तृतीया । इयता "व क्षानकररणसामान्यस्य स्व- 

9 श्राधरः, मधुसूदनः, 



७०८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमहगवद्रीता। [ अध्यायः १८ 

सवेभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥ 

१ भीमनच्छांकरभाष्यम् । 

यथावयथान्यायं यथथाराखं श्चणु तान्यपि ज्ञानादीनि तद्धदजातानि गुणमेदकतानि श्वणु । वश्य- 
माणेऽथै मनःसमा्वि कर्विलयर्थः ॥ १९ ॥ ज्ञानस्य तु तावश्चिविधत्वमुच्यते-स्वंति । सवैभूतेष्व- 
व्यक्तादिस्थावरान्तेषु भूतेषु येन ज्ञानेनैकं भावं वस्तु, भावशब्दो बस्तुबाच्यैकमाटमवस्त्वित्यर्थः 1 
अव्ययं न व्येति सखात्मना धर्मेव कूटस्थनित्यसिव्यर्थः । हैक्चतते येन क्ञनेन परयति तं च भावमवि- 
भक्तं प्रतिदेदं विभक्तेषु देहमेदेषु न विभक्त तदात्मवस्तु व्योमवन्निरन्तरमिद्यथः । तञ्क्लानमदधेतात्म- 
द् दीन सास्िकं सम्यग्दश्नं विद्धीति ॥२०॥ यानि दैतदशेनानि तान्यखम्यग्भूतानि राजसानि तामसानि 

२ आनन्द गिरिग्याख्या । 

स्तादर्थ्येन कापिरादिमतोपादानमिहोपयोगीलर्थः । तृतीयपादस्याविरुदाथत्वं निगमयति--नेति । यथावदिल्यादिव्या- 
चष्टे--यथान्यायसिति ॥ १९॥ ज्ञानादीनां प्रयेकं जेवि्यं ज्ञातव्यं प्रतिज्ञाय ज्ञानत्रैविध्यार्थं छोकनत्रयमवतारयति-- 

ज्ञानस्येति । वन्न सात्विकं क्ञानखुपन्ययति-स्देति । भूतानि कार्यैकारणात्मकान्युपाधिजातानि, अद्वितीयम- 
खण्डेकरसं प्रयगात्मभूतमबाधिवं ततं शेयत्वेन विवक्षितमित्याह--ए कमिति । विवक्षितमव्ययत्वं संक्षिपति-क्रूट- 
स्थेति 1 भरतिदेहमविभक्तमिप्युक्तं व्यनक्ति--विभक्तेष्विति । तञज्ञानमिलयादिव्याकरोति--अद्वैतेति ॥२०॥ दतदशै- 
नान्यपि कानिचिद्धवन्ति सच्वनिवत्तानि सम्यज्नीदयाद्ङ्खयाह--यानी ति । तेषामसम्यक्स्वे हेतुमाह-सजसखानीति । 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी >) । 

्ीतिदुःखद्ेषविषया अपि मवन्तीति पूर्वाक्तव्यवश्थाया निर्मूलत्वात् । ग्रीत्यादीनां करवैसमवायितया प्रतीयमानानामा- 
रुम्बनभूतायाः प्रमदायाः ग्रील्याचयातमकर्त्वं कद्पथितुं न शक्यत इति न भगवता तयोक्लिविधत्वं व्याख्यायते । अक्ष- 
रर्थः सष्टः ॥ १९ ॥ एवं॒॑ज्ञानादित्रयख त्रेविध्यं वक्तं प्रतिज्ञाय ज्ञानत्रैविभ्यं तावदाह-सर्वैभूतेष्विति । यथा 
कटककुण्डलादिषु व्याबरत॑मानेषु तच्च विवेकं काञ्चनमेवेदमिति परयति एव॑ येन ज्ञानेन सर्वभूतेषु विभक्तेव नाना- 
नामरूपमेदमिनञेषु अन्ययमपरिणामिनमेकं भावं चिन्मात्रूपमीक्षते सर्वं॑तब्रहयवेदमिति परयति तज्ज्ञाने सात्तिकं 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 

धरिद्यज्य सात्तिकाहारादिसेषया दैवः सारिकः खभावः संपाद नीय इत्युक्तम् । इदं ठु खभावतो गुणावीतसत्मनः करियाकार- 
कफलसेबन्धो नास्तीति दशयित तेषां सवषां च्रियुणात्मकल्मेव न रूपान्तरमस्ि येनात्मसंबन्धिता सखादित्युच्यत इतिं 
विशेषः ॥ १९ ॥ एवं ज्ञानस्य कर्मण. कतुश्च अदकं तरै विष्ये ज्ञातव्यत्वेन भ्रतिज्ञाते प्रथमं ज्ञानतरविष्यं निरूपयति निभिः 
श्छोकैः । तच्रद्वितवादिनां सात्विकं ज्ञानमाह--सवैष भूतेषु अव्याङकृतरिरण्यगभनिराट॒संकेषु बीजसूक्ष्मस्थूररूपेषु समश्टि- 
व्यध्यात्मकेषु, सर्वेष्विल्नेनेव निवहे मूतेष्विखनेन भवनधर्मकलयुच्यते । तेनोत्पत्तिविनाशशीरेषु ददयवर्गेषु, विभक्तेषु 
परस्परन्याठत्तेषु नानारसेष्वव्ययसुत्पत्तिविनासादिसर्वविक्रियाश्ून्यमददयमविभक्तमव्यादृत सवेत्रादुस्युतमधिष्ठानतया बाधा~ 

वधितया च पएकमद्दितीयं भावं परमार्थसत्तारूपं खप्रश्शानन्दमात्मानं येनान्तःकरणपरिणाममेदेन वेदान्तवक्यविचार- 
परिनिष्पेनेक्षते साक्षात्करोति तन्मिभ्याप्रपच्चबाधकमप्रैतात्मद सनं सास्विकं सर्व॑संसारोच्छित्तिकारणं ज्ञानं विद्धि । दवैतदश्चैनं 

५ माष्योत्कर्षदीपिका । 

यु्तलात्तच्छाल्ञमपि वकष्यमाणस्तुय्थ॑वेनोपादीयते । वक्ष्यमाणार्थसय तच्रान्तरेऽपि प्रसिद्धिकथनं स्तुतिः तानि ज्ञनादीति अपि- 
दाब्दात्तद्धेदजातानि च गुणमेदकृतानि णुः । वक्ष्यमणेभ्थै मनःसमाधानं कुर्विलयर्थः ॥ १९ ॥ तत्र ज्ञानसख त्रेविध्यं विभज- 
ज्नादो तस सान्विकलमाह--सर्वभूतेष्वव्यक्तादिस्थावरान्तेषु विभक्तेषु देहादिभेदेन विभागवलत्खु एकमद्धितीयं भावं परमार्थवस्तु 
सन्निदानन्दरूपमन्ययं खात्मना धर्मेण वा न व्येतीदयव्ययं कूटस्थं निखयमनिभक्त प्रतिदेहं विभाग्यन्यं व्योमवजननिरन्तरं येन ज्ञाने 
नोपनिषत्सिद्धान्तजन्येनाद्रेतवादी प्यति तदटरैतात्मददनं सम्यग्ज्ञानं सारिवकं विद्धि विजनीहि ॥ २० ॥ एवमद्रैतवादिनां 

६ आधरीव्याख्या । 

दनीय इत्युक्तम् । इदे तु कियाकारकफरादीनामाट्मसंबन्धो नासीति ददौयितुं सवेषां त्रियुणासाकत्वमुच्यतं इति विरोषो श्चातव्यई 

॥ १९ ॥ तत्र ॒ज्ञनख सात्तिकादि तरैविध्यमाह--सर्वभूतेष्विति त्रिभिः । सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिखावरान्तेषु विभक्तेषु परस्परं 

व्यावृत्तेषु अविभक्तमनुस्यूतं एकमग्ययं निनिकार भावं परमात्मत्वं येन ज्ञानेनेक्षते आरोचयति तज्ज्ञानं सारिवकं विद्धि ॥ २० ॥ 
७ अभिनबगु्ताचार्यव्याख्या । 

( साभर््यैलयन्याद्शें ) स्पडुक्तम् । नियतभिदयादिना शोकन्रयेण । कमणो जेयका्यरूपस्य द विध्य । सुक्तसङ्क इव्यादिना शछोकन्रथेणं तु 
कनुं्िरूपस्य संक्षेपेण स्वरूपं करणविरेषस्य स्वरूपमभेद्परतिपादना् बुद्धेखविध्यं निरूपितम् ! तद्ारेण करणान्तराणामपि तैविष्यसुपरक्ि- 
तमू । कारणस्य सिवितिकतेव्यतापेक्षिस्वादितिकरैन्यतायाश्च शखादिपश्चफस्पवेऽपि शद्धएया पू्ेरुक्ततवाद्विविदिषाविषिदिषयोश्र शति- 



नीलर्कण्टी-मधुसुदनी-भाष्योरर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुततंवयास्ययुता । ७५९, 

एथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्यग्विधान् । 
वेत्ति सर्वेषु भ्वूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥ 
यन्तु कृत्लवदेकस्मिन्कारये सक्तमहैतुकम् । 
अतत्वाथेवदल्पं च तत्तामसखुदाहतम् ॥ २२॥ 

१ भीमश्छांकरभन्यम् ¦ 

~~~
 ^~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ------- ^^ 
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+ "~^ 
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२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

प्रतिदैहमन्यत्वेन भिन्नात्मनो येन क्तानेन जानाति तञ्ज्ञानं राजसमिति व्याच्--मेदेनेति । थक 

" पथग्विधत्वं॑च पुनरक्तमिलाशाङ्कय देतुहेतमस्वेन बिभाग निवक्षिव्वाह-भिन्नेति । जानसय न्ानकरै्वमयुष्- 

मिलयागङ्खयाह- येने ति ॥ २१ ॥ सत्त्वमेव व्यनक्ति-पतावानिति । पकस्िन्का्थ नस्य सक्तस्वमेव दृष्टान्तेन 

ॐ नीरुकण्डव्याख्या ८ चतु्धंरी ) । 

विद्धि | रैकालमयक्ञानमेव साचिकमिल्यर्थः ॥ २० ॥ भेदज्ञाने राजसत्वमह--पथक्सवेनेति । यत्पथक्स्वेन मिजन 

त्वेन । ज्ञानं तद्राजसमिति संबन्धः । परथक्तेनेवेतद्विवृणोति । सर्वेषु सूतेषु पाञ्चमोतिकतवेनाविशिषटेषु नानाभावान् 

सुरनरतिर्यकूखथावरत्वभेदेन नानात्वानि । बहुवचनमत्यन्तमेवप्द्दीनारथम् । पृथग्विधान् एकजातीयेष्वपि नरादिषु 

भ्येकं विभिन्नप्रकारान् यज्ज वेत्ति विषयीकरोतीति । येन ज्ञानेन वेत्तीति वक्तव्ये एधांसि पचन्ती तिवचज्ञानं 

वेत्तीति करणे कर्॑त्योपचारो बोध्यः । तेनातमनां प्रस्यरमेदस्तेषामीशरदवदसतेभ्य ईश्वरादन्योन्यतथ्च जडवगेस्य मेद् 

इत्यनोपाधिकमेदपच्चकन्ञानं कुताकिंकाणां र॑जसमेवेत्यमिप्रायः ॥ २९ ॥ यत्तु ज्ानमेकसिन्कर्ये देहे प्रतिमादौ वा 

 अशुसुदनीभ्याख्या । 

तु राजसं तामसं च संसारकारणं न सात्विकमिदयमिप्रायः ॥ २० ॥ तुन्दः भ्ागुक्तसात्त्विकव्यतिरेषटपरददोनाथेः । 

परथवदेन मेदेन स्थितेषठ सवभूतेषु देहादिषु नानाभावान् परतिदेहमन्यानात्मनः प्रथर्िघान् सुखदुःखिलादिङ्पेण परस्परविल- 

क्षणान् , येन ज्ञानेन वेत्तीति वक्तव्ये यज्ज्ञानं वेत्तीति करणे कवृल $लोपचारदेधांसि पचन्तीतिवत्कतुरदकारस्य तद्ुच्यभेदाद्मा, 

तज्ज्ञानं विद्धि राजसमिति पुनक्तीनपदमात्ममेदज्ञानं अनात्ममेदज्ञानं च परागशति । तेनात्मनां परस्परं भेद सेषामीश्वराद्धे- 

दक्ेभ्य शवरादन्योन्यतश्वाचेतनवगेख मेद इय नौपाधिकमेद पचकन्ञानं कुतार्किकाणां राजसमेषैयभिभ्रायः ॥ २१ ॥ तुशब्दो 

राजसाद्धिनत्ति । बहुषु भूतकरयै षु वियमनेष्येऽकस्मिन्काय भूतविकारे देहे प्रतिमादौ वा अहेतुकं देषुरुपपत्तिसप्रहितमन्यषां 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका । 

सास्विकमुपादेयमुक्ला तार्किकाणां तद्वाजसं हेयभाद--पृथकत्वेन त्विति । वशब्दः संसारोच्छिन्तिहेवुभूतातपूवो्तात्सात्वि* 

काञ्ज्ञानात्तदुच्छित्यहेतुभूतस्य भ्रत्युत तत्कारणस्य वैटश्चण्ययोतनार्थः । प्रथक्लेन अरतिशरीरमन्यज्ेन हेतुना एधस्विधान् भिन्- 

लक्षणान् नानाभावान् भिन्नात्मनः सर्वेषु भूतेष यज्ज्ञानं वेत्ति जानाति ज्ञानख कर्वुासंभवात् येन ज्ञानेन वेत्तीयर्थः । एषासि 

पचन्तीतिवत्करणे कतृखोपचारदेवं श्रयोगः 1 तञ्ज्ञानं राजसं रजोनिर्बतं बिद्धि । यदैथक्तेन स्थितेषु भूतेष्विति तु दृरान्वयदो- 

वेणाभ्याहारदोषेण च भ्रललादाचयैख्येक्षितम् २१ ॥ राजसं ज्ञानदा तामसं तदाह--यस्विति । इशब्दो राजसा- 

& भीधरीग्याख्या । 

राजसं शानमादइ--पृरथक््वेनेति । एथक्तेन तु यञ्कानमिखस्येव विवरणं सर्वषु भूतेषु देषु नानामावान्वस्तुत एवानेकान्धेतशान् ५ 

म्विधान्ुखीदुः्खीलादिरूपेण बिरुक्षणान् येन श्ानेन वेत्ति तज्ानं राजसं बिद्धि ॥ २१॥ तामसं ज्ञानमाद--यरिविति । एकसिन्कार्य 

७ अभिनवगुत्ताचायैव्याख्या । 

सुखाभ्यामाक्षेपात्तयोखविध्यम् । शरतेश्चेखनेन खुखं चिदानीमिष्यनेन 
चोक्तमिति; तदाद--सवैभूतेष्विलादिना ॥ १९ ॥ २० ॥ पथस्त्ै- 

नेति । विम देवमलुष्ादितया कत्वेन इह ने पिद ने धप शान = -------------- 
। विभक्तेषु देवमनुष्यादितया पथक्त्वेन इह भे ीतिरिह मे द्वेष शत्यादिबुद्या अहेतुकं कारणमभिचायव अभिनिवेलागेशवकश्षातः 

१ मधुसूद्यः* 



५७१० आनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-भ्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवदीता । [ अध्यायः १८ 

नियतं सङ्रहितमरागदेषतः कुतम् । 
अफर्पेष्छना कमं यत्तत्सात्तविकसुच्यते ॥ २६॥ 

१ भीमण्छांकरभाष्यम् । 

निथकिकभवस्वाथवद्यथाभूतोऽथस्तसार्थः सोऽस्य क्ेयभूतोऽस्तीति तश्ार्थ॑वश्न तचार्थवदतसवार्थव- 
दहेतुकस्वादेवादपं चार्पविषयत्वादव्पफरत्वादा तत्तामसमुदाहृतम् । तामसानां हि भराणिनामवि- 
वेकिनामीददं ज्ञानं द्यते ॥ २२॥ अथ कर्मणसखैविभ्यमुच्यते-नियतमिति । नियत निद्यं सङ्घर- 
दितमासक्तिवर्जितमरागद्धेषतः छृतं रागप्रयुक्तेन देषध्रयुक्तेन च छृते रागदेषतः कृतं तद्धिपरी्तं 
छतमरागद्धेषतः कृतमफर्मरेण्डुना फर बरेप्लतीति फल्परेष्ुः फलद्ष्णस्तद्धिपरीतेनाफखग्रप्ुना 

२ आनन्देगिरिव्याख्या । 

साधयति--यथेत्यादिना । यचनिधुक्तिकस्वं तदेव ्ानसखाभासष्वे कारणमिलाह-अदेतुकस्वादिति । खरूपतो 
विषयतश्चाभासस्वं॑फरूतो वेल्याह---अस्येति । तामसं क्ानमुक्तरक्ष॑णमिलन्रानुभवं प्रमाणयति-तामसानं 
हीति ॥ २२१ त्रिविधं कम वक्तुमनन्तरश्टोकन्नयमिव्याह--अथेति । तत्र सात्विकं कमै निरूपयति- नियतः 

३ नीलकष्ठन्याख्या € बतुधरी ) । 

कृत्लवत्परीपूरणवदेतावानेवात्मा ईश्वरो वेति सक्तममिनिवेशयुक्तम् । अहै तुकं॑निरुपपत्तिकम् । अतच्वार्थवत्. परमा- 
थीवरुम्बनदल्यम् । अद्प॑तुच्छविषयत्वादत्पफरत्वाच्च । यदेवंभूतं ज्ञानं तत्तामसस॒दाहतम् ॥ २२ ॥ अथ कर्म 
बेविभ्यमाह--नियतभिल्यादिना । नियतं नित्यम् । सङ्गरहितममिमानवार्भितम् । रग इषे प्रीतिर्षोऽनिषेऽग्रीति- 
साभ्यां कृतमिष्ानिषटप्रा्िपरिहारा्थं कृते रागहेषतः कृतं तदन्यदरागदेषतः कृतं निष्काममिव्यर्थः । फल्गु च रीयते 

४ मधुसृदनीन्याख्या । 

भूतकायाणामात्माभावे कथमेकख तादशसयात्मलमियनुसंधानश्चन्यं, इत्लवत्परिपुणवत्सक्तं एतावानेवास्मा रैश्वरो वा नातः 
परमस्तरीयभिनिवेशेन रपं यथा दिगम्बराणां सावयवो देदपरिमाण आत्मेति, यथा वा चावौकाणां देह एवात्मेवि एवं पाषाण- 
दावोदिमान्न दैश्वर श्यकस्मिन्का्य सक्तमहैतुकलदिवातत्त्वार्थवन्न तत्तवाथौलम्बनं, अल्पच नियलविभुखाभ्रदात् 1 हदशं निल- 
विभुदेदादिव्यतिरि्तात्मतद्यतिरिकेश्वरभादहितारकिकज्ञानविलक्षणमनियपरिच्छिन्देदादयात्माभिमानरूपं चावांकादीनां यज्ज्ञानं 
तत्तामससुदाहतं तामसानां प्रकृतजनानामीदशन्ञानदरिमिः ॥ २२ ॥ तदेवमौपनिषदानामहैतात्मदरनं साच्िविकसुपदियं 
सुयुश्चभिर्दैतदर्दिनां ठु निद्यविभुपरस्परविभिन्नात्मदशनं राजसमनिलयपरिच्छिन्ात्मदरीनं च तामसं हेयमुक, संप्रति त्रिविर्ध 
कर्मोच्यते-- नियतं यावदङ्गोपसंहारासमर्थानामपि फलावरयंभावव्याप्तं निमिति यावत् । सङ्गोऽहमेव मदाया्तिक इद्याद्यभि- 
मानरूपोऽदंकारापरपयौयो राजसो गवैविरोषसेन शल्यं सङ्गरहितं, यावदज्ञानं ठु कवैलभोक्तलप्रव्तनोऽदहंकासेऽनुवतत एव 
सात्तविकस्यापि । तद्रहितस्य ठु तत्त्वविदो न कमांधिकार इत्युक्तमसङकृत् । रागो राजसन्मानादिकमनेन कप्य इदयभिप्रायः, 
देषः शघ्ुमनेन पराजेष्य इदयमिग्रायस्ताभ्यां न कृतमरागद्वेषतः कतम् । अफतम्रप्छुना फलाभिल्षरहितेन कचरी यत्कृतं कर्म 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

देसक्षण्ययोतनार्थः। यत्तु ज्ञानमेकस्मिन्का्थ देहे बहिर्वा प्रतिमादौ छृत्लवत्समस्तवत्परिपूर्णवत् एतावानेवास्मा ईश्वरो नात. परम. 
स्तीति यथा चावोकादीनां शरीराुवरतिदेहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा पाषाणदार्वादिमात्र इयेवमभिनिवेशु क्तं यतोऽदेतुकसुपपत्ति- 
दान्यमहेतुकलादतत्वार्थवत् यथाभूतोऽर्थस्तवार्थः सोऽख ज्ञेयमूतोऽस्तीति तत्त्वार्थवत् न तच्वार्थवदतन्तवार्थवत् ! तत. एवायं 
चाल्पविषयलादत्पफर्ाद्या तत्तामसानां प्राणिनां अविवेकिनां परिद्दयमानमीदसं ज्ञानं देयं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ एवं 
जञानत्रैवि्यं विभज्य कर्मत्रैनिभ्यं विभजन्नादौ साच्िकं कर्मोदाहरति । नियतं निदखमव्यकर्वव्यतया विदितं सद्वरहितमासक्तिव- 
जितमभिनिवेदादल्यमरागदेषतः इतं रागो विषयपरप्साकारणभूता रज्ञनास्मिका चित्तदत्तिः ततपरयुक्तेन देयप्रयुक्तेन च कृतं राग. 
द्वेषत. कृतं तद्विपरीतमरागद्वेषतः कृतं फलं प्रण्सतीति फल्प्रष्ुः फठतृष्णः तद्धिपरीतेनाऽफल्प्रेप्ुना करौ यत्कमं छृतं तत्साच्वि- 
कसुच्यते \ फल्गु च लीयते चेति फं क्रियया राप्यं अनात्मवस्तु तदन्यदफलमनागन्तुकं परिपूणेमविनाश्ि आत्मत्वं तसपरप्युना 

& ओषरीष्याख्या । 

देहे प्रतिमादौ षा छ्त्लवत्परिपूणैवत्सक्तमेतावानेवास्ा ईश्वरो वेलयभिनिवेशयुक्तम् , अदैतुकं निरपपत्तिकम् , अतखाथवत्र्मा्थावल. 
म्बन्रल्यम् , भतपएवास्पं ठच्छम् अरपतिषयत्वादत्पफरत्वाच्च । यदेवंभूतं क्ानं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ इदानीं धिविधं कमाद--~ 
नियतमिति त्रिभिः । नियतं नित्यतया विदितं, सङ्गरहितमभिनिवेशद्च्यं, भरागेषतः पुत्रादिग्रीत्या वा श्देण वा यच्छतं न 

७ अभिनयरुपाष्वार्यव्याख्या ! 
को धरागादिमहणम् । यनत्तत्तामससंजम्.। नियतं कर्तन्यमिति क्ेशैरबिधायर्बहरं व्यातं मोदाचभिभिविश्षमयात् अहं कर्तेति श वर्य सण्छीरस्त 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योस्कषैदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । ७११ 

यत्तु कामेप्युना कमे साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥ 
अलुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् । 
मोहादारभ्यते कमं यत्ततामससुच्यते ॥ २९५ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

क्न तं कर्म॑ यत्तत्साच्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ यत्विति । यत्तु कासेष्छ॒ना फल्प्रेष्ुनेव्यर्थः । कर्मं 
सा्कारेण वा साहंकारेणेति न तच्वक्ञानपेश्चया किं तिं लोकिकश्चोच्धियनिरहंकारपेक्षया । यो हि 
परमार्थनिरहंकारः आत्मविन्न तस्य कामेप्छुत्ववहुखायासकदैत्वप्रािरस्ति । साशिकस्यापि कर्म॑णो 
ऽनात्मवित्वाहंकारः कतां किमुत राजसताएमसलयोः । खोकेऽनास्मविदपि नियो निरहकार उच्यते 
निरदंकारोऽयं आद्यण इति वासदेव, + साहंकारेण वेट्युक्तम् । पुनःशब्दः; पादपूरणार्थः । 
कियते बहुङायासं कौ भहतायासेन निरवदयते तत्कर्म राजसमुदाहतम् ॥ २७ ॥ अयुबन्यमिति । 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या । 

चिति ॥ २३ ॥ राजसं कर्म निर्दिशति-यचिति । फलप्रेप्सुना कश्रौ यत्कर्म क्रियते तद्राजखमिव्युकत्तरत्र संबन्धः । 

तच्वज्ञानवता निरहकारेण साहंकारेण ष्वञेन करियते कर्मेति विवक्षां वारयति--साहंकारेणेति । तच्वज्ञानवता 
निरहंकारेण छतं कमीपेक्षय साहंकारेणान्ञेन छृतमेतत्कर्मेति न विवक्ष्यते चेत्तर्हि किमन्न विवक्षितमिति एच्छति-- 

किं वर्दीति। थो हि इरितरदितः श्रोत्रियो रोकादुनपेतस्तस्य यद्हंकारवर्जितं कम तदपेक्षयेदं साहंकारेण कतं 
कर्मेष्युक्तमित्याह--लोकिकेति । नु ॒तच्वत्ञानवतो निरहंकारस्य कर्मकतत्वमपेक्ष्य साहंकारेणेल्यादि किं नेष्यते 

तश्राह--यो हीति । विरोषणान्तरवखादेव तस्वत्रिदो निवारितत्वान्न तदयेश्चमिदं विशेषणमिलथैः । साहंकारसयेव 

राजसे कर्मणि करवस्वमियेतक्कैमुतिकन्यायेन साधयति-साच्िक्रस्येति । नन्वात्मनिवोऽन्यस्य निरदंकारत्वायो- 

गाच्छथं तदपेक्षया साहंकारेणेप्युक्तं वत्राह--टोक इति ॥ ३५ ॥ संप्रति तामसं कर्मोदाहरति-अबनुबन्ध- 
इ नीरकण्ठव्यार्या ( षतुधरी )। 

चेति फठं कियया प्राप्यमनामवसतु तदन्यदफरमनागन्तुकं परिपूर्णमविनाशि अलत्मतच्वं॑तव्पेप्सुना कृतं ¶विवि- 

दिषन्ति यज्ञेन" इति श्रुत्या आस्मलामार्थं यजञादेर्विनियोगात् । तत्कर्म साच्िकसुच्यते ॥ २३ ॥ यन्तु कामेप्मुना 

फलार्थिना साहंकारेण । यदपि सात्तिकोऽप्यनात्मवित्साहंकारसथाप्यहमेव कर्मकुराठो महाच् श्रोत्रिय इत्यभिमानो- 

ऽहकारसतद्वता साहकारेण । वाशब्दश्ार्थं । करियते बहुकायासमतिश्चमकरं तत्के राजसखुदाहृतम् ॥ २४ ॥ अनु- 
% मधुसुदनीन्याख्या । 

यागदान्ोमादि तत्सात्तिवकमुच्यते ॥ २३ ॥ तुः साततिविकाद्धिनतति । कामेष्डुना फलकामेन कतां साहंकारेण भागुक्तसङ्गा- 

त्मकगवैयुक्तेन च । वाशब्दः समुचये । पुनरिखयनियतं यावत्कामनं काम्यातेः । बहुलायासं सांहेपरसंहारेण शाहं 

यत्काम्यं कम॑ क्रियते तद्वाजसमुदाहतम् । अत्रसवैरिशेषेः सात्तिविकसर्वैविरोषणव्यतिरेको दरितः ॥ २४ ॥ अयुबन्धं 
५ भष्योत्कधदीपिका । 

कृतं "निविदिषन्ति यज्ञेन"इति श्ुला जात्मलाभार्थं यज्ञदेरविनियोगादिलयन्ये । आचरस्व कमेष्डनेत्युततरानचुरोधिङ्लिटकसपनाथसतो- 

ऽयं पक्ष इद्यभित्रयोपेक्षितः॥२३।॥सारिविकं कर्मोक्लि। राजसं तडुदादरति-यस्विति । साच्विकाद्वैलक्षण्ययोतकस्तुः । कामेप्डुना 

फङेष्छुना साहंकारेण चा पुनः मत्समः कोऽन्यः श्रोचियोऽसीयेवमर्हकाराभि निषैरोन तत्वज्ञानवतो निरहंकारस्य कर्मकवलमपेश्ष्य 

साहंकारेणेति न भरमितन्यं तख कर्मण्यनधिक्तलात् । किंतु मत्सद्दोऽन्यः श्रोत्रियो नास्तीलयभिमानरदहितोऽनात्मविदपि खोके 

निरहंकार इत्युच्यमानो ग्रस्तमपेक्ष्य साहंकारेण वा पुनरित्युच्यते। बहुलायासं महता आयासेन छेदेन निवैदं यत्कं क्रियते तद्रान- 

सुदाहतम् ॥ ९४ ॥ राजसं करमोदाह तामसं तदाह--अयुबन्धमिति । अबध्यत द्यनुबन्धः पश्चाद्धाविवस्ु तं क्षयं 
६ भ्रीधरीन्याख्या । 

भवति फलं प्राुमिच्छवीति फर्मेष्ुसतदविक्षणेन निष्कामेण कवौ यत्छृतं कमै तत्ासिकयुच्यते ॥ २३ ॥ राजसं कमाद-- 
यर्विति । यत्त॒ कर्म कामेष्ुना फरं अ्राघुमिच्छता, साहंकारेण वा मत्समः कोऽन्यः भोत्रियोऽसतीलवं॑निरूढार्हकारथुक्तेन च 

नियते, यक पुनवैहुलायासमतिडेशयुक्ते तत्वमै राजसयुदाहृतम् ॥ २४ ॥ तामसं कमौद---अजुबन्धमिति । जनुवध्यतं इ्यनुन्धः 

७ अभिनवगुप्ता्ायेन्याख्या । 

द्भ्रसतत्साधुकारी चानहंवादीति यो भवतीदयनेन णिनिना व्यवहारमा्ने संदत्तिवशेन योगिनोप्यदं करोमीति वचो न निपिद्धम् \ द्पशो- 

% सीठकण्टः, 



७१२ मानन्दगिरिव्याख्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाप्ययुता-ध्ीमद्धगवद्रीता } ([ अध्यायः १८ 

खक्तसङ्गोऽनहवादी धुत्युत्सादसमन्वितः । 
सिद्छसिद्छयोनिर्विकारः कता सात्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 
रागी कमेफल्पेष्सुल्ेब्धो दिंसात्मकोऽहाचिः । 
दषेदोकान्वितः कती राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 

१ भ्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

भदुदन्धं पश्चाद्भावि यद्स्तु सोऽचबस्ध उच्यते तं चवुबन्धं, क्षयं यसिन्कर्समणि क्रियमाणे 
शक्तिक्चयोऽ्थश्चयो बा स्यात्तं क्ये, हिंसां भाणिपीडामनपेक्षय च पोरषं पुरुषकारं शाक्तोमीदं कर्मं 
समापयितमिधेवमात्मसाम््व॑म् , दव्येतान्ययुबन्धादीन्यनपेश्षय पौरषान्तानि मोहादविवेकतं आर 
भ्यते कर्म यत्तत् तामसं तमोनिच्धत्तसु च्यते ॥ २५ ॥ सुक्तेति । मुक्तसङ्गो भुक्तः परित्यक्तः सङ्गो येनं 
स सुक्तसङ्ोऽनर्हवादी नादंवदनश्ीखो शधत्युत्साहसमन्वितो चुतिधौरणमुत्साहः उद्यमस्ताभ्यां सम- 
न्वितः संयुक्तो धत्युत्साहसमन्वितः सिद्सिद्छयोः क्रियमाणस्य कर्मणः करुसिद्धावसिद्धो च 
सिद्यसिच्योर्निर्विकारः केवरं शाखप्रमाणप्रयुक्तो न फठकरागादिनाऽयुक्तो यः स निर्विकार 
उच्यते । पवंभूतः कतां यः स साच्िक उच्यते ॥ २६ ॥ रागीति । रागी रागोऽस्यास्तीति रागी, 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

सित्यादिना ॥ २५॥ हदानीं कर्त्रवि्यं छवन्नादौ साचिविकं कतारं दशयति--मुक्तेति । सङ्ञो नाम॒ फराभि- 
सन्धिर्वा कर्चृष्वाभिमानो व, नार्हवदनरीरः कर्ताहमिति वद्नरीरो न भवतीलर्थः । धारणं वेर्यम् । क्रियमाणख 
कर्म॑णो यदि फलटानभिसन्धिसतर्हि नावुष्ठान विश्रम्भः संभवेदियादाद्याह--केवरखमिति । फररागादिनेल्यादिदाञ्देन 
कर्मरागो गद्यते ! अयुक्त दति च्छेदः ॥ २६ ॥ राजसं कतौरं कथयति--रागीति । क्मविषयो रागः, कर्मषस- 

दे नीरुकण्ठव्याख्या ( खतु्धरी ) । 

ब्र्यतेऽनेनेत्ययुबन्धः फठम् । क्षयं शक्तेरथानां च नाशम् । हिंसां परपीडाम् । पौरुषं खसामध्येम् । अनवेक्ष्याना- 
लोच्य केवटमोहादविवेकतो यदारभ्यते कर्मं तत्तामससुदाहतम् ॥ २५ ॥ कर्वृत्ैविध्यमाह--मुक्तेदयादिना । 
स॒क्तसङ्गस्त्यक्ताभिनिवेशः । अनहेवादी पूर्वाक्ताहेकारोक्तिरहितः । धृतिर्धेयम् । उत्साहः साधयिष्याम्येवेति उुद्धि- 
निश्चयः तम्यां समन्वितः । सिच्छसिच्योः कर्मण आरन्धसेति शेषः । निर्विकारो हर्षविषाददून्यः कर्ता साचिक 
उच्यते ॥ २६ ॥ रागी विषयलोहषः । अतएव कर्मणः फल प्रेप्सतीति कर्मफ्परप्युः । न्धः परदनव्यादो संजात- 

७ भधुसूदनीव्यारू्या । 

पथाद्भाव्यञ्चमं, क्षयं रारीरसामध्यंस्य धनस्य सेनायाश्च नाशम्, हिंसां प्राणिपीडाम्, पौरषमात्मसामर्यं चानपेकष्यापयौरोच्य 
मोद्ात्केवखानिवेकदेवारभ्यते यत्कमे यथा दुर्योधनेन युद्धं तत्तामससुच्यते ॥ २५ ॥ इदानीं त्रिविधः कर्तोच्यते--मुक्सङ्ग- 
स्लयक्तफलभिसन्धिः, अनहंवादी कतोहमिति बदनशीलो न मवति खगुणश्छाघाविहीनो व, ध्रतिर्वि्ादुपस्थितावपि प्रारन्धा- 
परिलागहेवुरन्तःकरणडत्तिविशेषो धैयसुत्ाह इदमहं करिष्यम्थेवेति निश्वयात्मिका बुद्धिशतिहेतुभूता ताभ्यां संयुक्तो 
धृतयुत्साहसमन्वितः, कर्मणः क्रियमाणस्य फल्ल सिद्धावसिद्धौ च दर्षयोकाभ्यां हेतुभ्यां यो विकारो वदनविकासम्खनला- 
दिसेन रहितः रिच्यसिच्योरनिविंकारः केवलं शाञ्ञप्रमाणप्रयत्तो न फलरागेण । अत एवंभूतः कती साच्तिक उच्यते ॥ २६ ॥ 
रागी कामायाङुलनित्तः अतएव कर्मफ्त्रप्छुः कर्मफलार्थी । छच्धः परद्रव्याभिलाषी परमाथ खद्रव्यलयागासमर्थश्च । खाभि- 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

शक्तयथीदे्नाशं हिंसां प्राणिपीडा च पौरं पुरुषकारमारग्धसमापिसामर्यमिदेतान्यलुबन्धादीन्यनवेक्ष्याप्यालोच्य मोदादविवेकषा- 
यत्कर्म प्रारभ्यते तत्तामसमुदाहृतम् ॥२५॥ अधुना कवतैविध्यं निमजज्नादौ साच्िकं कतीरमाद--सुक्तसदो मुक्तः परि्यक्तः 
सङ्गः फलाभिसंधिरयैन खः अनर्हवादी नाहंवदनरीरः कतांहमेताचगुणसंपन्ः सर्वोत्तम इति बदनशीरो न भवति । धृतिर्वि्रादु- 
पस्थानेऽपि कायदेधोरणं धेयेमिति यावत् । उत्साह उदयमस्ताभ्यां सम्यगन्वितः कदापि कथमपि धृतयुत्साहरदहितो न भवतीलथैः। 
सिब्यसिश्योः क्रियमाणस्य कर्मणः फलसिद्धौ तदसिद्धौ च निर्विकारः इषनिषादसयन्यः केवरं खछान्नभ्रमाणप्रयुक्तो न फररागा- 
दिना यः कतो स साच्तिक उच्यते ॥९६॥ सात््विककतोरमुदाहृद्य राजसं तमाह--रागी रागवान् कर्मफत्प्रप्ुः कर्मफरपष्ुख- 

६ भीधरीष्याख्या । 
पश्चाद्धानिद्यभाद्युभम् , क्षयं वित्तव्यय, हिंसां परपीडां च, पौरषं खसामर्थ्वं वा, अनवेक्ष्य भपर्यालोच्य केवरं मोहादेव यत्वामौर- 
भ्यते तत्तामसञुच्यते ॥ २५ ॥ कतौरं॑ निविषमाद--युक्तसङ्ग इति निभिः । सुक्तसङ्गस्यक्ताभिनिवेशः, अनष्वादीः गवति. 
रहितः) दृतिम् ; उत्साह उथमः, ताग्यां समन्वितः संयुक्तः) आरम्धख कर्मणः सिद्धावसिद्धौ च निविकासे हप मिषादश्यन्यः पव॑, 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषेदी पिका-धीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायु र । ७१३ 

अयुक्तः भाक्तः स्तन्धः; दाठो नेष्करतिकोऽर्सः । 
विषादी दीधेसून्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 

१ भीभन्डांकरभाष्यम् । 

कर्सफट्येप्डः कर्मफलार्थी, थी, खम्धः परद्रव्येषु संज्ञातठष्णस्तीथोदौ च खद्धव्यापरियागी, दिसात्मकः 
परपीडाकरखभावोऽद्युन्तिबोद्यान्तःशोचंवजितः, दर्षश्चोकान्वित इष्टप्राततो हर्षो ऽनिष्प्राक्ताविष्टवियोगे 
च दोकस्ताभ्यां दर्षद्योकाभ्यामन्वितः संयुक्तस्तस्यैव च कर्मणः संपत्ति विपत्तिभ्यां हर्षशोकौ श्यातां 
ताभ्यां संयुक्तो यः कतां स राजसखः परिकीतिंतः ॥ २७ ॥ अयुक्त इति । अयुक्तोऽखमाितः। 
भ्रा्कतो.ऽस्यन्तासंस्छृतबुद्धिबीखसमः, स्तब्धो दण्डवन्न नमति कसैचित्, शठो मायावी शक्ति- 
गुहनकारी, नैच्छतिकः परच्चिच्छेदनपरः ङसो ऽप्रडत्तिशीखः कतैव्येष्वपि, विषादी सवैदाव- 
खन्नखभावः, दीषेखनज्ी च कतेव्यानां दीधैप्रसारणो यदद्य श्वो वा कतैव्यं तन्मासेनापि न करोति, 
# ९१०0) 8) ॥ 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

्रष्सुरिति फरुरागस्य प्रथक्षथनात् । खाभिध्रायाप्रकरीकरणपूर्रकं परपीडनं परविच्छेद्नं तेन खा्थपर इल्यथैः ॥ २७ ॥ 
द्धं सूत्रयिहं शीरमसेति भ्युत्पत्ति गृहीत्वा निवक्षितमथमाह-करतैव्यानासिति । एवं क्रियमाणे सत्यनिष्टमिदं 
कथंचिदापय्येत यदा पुनरेवं श्यते तद् स्वनिष्टमेव संभावनोपनीतमिति चिन्तापरंपरायां मन्थरमदृत्तिरिलय्थः । 

तदेव स्पष्टयति-यदथेति ॥ २८ ॥ क्लानादीनां भरलेकं त्रेषिभ्यसुक्स्वा इृत्तिमल्या जुदधेसदुत्तेश्च शटल्याख्यायाञेविध्यं 
३ नीलकण्ठव्याख्या ( षवतु्धंरी ) । 

तृष्णसीथीदौ वा द्रव्यापरित्यागी । हिंसात्मकः परपोडाकरखभावः । अश्चचिर्बाह्ान्तःशोचवर्जित इनि हष- 
श्ोकान्ितश्च यः कती स राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ अयुक्तोऽनवहितः । ्राकृतोऽत्यन्तमसंसकृतबुद्धिबारसमः । 
सब्धो दण्डवन्न नमति केचित् । शठः शक्तिगूहनकरी । नेकतिको यच्वकः परावमानी वा । अरस; अप्रदृत्तिरीरः 
कर्तव्येष्वपि । विषादी सर्वदा अवसन्नखभावः । दीधसुच्री चिरकारी । एकाहसाध्यं कये मासेनापि न करोतील्यर्थः । 

% मसुसदनीन्याख्या । 

धरायप्रकटनेन परक्तिच्छेदनं हिसा तदात्मकस्तत्खभावः, खामिप्रायाप्रकटने तु नेष्तिक इति मेदः, अछ्यचिः शास्रोक्तशोच- 
हीनः सिच्यसिष्योः क्मफलख दर्षरोकान्वितः कतां राजसः परिकीतिंतः ॥ २७ ।॥ अयुक्तः सवदा विषयापहतचित्तत्ेन 

कर्वव्येष्वनवदहितः, प्राकृतः शास्रासंस्ृतयुद्धिबौरसमः, स्तज्धो गुरुदेवतादिष्वप्यनस्रः, शठः परवश्वनार्थमन्यथाजानन्ञप्यन्य- 

धावादी, तैदतिकः खस्िक्रुपकारिलभ्रमसुत्पाय प्रशृत्तिच्छेदनेन सखार्थपरः, अक्सोऽवर्यकतेव्येष्वप्यम्रढृत्तिज्ञीलः, विषादी 

सततमसंतुष्टलभावलेनाचुरोचनश्ीलः, दीर्घसूत्री निरन्तरशङ्कासदस्रकवलितान्तःकरणलेनातिमन्थरमडृत्तियेदद्करतैव्यं तन्मा- 

सेनापि करोति नवेदेव॑श्ीलश्व, कता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ तदेवं श्ञानं कर्मच कतां च त्रिधैव गुणभेदतः" इति 
५ माष्योत्कर्पदीपिका । 

गयी, खन्धः परद्व्येषु संजातचरष्णः तीर्थादौ खद्रव्यापरिद्यागी च, हिंसात्मकः इत्तिच्छेदादिना परपीडाकरखभावः, अश्चचि- 

बाह्यान्तःसौचवसितः इ्टम्राप्तावनिषटवियोगे च हषः अनिष्टराप्तावि्टवियोगे च शोकः ताभ्यां हषैशोकाभ्यामन्वितो युक्त", त्येव 

कर्मणः संपत्तिविपत्त्योजा ताभ्यां हषेलोकाभ्यामन्वित इतिवा एवंविधो यः कती स राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ एवं राजसं 

कतीरमुदाहय तामसं तमाद--अयुक्तो षिषयेषु विक्षिप्रचित्तलादसमादहितः, प्राङृतोऽयन्तासंस्छृतबुद्धिबोखियः, ब्धः कसमेचि- 

दण्डवन्न नमति सर्व॑दाऽनम्रो मन्दखभावः, राठः दक्तिगूहनकारी मायावी, नैकृतिकः परडत्तिच्छेदनपरः, अलसः कतेव्येष्वप्ब्- 

तिश्षीखः, विषादी सर्वदा सिन्नखभावः, दीधं सून्नयितुं शीलमस्येति दीर्धसूच्री करैव्यानां दीधैप्रसारणखमभावः एवं क्रियमाणे 

सलयनिष्टमिदं कथचिदाप्थेत, यदा पुनरेवं क्रियते तदालनिष्टमेव संभावनोपनीतमियेवं दाड्{सदखनव्याप्तचित्ततेनाविमन्थरभद्र- 

त्ततीलः यदथ श्वो वा कर्वव्यं तन्मासेनापि न करोति एवंनिषो यः कतौ स तामस उच्यते ॥ ९८ ॥ एवं ज्ञानस्य डुद्धिर्तेः 

६ भीधरीन्याख्या । . 

भूतः कतौ साचिक उच्यते ॥ २६ ॥ राजसं कतौरमाद--रागीति । रागी पुत्रादिपीतिमान् , कसैफर्मरेषुः कमैफरकामी, छग्धः प्र- 

साभिलाषी, दिसात्मको मारकस्भावः, बश्ुचिविदितशोचचयल्यः, लाभालाभयोक्षलोकाभ्यामन्वितः कतौ राजसः परिकीतिंतः ॥२५७॥ 

तामसं कतौरमाद--अयुक्त इति 1 घदुक्तोऽनवदितःः भराङृतो निवेकद्यल्यः, ्तब्धोऽनञ्जः, शठः शक्तिगृहनकारीः नेष्कतिकः पराव 

मानी, भरसोऽनुयमरीकः, निषादी सोकशीलः, यदच वा श्वो या कार्यं तन्मासेनापि न संपादयति यः स दीषस्री, एवंभूतः कतौ तामस 

उच्यते । कवुतरैविष्येनैव शातुरपि नैविध्यमुकत भवति । करतरैविध्येन च हयस्यापि तैनिध्युकतै वेदितव्यम् । बुदधेखविष्येन करणस्यापि 

१ केषाश्निन्पते नैकरुतिक इति पाठः 
भम गी० ९० । 



७१४ प्रानन्दगिरिव्याए्यासंवछित-श्रीमच््छंकरमष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

बुद्ध भरद धुतेश्चेव गुणतख्िविधं श्ण । 
प्रोच्यमानभदोचेण पथक्त्वेन धर्नजय ॥ २९ ॥ 
प्रघ्॒त्ति च निषत्त च कायोकार्थे भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साच्िविकी ॥ ३६० ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् । 

यश्चर्वभूतः स कतौ तामस उच्यते ॥ २८ ॥ वुद्धेभेदमिति । बुद्धेभ॑दं धतेश्वेवं सेदं गुणतः सादि. 
शुणससिविधं श्ण्विति सूजोपन्यासः । प्रोच्यमानं कथ्यमानमश्चेषेण निरवशेषतो यथावत् प्थ- 
कृतेन बि्ैकतो धनंजय । दिग्विजये मालुषं दै्वं॑च प्रभूतं घनमजयचेनासौ धनेजयोऽजेनः 
॥ ९९. ॥ प्रवृत्ति चेति । प्रचुत्ति च प्र्रत्तिः भवतैनं बन्धहेतुः कर्ममागेः । निचत्ति च निच्ुत्ति्माक्ष- 
हेतुः संन्यासमागेः । बन्धमोक्चखमानवाक्यत्वात्पव्ृत्तिनिचत्ती कर्म॑संन्यासमागोवित्यवगम्यते । 
कायौ काये बविहितप्रतिषिदडे कतेव्याकतेव्ये करणाकरणे इयेतत्, कस्य, देशकाङायपेक्षया द्ा- 
दष्ठाथोनां कर्मणाम्, भयाभये विसेदयसादिति भ्यं वद्धिपरीतमभयं भयं चाभयं च भयाभये 

२ अनन्दभिरिव्याख्या । ,. 

सृचयति--वुद्धेरिति । सूत्रधिवरणं प्रतिजनीते-प्रोच्यमानमिति । अनस्य धर्मजयस्वं॒व्यु्पादयति-- 
दिभिति ॥ २९ ॥ तश्नादौ सात्विकी उदधि निर्दिरति--प्रचसि चेति। अ्र्त्तिराचरणमात्रम्, अनाचरणमात्रं च 
लिव्रत्तिरिति कि नेष्यते तत्राह--बन्धेति । यस्मिन्वाक्ये बन्धमोश्चावुच्येते तस्िन्नेवं भङृत्तिनिबुर्योरूक्तत्वात् 
कर्चमारखय बन्धहेतुत्वान्मोक्षदेतुत्वाश्च संन्यासमार्मखय तवेवान्र आद्याविल्यथः । करणाकरणयोनिर्विंषयत्वायोगादि- 
घयापेक्षामवतायं योग्यं विषयं निर्दिशति--कस्येति । भनिष्टसाधनं भयमिष्टस्ताधनमभयमिति बिभजते--भयेति । 

३ नीलकण्टव्याख्या ( बलुर्धरी ) । 

गर एवंभूतः स कती तामस उच्यते ॥ २८ ॥ इद्धिधृती तरेविष्येन व्याख्यातुमाह-चुद्धेरिति । तच बुद्धिवि शि 
शिदामासः कती ज्ञानं च प्रा॒क्तम् । अत्तु केवला बुद्धित्तिमती तदीयब्रस्यन्तरोपरक्षणा्थं तद्ुत्तिविशेषो धृतिश्च 
नेनिभ्येन कथ्यत इत्यर्थः ॥२९॥ प्रथृत्तिनिदृत्ती ्ाञ्लविहितप्रतिषिद्धविषये भ्यजञेत खगकामः१, “न सुरां पिबेत्'इत्यादि- 

 मधुसूदनीव्याख्या । 

व्याख्यातम् । संभरति शत्युत्सादसमन्वित इ्यत्र सूचितयोबुद्धिशलोन्नैविध्यं भतिजानीते--बुद्धेरध्यवसायादिडत्तिमतया प्तेश्व 
तद्त्तेः सत्वादिगुणतच्िविधमेव मेदं मया लां प्रति दक्ताख्सेन परमाप्तेन ओोच्यमानमरोषेण निरवरेषं प्रथक्तेन हेयोपादेय- 
विवेकेन शण भोतु सावधानो भवं । हे धनंजयेति दिग्विजये प्रसिद्धं महिमानं सूचयन्श्रोत्साहयति । अत्रेदं चिन्दयते--किमन्र 
बुद्धिशचब्देन इत्तिमात्रममिप्रितं किंवा इत्तिमदन्तःकरणम् । भथमे ज्ञानं प्रथङ वक्तव्यम् । द्वितीये कतां परथद़ं वक्तव्यः । 
बृत्तिमदन्तःकरणस्यैव कर्वलात् । ज्ञानधृदयोः पएथकथनवैयर्थ्य च । नचेच्छादिपरिसंख्यार्थ तत् , एृत्तिमदन्तःकरणतरविध्य- 
कथनेन सर्वासामपि तद्ृत्तीनां तैविध्यख विवक्षितात् । उच्यते, अन्तःकरणोपदितशिदाभासः कता । इदतुपदितानिष्कृष्य 
उपाधिमात्रं करणलेन विवक्षितं सर्वत्र करणोपहितस्य कवरैलात् । ययपि च “कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिर- 
धृति्ीधीभीरियेतस्सर्वं मन एव” इति श्रुलखयनूदितानां सवांसामपि इत्तीनां त्रेविध्यं विवक्षितं तथापि धीशृखोचविध्यं परथगुर्त 
जञानशकतिक्रियारक्त्युपलक्षणार्थ नतु परिसंद्यार्थमिति रहस्यम् ॥ २९ ॥ तच उुदधननेविध्यमाह त्रिभिः--पर्त्तिं कर्ममार्ग, 

५ अआष्योत्कषदीपिका । 

कर्मणः क्रियायाः कतुः बुद्धधुपदहितख च नैविध्यसुक्ला इृत्तिमद्या बुद्धेसष्रत्तेश्च धूयास्यायानरेविध्यं वक्तुमारभते । युद$त्तिमया 
धृतेश्च तदृत्तरोणतः सचवादिगुणतनलनिबिधमेदं मया ग्रोच्यमानं कथ्यमानमशचेषेण निःशेषतः परथक्चेन हेयोपादेयविवेकतः शण श्रोतुं 
सावधानो भव । दिग्विजये मातुष दैवं च प्रभूतं धनं यया चुब्या धृदा च लं जितवानसि सा लयान्येश्च धनादिसम स्तयुसषारथ॑सिद्धये 
विजयहेतुभूता उपदेयेति बोधनाय मया भोच्यमानं इुदधेशृतेश्च चिविर्धं भेदं शण्विवि योतनाय संबोधयति धनंजयेति ॥ २९॥ 
तत्र ुद्धेलेविभ्यं बिभजज्ादौ सात्विकी बुद्धिसुदादरति-्रच् स्ति च निघ ् ति चेति। यस्िन्वाक्ये बन्धमोक्षावुच्येते तसिननेव 

६ भीषरीभ्यार्या । 
्रैविध्यमुक्तं मविभ्यति ॥ २८ ॥ इदानीं वुदधेशेतेश्वापि तेविध्थं मरतिजानीते-- बुद्धिरिति । स्पष्टैः ॥ २९ ॥ तत्र बुदौविध्य माद 
पडत चेति त्रिभिः । प्रदृत्ति च धम निदृचिं चाधमे । यसिन् देशे काठे च यत्का्यैमकार्यं च भयाभये कायौकायैनिमित्तावथी- 

- ७ अभिनवरुप्ताश्वायंव्याखया । 
कान्वितः सिद्धवसि्योः । निछकतिने ष्ण्यम् ॥ २१ ॥ २२ ॥ २६ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ५ २८ ॥ बुद्धेरिति । उद्धिमिश्चयः । धूति$ 
तोषः । सर्वादि सुङृतं दुष्कृतं वा इत्वान्तेऽवद्यं छृतं करणीयं किमनेनेति भियं शङ्गाति । अन्यथा क्रियाभ्यो श्युपरमे को देहु" स्मात् । 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-धीधरी-अभिनवगुप्व्याख्यायुता । ७१९५ 

यया घममघमं च कार्थं चाकार्थमेव च | 
जअयथावत्यजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३१ ॥ 
अधमं धममिति या मन्यते तमसाधरता । 
सवी्थान्विपरीतांअ उद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२॥ 

१ भीमच्छांकरभाभ्यम् । 

दष्टादष्टविषययोमेयाभययोः कारणे इयर्थः । बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतकं था वेचि 
विजानाति बुद्धिः सा पाथं सास्िकी । तत्र ज्ञानं बुद्धकत्तिवद्धिस्तु इत्तिमती 1 धतिरपि चत्त 
विशेष पव बुद्धेः ॥ २० ॥ ययेति । यया धर्म शाद्लचोदितम धर्म च तत्मतिषिद्धं काय चाकार्यमेव 
च पृवोक्ते एव कायोकायं भयथावन्न यथावत्सर्व॑तो निर्णयेन न प्रजानाति था बुद्धिः सा पार्थं 
राजसी ॥ ३१॥ अधर्ममिति । अधमं प्रतिषिद्धं धमे विदितमिति था मन्यते जानाति तमसांदरता सती 

> आनन्दगिरिष्यारू्या । 

बन्धादिमाच्रल्लानख उुद्यन्तरेऽपि संभवादिशेषणम् । ननु इद्धिशष्दितस्य ज्ञानस्य प्रारोव जेनिध्यप्रतिपादनःक्किमिति 
द्धेरिदानीं नरैविध्यं प्रतित्ताय व्धुता्ते तन्राह--क्ञानसिति । तर्हिं ज्ञानेन गतेत्वान्न पुनतिर्युत्पादनीयेया. 
शद्खयाह--ध तिर पीति । विरोषशब्देन ज्तानाय्यादृत्तिरिष्टा ॥ ३०॥ कार्याकार्ययोधंमाधमीभ्यां पौनरुक्त्यं परिहरति--“ 
पूर्वाक्ते इति । पूर्वश्छोके का्याकारयैशाब्दाभ्यां इष्टादष्टाथौनां कर्मणां करणाकरणे निर्दे तयोरेवान्रापि अहा 
धर्माधमीभ्यां पूर्वपयोयाभ्यां गतार्थतेलर्थः । या (सा) बुद्धिर्यया बुद्धा बोद्धा निणीयेन न जानातीलयर्थः ॥ ३१ १ 
धर्मशब्दो नपुंसकरिङ्गोऽपीयमिप्रेय ध्मैमिष्युक्तम् । तमस्ता अविवेकेन वेशटितेलयथैः । कायौकायीदीचुक्ताननुक्तंश्च 

2 नीलकण्डव्याख्या ८ षतुर्धरी ) । 

रूपे । कायं कृतिसाध्यं खगादि । अकार्यं नित्यसिद्धं तेन नित्यानित्यवस्तुनी उक्ते । भयाभये कायीकार्यनिमित्ते। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति यया वेत्तीति पूर्ववत्करणे कवृस्वोपचारः । बुद्धिः सा पार्थं साछिकी ॥ २० ॥ अयथावत् 
सदेहास्पदत्वेन । स्पष्टमन्यत् ॥ ३१ ॥ अधममेभिति । विपरीतम्राहिणी बुद्धिस्तामसीवयर्थः ॥ ३२ ॥ यया धृत्या 

% भधघुसूदनीव्याख्या । 

निवत्त सेन्यासमार्म, कार्यं प्रवृत्तिमाै कर्मणां करणम्, अकार्यं निब्रत्तिमामे कर्मणामकरणम् , भयं प्रषत्तिमने गर्भवासादि- 
दुःखं, अभयं निषृत्तिमाभै तदभावं, बन्धं प्रदृत्तिमर्िं मिध्याज्ञानङ्ृतं कतलायभिमानम् , मोक्षं निडत्तिमागे तक्छज्ञानङ्तम- 
जञानतत्कायांभावं च या वेत्ति । करणे कवरँखोपचारात्. यया वेत्ति कतौ बुद्धिः सा प्रमाणजनितनिश्वयवती हे पार्थ, सास्तिकी । 
बन्धमोक्षयोरन्ते कीर्वेनात्तद्धिषयमेव प्रढत्यादि व्याख्यातम् ॥ ३० ॥ धम॑शाच्नविहितं, अधमे शान्नप्रतिषिदमदधर्थमु- 
भयम्, कायं चाकार्यं च दृषटार्थमुभयं अयथावदेव प्रजानाति यथावन्न जनाति किखिदिदमिदमित्थे नवेति चानध्यवसा्यं 
संशयं वा भजते यया बुच्या सा रजसी बुद्धिः । अत्र त्र तीयानिर्दैशादन्यत्रापि करणं व्याख्येयम् ॥ ३१ ॥ तमसा विशेष 
ददौनविरोधिना दोषेणादृता या बुद्धिरधरं ध्मेमिति मन्यतेऽथ सर्वत्र विपयैखति तथा सर्वाथान्सवाँन्दष्टप्रयोजनानपि 

५ साष्योस्कपंदीपिका । 

भदृत्तिनिव्रच्योर््तलात् । कर्ममागख बन्धहेतुलात् निढृत्तिमागेख मोक्षष्ेतुलाव् प्रदृत्तिनिढत्ती कससंन्यासमागो वियवगम्यते । 
तथाच भद्त्तिः प्रवर्तनं बन्धहेतुः क्ममार्भः, निवरत्तिः संन्यासहेत्मेक्षमागेः, मदति शच्च विहितविषयां, निवृत्ति तत्मतिषिद्धविष्- 
यामियपि बोध्यम् । कार्यकर्यै कर्तव्याकर्तव्ये देशकालायपेश्षया द्यदश्थोनां कर्मणां करणाकरणे । बिमेदयस्मादिति भयं भय- 
कारणं तद्धिपरीतमभयमभयकारणं भयं चाभयं च भयाभये । भयं दुःखमभयं सुखमिति तु सात्तिक्या बुदधेदैःखाचुभवस्यायोग्यलं, 
भयं प्रवर्तिमा्गे अभयं निष्रत्तिमारमे इति विवक्षायामध्यादारदोषं चाभिग्रेयाचर्यैनं व्यास्यातम् । बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या 
वेत्ति सा बुद्धिः साच्तिकी । करणे कतललोपचारात्मथमा! साच्तिक्या बुध्या युक्तया ए्रथायाः पुत्रस््मपि तथेव भवितुं योग्योऽसीवि 
सूचनाथे पाथैति संषोधनम् ॥ ३० ॥ सात्त्विकीं वुद्धिमुक्ला राजसीं तामाह-यया बन्धा धर्म॑शाल्रचोदितं धर्म॑ च 
तस्पतिषिद्धं कार्यं च कतैन्यमकार्यमेव चाकर्तग्यं अयथावत् न यथवत्परजनाति सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति सां बुद्धिः पार्थ, 

६ भीधरीव्याख्या । 

नथा कथं बन्धैः कथं थामोक्च इति यां बुद्धिरन्तःकरणं वेत्ति सा साखिकी । यया पुमान वेत्तीति वक्तन्ये करणे कर्दृहवोपचारः 
काष्ठानि पचन्तीति ॥ ३० ॥ राजसी बुद्धिमाद~न्यथेति । अयथावससंदेदास्पदसवेमेलय्थः । स्पष्टमन्यत् ॥ ३१ ॥ तामसीं बुदधि- 
माद~-अधरममिति । विपरीतमरादिणी बुडिसामसीलथैः । बुद्धिरम्तःकरणं पूवोक्तम् । कनानं तु तदत्ति; । धृतिरपि तद्रु्तिरेव । यद्वा-- ~~~ ^ र = 4 = 

१ मधुसूदन 



७१६ घानन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकिरमाष्ययुता-शरीमद्धगवद्धीता । [ अध्यायः १८ 

ध॒लया यथां धारयते मनःप्राणेच्छ्रियक्छियाः । 
योगेनाव्यसिचारिण्या धति; सा पार्थं सात्विकी ॥ ३६ ॥ 
यथा तु धमैकामाथोन्धूलया धारयतेऽज्खैन । 
पसङ्गेन फलाकाङ्की धतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४ ॥ 

१ भीमण्छांकर भाष्यम् । 

संर्वाथास्सर्वानेव ज्ेयपदाथोन्धिपरीतश्च बिपरीतानेव विजानाति बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२॥ 
धतयति। धुल्या ययाऽव्यभिचारिण्येति व्यवहितेन संबन्धः । धारयते किं, मनग्राणेन्द्रियक्ियाः मनश्च 
भाणश्चेन्द्रियाणि च मनः प्रणिन्द्रियाणि तेषां क्रियाश्चेणस्ता उच्छाख्मागेप्रबृत्तेधोरयते धारयति । 
धृत्या हि धार्यमाणा उच्छादख्लमाविषया न भवन्ति । योगेन समाधिनाऽव्यभिचारिण्या निद्यसमा- 
ध्ययुगतयेदयर्थः । पतदुक्तं भवति । अव्यभिचारिण्या धव्या मनःघ्ाणेन्द्रियक्िया चारयमाणा योगेन 
धारयतीति । येवेरक्षणा धतिः सा पार्थ, साच्विकी ॥ ३३ ॥ ययेति । यया तु धर्मकामाथोन्धर्मश्च 

२ आनन्दगिरिन्याख्या । 

संप्रदीतै सर्वार्थानिष्युक्त तद्माच्े--स्वाभेवेति । बिपरीतांश्चेति चकारमवधारणे गृहीत्वा बिपरीतानेवे्युक्तमर, 
¶ ३२ ॥ इदानीं तित्रैविध्यं ब्युतिपादयिषुरादौ साच्विकीं तिं व्युत्पादयति-धुव्येति । न्द्टानां चेष्टानां कर्थं 
ल्या धारणं तत्राह--ता शति । वदेवान्ुभवेन साधयति--धुद्या हीति । भियत्तेऽनयेति तियल्विदहोषस्तया 
टया धार्यमाणा यथोपदिष्टाश्चष्टाः श्ाख्मतिक्रम्य नार्थान्तरावगाहिन्यो भवन्तीदयर्थः । तिमेव समाध्यविना- 
भूतत्वेन विरशिनि--योगेनेति । ननु धतेर्नियमेन समाध्यनुगतस्वं कथसुक्तक्रियाधारणोपयोगीयारङ्खयाह--~ 
पएतदिति 1 उक्तक्रियाधारयमाणो योगेन ब्रह्मणि समाधानेनैकाश्येणाव्यभिचारिण्याचिनाभरूत्या शटा धारयलयन्यथा 
तद्वरिनाभावाभावे नियमेन तेद्धारणासिदेरिय्थः ॥ ३६ ॥ राजसीं धति द्षयति--यया स्विति । तेषां धारण. 

। ३ गीरुकण्टव्याख्या ( चतुर्धंसी ) 1 

अव्यभिचारिण्या  समाध्यनुगतया मनश्राणेन्दियाणां करियध्चेष्टाः संकस्पे शासप्रश्वासो शब्दादिग्रहणं च योगेन 
चित्तदृत्निनिरोधेन एेकाभ्येण बा संयत्तासास्तथैव निरोधावस्थायामेकाभ्यावस्थायां वा धारयते विरमवस्थापयति सा 
धृति; पार्थ, साखिकी ॥ ३३ ॥ यया धृत्या धमीदीन् धारयवेऽ्नुरोध्यतया निश्चिनोति प्रसङ्गेन धमोदैः संबन्धेन 

 सधुसूदनीन्याख्या । 

्ञेयपदाथीन् निपरीतानेव मन्यवे सः विपर्ययवती बुद्धिस्तामसी ॥ ३२ ॥ इदानीं धतेन्नेविध्यमाह न्रिभिः-योगेन समाधि- 
नाऽव्यमिचारिप्याऽबिनाभूतया समाधिव्याप्तया यया धृदया प्रयलेन मनसः प्राणखेन्दियाणां च क्रिया धारयते उच््छाञ्- 
्रवृ्ेरनिरुणद्धि यलयां सद्यामवदयं समाधिर्भवति यया च धार्यमाणा मनओआदिक्रियाः चाख्रमतिक्रम्य नाथोन्तरमवगाहन्ते धृतिः 
सा पार्थ, सात्त्विकी ॥ ३३ ॥ तुः साच्तिक्या भिनत्ति । प्रसङ्गेन कवैलायभिनिवेरोन फलाका सन् यया धरया धर्म 
काममर्थं च धारयते निदं कर्वव्यतयावधारयति नतु मोक्षं कदाचिदपि धृतिः सा पार्थ, राजसी ॥ ३४ ॥ खप्रं निद्रां, भयं 

५ माष्योत्कर्षदीपिका । 

राजसी । प्रथापुत्र्य तव नेयं युक्तेति संबोधनाशयः ॥ ३१॥ राजसीं बुद्धिसुक्ला तामसीं तामाद--अधर्म प्रतिषिद्धं धरम विदि- 
तमिति या मन्यते जानाति तमसाऽबिवेकेनादरता बे्टिता सती सर्वा्थामेव ज्ञेयपदाथोन् विपरीतां श्च विपरीतमेव विजानाति साबु- 
दविसतामसी । पार्थ, तव नेयसुचितेदि संबोधनाशयः ॥३२॥ एवं बुद्धेखेनिध्यं विभज्य ध्रतेन्ेविध्यं बिभजननादौ सात्त्विकीं धरतिमाद- 
धया यया योगेन समाधानेनान्यभिचारिण्या निदखयसमाध्यदुगतया मनःप्राणिन्द्रियाणां क्रियाशेष् उच््छास्रमार्मप्रटृत्ती धारयति । 
धरता हि धायैमाणा उच्छान्नविषया न भवन्ति \ एतदुक्तं भवति । उक्तक्रिया धायेमाणा योगेन बरह्मणि समाधनेनैकाग्येणाऽव्य- 

ई ओधरीन्यास्या । 

अन्तःकरणस्य भर्भिणो उुद्धिरप्यध्यवसायलक्षणाद्रुत्तिरेव । इच्छदेषादीनां तदूतीनां बहुत्वेऽपि धमौधर्मभयाभयस्तापनत्वेनं प्राभान्यादे- 
तासा नैविध्यसुक्तम् । उपलक्षणं चैतदन्यासाम् ॥ ३२ ॥ इदानीं पृतेखेविध्यमाद्--शयेति निभिः । योगेन चित्तेकाथ्येण हेतुना- 
व्यभिचारिण्यां विषयान्तरमधारयन्त्यां यया शल्या मनसः प्राणखेन्द्रियाणां च त्रिया धारयते नियच्छति सा धृतिः साचिक्पि 

॥ ६३ ॥ राजसी धृतिमाद-यया त्विति । यया तु धृलया धमौधैकामान््राधान्येन धारयते न ॒बिसुज्रति तत्प्रस्ञेन फलाका त्व 
७ अभमिनवगुसाष्वाय्यासूया । 

अतः सर्षस्येष श्रसिरस्तीति तावयर्याथेः \ पदार्थस्तु भरसिद्धो व्याख्यायत एष ४ २९ ॥ ३० ॥ अयथावद्सभ्यक्र ॥.३१ ॥ ३२॥ भनभ््राभैः 
न्व्रियकियाः योगेन धारथति । यभा कि ममोपस्तेगादिभिः समेयेवार्मासमो भूयासमिति मन्वानः ॥ ३३ ॥ त्रसङ्केनेति न तथाभिनिवेशेन 



नीरकष्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्कषेदीपिका-श्रीषरी-अमिनवगुपतव्यास्यायुना । ७१७ 

यया खभ्रं मयं रोकं विषादं मदमेव च । 
न विखुश्चति दुर्मेधा धतिः सा पार्थं तामसी ॥ ३५ ॥ 
सुखं त्विदानीं चिविधं णु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 

१ श्रीमच्छांकर माष्यम् । 

---------------------------~-------------------------------------~--^--~~~-^~~-^ ~^ ̂^ ̂ ~ ^ 

> आनन्द्गिरिव्याख्या ¦ 

धरकारमभिनयति--म्रनसीति। फराकाङ्कीति कस्य ॒विदोषणं तत्राह-- यः पुरुष इति ॥ ३४ ॥ तामसीं शतिं 
व्माच्टे--ययेति 1 शोकं प्रियचिथोगनिमित्तं संतापम् । विषण्णतामिन्द्रियाणां ग्खानिम् । बिषयसेवा ऊमा्मभवृत्तरुप¬ 
रक्षणञुक्तं, स्वञादिमदान्तं सर्वमेव कतेव्यतयात्मनो बहु मन्यमानो मनसि नियमेव ऊुरबन्दुरमेधा न विञुञ्रति किंतु 
धारयलयवेति योजना ॥ ३५ ॥ वृत्तमनृद्यानन्वरश्षोकतासर्यमाह--गुणेद्यादिना । क्रियाकारकाणां युणवन्ञै- 
विध्योक्लयनन्तरं फरुख सुखस्य तरैधिध्योक्यवसरे सतीदयाह- इदानीमिति ! हेयोपादेयमेदार्थं त्रेविध्यं समाधान- 

३ नीखकप्ठव्याख्या ‹ चतुरी ) । 

फठाकाद्भी च भवति पुरुषो धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४ ॥ खम निद्राम् । मयै जासम् । शोकं प्रसिद्धम् । विषाद् 
विषण्णताम् । मदमशास्रीयविषयसेवया चित्तसय विवशत्वम् । एतान्न विमुच्चति धारयत्येव यया धृत्या सा धृतिः 
पार्थ, तामसी ॥ २३५ ॥ गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च जेविध्यसुक्तं तत्फरख सुखख तेविष्यमाह-- सुखं त्वि- 
त्यादिना । अभ्यासात्योनःपुन्येन सेवनात् । यत्र साक राजसे तामसे बा सुखे रमते रतिं प्राभोति । यया रत्या 

& मघुसुदनीव्यास्या । 

रासं, लोकं इषटवियोगनिमित्तं संतापं, विषादमिन्दरियावसादं, मदमदाल्लीयविषयसेवोन्ुखलं च यया न विमुश्रयेव कितु 
सदैव कर्तव्यतया मन्यते दुर्मेधा विवेकासमथां धृतिः सा पार्थ, तामसी ॥ ३५ ॥ एवं क्रियाणां कारकाणां च गुणतच्नैविभ्य- 
मुक्ा तत्फरख सुखस्य त्रेविध्यं अतिजानीते श्छोकाधैन--मे मम् वचनात् शण हेयोपदेयविवेकाथे व्यासङ्गान्तरनिवारणेन 
मनः स्थिरीङुस् ! है भरतषमेति योग्यता दरदीता । साचतिकं सुखमाह सार्धन~-- यत्र समाधिद्ुखेऽभ्यासादतिपरिचयाद्मते 

५ भाष्योत्कषंदीपिका । 
भिचारिण्या धरया धारयतीये्वंक्षणा या धृतिः सा पार्थं सात्तिकी ॥ ३१ ॥ सातिविकी ¶तिसुक्ला राजसीं तामाह-यया तु 

धृता धमी्थकामान्धारयते मनसि निदलयकर्वव्यतारूपानवधारयति नतु शछदनह्म मोश्शाख्यमिति ध्वनयन्ाह--देऽयनेति । 
असङ्गेन यस्य यख्य धमीदेधौरणप्रसङ्गस्तेनतेन प्रसेन फलाका ।परकषेण सङ्गः कर्तैलाभिनिवेशसेनेति केचित्। ्रसदगेन धमोदेः 
सेबन्धेने्यन्ये 1 आचार्यस्तु प्रसिद्धार्थपरिलयागे विनिगमकविरहमभिप्रेयेवं न व्याख्यातम् । यः पुरुषः प्रसद्धेन फलाकाह्नीसन् 
यया धृदा धममादीन्धारयते तख सा धतिः हे पार्थ, राजसी ॥ ३४ ॥ राजसीं धृतिं व्युत्पाय तामसी तां व्युत्पादयति-ययेति। 
दुर्मेधाः दु कुत्सिता मेधा उुद्धियैख स दुुद्धियैया धया खप्रं निद्रां भर्यं॑त्नासं शोकं श्रियवियोगनिमित्त संतापं॑विषादं 
विषण्णतामिन्द्ियखि्नतां विषयसेवात्मनो बहुभन्यमानो मत्त इव यो मदमेव च मनति निलमेव कर्तैभ्यह्पतया कुन 
विसुद्चति धारययेव सा श्रतिः पाथ, तामसी ॥ ३५ ॥ एवं क्रियाणां कारकाणां च गुणतन्नििधो मेद उकतोऽथेदानीं फरुख 
नच सुखस्य तरिविधं मेदं वक्तुमारभते । सुखं तु इदानीं त्रिविधं मे मम वचनाच्छु अवधारय ! नरितिधस्यापि खख सामान्य 

ई भी षरीन्याख्या । 

भवति सा राजसी शतिः ॥ ३४ ॥ तामसी श्रतिमाद--ययेति । दु्टा अविवेकनडुला मेषा यख स दमेधाः पुरषः यया धृलया 
खञ्नादीन्न विसुच्ति पुनःपुनरावरैयति । स्वमोऽत्र निद्रा \ सा ध्ृतिस्तामसी ॥ ३५ ॥ खघ त्रैविध्यं प्रतिजानीते गथन-- सुखमिति । 

स्पष्टाः । तत्र साचिकं सखमाह--अभ्यासादिति खार्भैन । यत्र यसिन्युखे अस्यासाद तिपरिचयाद्रमते नतु बिषयञुख इव 

१ मधुसूदन * > नीलकण्ठ. 



७१८ अनिन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्धगवदरीता । [ अध्यायः १८ 

यत्तदये विषमिव परिणामेऽष्धतोपमम् । 
तत्सुखं सात्तिकं भरोक्तमात्मवुद्धिपसादजम् ॥ २७ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाष्यम् ॥ | 

अभ्यासरात्परिचयादोचत्ते रमते रति प्रतिपद्यते यत्र यस्िन्छुखाचभवे, दुःखान्तं च दुःखलावसान 
दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन प्रामोति ॥ ३६॥ यदिति । यत्तत् खुखमम्र पूव प्रथमसंनिपाते 
ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यारम्ेऽव्यन्तायासपूर्वकत्वादिषसिव दुःखात्मकं भवति, परिणामे ज्ञानः 
वैराग्यादिपरिपाकजं खखमतोपमं तस्छुखे साच्िकं शोक्तं विद्द्धिरत्मनो बुद्धिरत्मबुद्धिरार्म. 
चद्धेः प्रसादो नैर्मल्यं सणिङवत्खच्छता ततो जातमात्मबुद्धिभरसादज्मात्मविषया वात्मारस्बना 

> आनन्द्गिरिन्याख्या । 

भेकाभ्यं ममं वचनादिति रषः । यत्रत्युभयन्न संबध्यते तश्धिबिधं सुखमिति पूर्वेण संबर्धः ॥ ३६ ॥ तत्न साधिकं 
सुखमाप्देयतवेन दशयति--यत्तदिति । प्रथमसंनिपातं निभजते--ज्ञानेति । तस्तस्य दुःखस्मकत्वं तत्राह-- 
अव्यन्तेति । इःखास्मकत्वे दडान्तमाह--विषसिवेति । ज्ञानादिपरिपाकावस्थापरिणामस्तस्िन्, सति ततो जात- 
मिति योजना । तत्रेव हेस्वन्रमाह--आत्मन इति । अ्मड्दधिशब्दखा्थौन्तरमाद--आत्मबिषयेति ! अन्तः- 

३ नीलकण्टव्याख्या ( चतुधरी )। 

छख पु्ररोकादेरप्यन्तमवसानं निगच्छति निश्चयेन प्रभोति तत्युखं तरिविधं णु । यदा स्वयमष्यर्थः साखिक- 
छुखखेवं ठक्षणार्थस्तदा यत्र समाधियुखे अभ्यासाद्रमते नतु विषयसुख इव रागात् दुःखान्तं मोक्षं च निगच्छती- 
व्यर्थः ॥ ३६ ॥ यत्तत्परसिद्ध॒सर्वप्राणिप्रेमास्पदम् । अगे समारम्भकारे मनःप्राणेन्धियखन्दनिरोधेन यज्ञे संक्ष्य 
आनख पशोरिव जायमानं विषमिवातितीन्रवेदनाकरम् । परिणामे साचिक्या धृत्या निरुद्धा मनआदिक्रियासु अमू- 
तोपममल्याह्यादकरम् । आत्मनः खखेव बुद्धेः प्रसादो नैर्मल्यं रजसमोमरूराहित्यं तसादाविभूतं नतु विषयसङ्गजं 

४ भश्रुसुदनीभ्याख्या । 

परितृप्तो भवति नतु विषयसुखं इवं सद्यएव यस्मिन् रममाणश्च दुःखस्य सर्वदाप्यम्तमवसानं नितरां गच्छति नतु बिषययुख 
वान्ते महदुःखम् ॥ ३६ ॥ तदेव विदरणोति--यदग्े ज्ञानवेराग्यभ्यानसमाध्यारम्मेऽव्यन्तायासनिवाह्यलं द्विषयमिव देषविश्े- 
धावहं भवति । परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाके लण्तोपमं श्रीयतिशयष्पंदं मवति । भात्मविषया बुद्धिरात्मबुद्धिसखाः 
प्रसादो निद्रारस्यादिराहियेन खच्छतयावस्थानं ततो जातमारमधुद्धिभसदजम् । नतु राजसमिवं विषयेन्दरियसंयोगजं नवा 
तामसमिव निद्रालस्यादिजमीदशं यदनात्मबुदधिनिग्रच्यात्मबुद्धिभरसादजं समाधिसुखं तत्सात्त्िकं भोक्त योगिभिः । अपर 
आह--अभ्यासादाद्त्ेर्यत्र रमते प्रीयते यत्र च दुँःखावसानं भाप्रोति तत्सुखं तच च्रिविधं युणमेदेन इण्विति तत्पदाध्यादा- 
रेण पूर्व शछोकखान्वयः । यत्तदम इत्यादिष्टोकेन तु सात्विकञखलकक्षणमिति । भाष्यकाराभिप्रायोप्येवम् ।॥ ३७ ॥ विषया- 

५ भाष्योत्कषदीपिका । 

कछक्षण्माह--अभ्यासादाशतयंश्र साच्विकादियुखे रमते यत्र रममाणश्च दुःखस्यान्तमवसानं च निगच्छति निश्चयेन प्राप्रोति । 
मरतधैमेतिसंबोधयन् सुखस्य त्रेविध्यं मम वचन च्छला सासविकं खखमचुभवितुं योग्योऽसीति सूचयति । तत्र सात्विकं खुख- 
भह साधन । यत्र यस्िन्सुखेऽभ्यासादविपरिचयाद्रमते नतु विषयसुखदव सहसा रतिं प्राप्रोतील॑परे । भाष्यख समानतया न 
तद्विरोधः ॥ ३६ ॥ सुखस्य चेविध्यं विभजन्नादौ साच्तिकं खुखमाद-यत्तदि ति । यल्खुखममे पूर्वं प्रथमसन्निपते ज्ञानवै- 
शरयध्यानसमाध्यारम्मेऽदखन्तायासपूवैकखाद्विषमिव इुःखात्मकमिव भवति परिणामे ज्ञानादिपरिपाकेऽश्रतोपमं तस्पुखं सात्विकं 
र्ती विद्रद्धिः कथितम् । आत्मनो ुद्धिरत्मदुद्धिरात्मबुद्ेः ्रसादो नैल्यं सकार्यरजस्तमोमल्लयागेन सटिलवत्खच्छतयावस्थानं 
ततो जातमात्मबुदधिभ्रसादजम् ! आत्मविषया आत्मादम्बना अुद्धिवो आत्मबुद्धिसस्रसादास्कषंद्वा जातम् ॥ ३७ ॥ सात्तििकं 

& भीधरीष्याख्या ॥ 

स्पा रतिं प्रानोति । यिन्, रममाणश्र दुःखस्यास्तमवसानं नितरां गच्छति भ्राभोति ॥ १६ ॥ कीरं तत्---यन्नदिति । यक्तक्कि- 
मपि जत्र प्रथम विषमिव मनःसंयमाधीनत्वाहुुः खाबहमिव भवति । परिणामे त्वशृतसदृशम्, । मात्मविषया बुद्धिरात्मबुदधिलस्याः भसा- 

७ अभिनवगुक्ताचार्यव्यास्या । 

॥ ३४ ॥ निद्राकरुहादिष्बेष यथा संतोषं भश्च ति तत्परतया सा तामसी धृतिः ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ तदासेऽभ्यासकाडे विषमिव अन्मकर्ता 
स्यस्तविषयसङ्गस्य दुष्परिहरतवात् 1 उक्तच श्चुतो “श्चरस्य धाय विषमा दुरखयाः इत्यादि । आत्मभ्रसादाट् द्धि रसादौो जायते । अन्य 

१ भीरः, मधुसूदनः, नीककण्डः, 



नीख्कष्टी-मधुसूदनी-माष्योत्कषेदीपिका-शीधरी-अभिनवगुपष्याघ्ययुता । ७१९ 

विषयेन्द्रियसंयोगष्यत्तदगेऽश्धतोपमम् । 
परिणामे विषमिव तत्खुखं राजसं स्सतम् ॥ ६८ ॥ 
यदे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राखस्यप्रमादोत्थं तत्तामससदाद्तम् ॥ ३९ ॥ 
न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषुवा पुनः। 
सत्वं परक्रुतिजेखुत्तः यदेभिः स्याज्जिभिणैः ॥ ४० ॥ 

२ भीभष्छांकरमाष्यम् । 

वा बुद्धिरात्मबुद्धिस्तस्मसाद्पभकषाद्वा जातमिव्येवन्तस्मात्साच्िकं तत् ॥ ३७॥ विषयेति । बिषये- 
न्द्रियसंयोगादयत्तत्सुख जायतेऽभ्रे थमक्षणेऽस॒तोपममसतसमं परिणामे विषयिव बरुवीयरूपप्र्ञा- 
मे धाधनोट्ताहहानिहेतस्वादधर्म॑तज्ञनितनरकादिषहेतुत्वाश्च परिणासे तदुपभोगविपरिणामान्ते विष- 
मिव तत्सुखं राजसं स्यतम् ॥ २८ ॥ यद्घ्र चेति । यदत्र चानुबन्धे चावसानोत्तरकाले खुखं मोहनं 
मोहकरमात्मनो निद्राङस्यप्रमादोस्थं निद्रा चारस्य च पमादश्चेयेतेभ्यः ससुत्तिष्ठतीति निद्रालस्य 

. भमादोच्थ तत्तामसमुदाह्तम् ॥ २९ ॥ अथेदानीं भकरणोपसंहारा्थः नछोक, आरभ्यते-नेति। न 
विक 

> आनन्दशिरिव्याख्या । 

करणनेर्मत्याद्वा सम्यग््ानप्रकषीद्वा जातस्वादिति तच्छडदा्थः ॥ ३७ ॥ राजसं सुखं देयस्वाय कथयति- विषयेति । 

बरं सद्धातसामर्थ्य, वीर्यं पराक्रमते यश्चः, रूपं शरीरसोन्दूर्य, भरा श्वुताथेग्रहणसामर्थ्य, मेधा गुदीतथेखा- 
बिसरणेन धारणशक्तिः, धनं गोहिरण्यादि, उस्ताहस्तु कार्य ॑भत्युपक्रमादिः, एतेषां नाश्कस्वद्वैषयिकं सुखं विष 
सममिलयर्थः । त्रैव हेत्वन्तरमाह-अधर्मेति ॥ ३८ ॥ तामसं सुखं ल्यागाथमेवोदाहरति--यदप्रे चेति । 
भनुबन्धशब्दाथैमाद--अवसानेति । मोहनं मोहकरम् । तदुष्पत्तिहेतमाद- निद्रेति ॥ ३९ ॥ क्रियाकारक- 
फरातमनः संसारख प्रयेकं सात्तिकादिमेदेन नेविध्यमुकत्वा संसारान्तभूतमेव किंविदुणन्नरयास्पृष्टमपि कविद्धविष्य- 
तीदयाशङ्याह-अथेति । संसारस्य सर्वखेव गुणच्रयसंस्पृष्त्वं प्रकरणम्, अन्यद्वाऽप्राणीयश्नाप्राणिराम्देन प्रसिद्या 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुधंरी > । 

निद्राटखादिजं बा तत्सुखं सास्विकं पोक्तम् ॥ २७ ॥ राजसं सुखमाह- विषयेति । अग्रे मोगके । परिणामे 
विषमिव वियोगकाछे । हदहासुजर च दुःखप्रदत्वात् ॥ ३८ ॥ अग्रे आरम्भे अनुबन्धे परिणामे । मोहन मोहकरम् । 

मात्मनो बुद्धः । यतो निद्रादिजम् ॥ ३९ ॥ प्रकरणार्थसुपसंहरत्यनुन्तमपि संगृहन्--न तदस्तीति । सत्त्रे प्राणि" 
७ सधुसूदनीम्यास्या । 

मिन्दियाणां च संयोगाजनातं न लात्मदुद्धिपरसादात्. यत्तत्. यदतिश्रसिद्धं लकचन्दनवनितासङ्गादिखमतमे ्रथमारम्मे मनः+ 

सयमादिद्धशाभावादगखतोपमं परिणामे चैहिकपारन्निकदुःखावहलाद्धिषमिव तत्छुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥ अमे प्रथमारम्मे 

चानुबन्धे परिणामे च यस्खुखमात्मनो मोहकरं, निद्रालये प्रसिद्धे, प्रमादः कर्वव्या्थावधानमन्तरेण मनोराज्यमा्, तेभ्य 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

उखमुदाहृख राजसं तद्युत्पादयति । यत्सुखं विषयेन्दियसंयोगाजायतेऽमे प्रथमे क्षणेऽखतोपममश्तसदशं परिणामे तदुपभोगन्ते 

विषमिव बरवीर्यरसप्रज्ञादि हानिहेतुलादधर्म॑तजनितनरकादिहेतुयाच् विषतुख्यं तत्सुखं हेथं राजसं स्यतम् ॥ ३८ ॥ राजसं 

सुखमुक्ला तामसं तदुदाहरति । यत्युखमम च थमे क्षणेऽचुबन्धे चावसानोत्तरकाटे । चाभ्यां प्रथमक्षणादुत्तरावस्थासु अनुबन्धा 

सर्वावस्था चात्मनो मोहनं मोहकरं निद्रारखप्रमादेभ्यः समुकत्तिष्टतीति निद्रालखप्रमादोत्थं॑तस्षुखं हेयं तामससुदाहतम् 

६ भीधरीन्याख्या । 

देन रजसरमोमल्लागेन खच्छतयावखानं ततो जातं यत्छुं तत्साचिकं परोक्तं योगिभिः ॥ ३७ ॥ राजसं खखमाद-- विषयेन्वरि- 
येति । विषयाणामिन्दरियाणां च संयोगायत्तत्रसिद्धं खीसङ्गादिः सुखमयृतयुपमा यस्य तादृशं भवलपर प्रथमम् । परिणामे तु विषतु 

ल्यमिदयमुत्र च दुःखदेतुत्वा्तत्ुखं राजसं रयृतम् ॥ २८ ॥ तामसं छखमाद--यदिति । जय प्रथमक्षणेऽुवन्षे च पश्चादपि 

यत्युखमात्मनो मोदकरम् । तदेवाह । निद्रा चाख च प्रमादश्च कतैव्याथीवधानरादिलेन मनोराज्यमेतेग्य उत्तिष्ठति यत्सुखं तन्तामस= 

७ अभिनवगुाचार्यन्याख्या । 

स्यपिश्चमाणस्याभावात् ॥ ३७ ॥ भिषथेन्दियाणां प्रस्यरसंयोगजं स्वयै चष्चष एव स्यसंबन्धात् ॥ ३८ ॥ निद्रात आलस्येन दाठतया अमा- 

दैन पूैव्यार्यातेन यस्युखं तत्तामसम् ॥ ३९ ॥ एवं कवौकर्मकारणानां उुद्धि धूलयः खस्य च स्वादि मेद भिन्नानां परस्पराङ्गङ्किभावबा- 



७२० सानन्दगिरिव्या्यासंवठित-धीमण्छाकरमाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

१ ओमण्छांकरभाष्यम् ॥ 

तदस्ति तन्नास्ति प्रथिव्यां वा मनुष्यादि सस्व प्राणिज्ञातमन्यद्वाऽभ्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः 
सवं भरूतिजेः प्रङृतितो जातैरेभिखिभिगैणेः खस्वादिभिभुक्तं परित्यक्तं यत्स्याद्धवेन्न तदस्तीति 
पूर्वेण संबन्धः ॥ ५० ॥ स्वैः संसारः क्रियाकार्कफरलक्षणः खत्त्वरजस्तमोगुणात्मको.ऽविद्यापरि- 
कलिपितः खमूखोऽन्थं उक्तो छक्चरूपकटपनया चोध्वैमृलमिस्यादिना, तं चासङ्गशस्ेण दडेन छित्वा, 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यसिति चोक्तं, तत्र च स्वैस्य धिशुणात्मकत्वाछं खारकारणनिनुस्यदपपन्तो 
प्राप्तायां यथा तन्निचत्तिः स्यात्तथा वक्तव्ये, स्व॑श्च गीताशाखार्थं उपसंहतेग्य पतावनिव च स 
वेदः स्यरत्यर्थश्च पुरुषा्थमिच्छद्धिरलष्ठेय दवयेवमथै च ब्राह्मणक्षत्रियविशामिद्यादिरारम्यते- 

२ आनन्द्गिरिन्यारूया । 

स्थावरादि गृह्यते ॥ ४० ॥ परकरणाथञुपसंहतमनुबदति- सवै इति । तस्यानेकास्मकस्वेन हेयत्वं सूचयति-- 
क्रियेति । नलिथणादत्मनो वैरक्चण्याच्च तस हेयतेलयाह-ससेति । भनथत्वाच्च तस्य ल्याज्यष्वमन्ैत्वं चाविद्या- 
कर्पितस्वेनावस्तुनो वस्तुवद्धानादिव्याह--अविदेति । न केवरूमष्टाद्े संसारो द्षितः, रितु पञचदरोपीत्याह-- 
दृक्षेति । चकारादुक्तः संसार इतयनुङ्ृष्यते । संसारध्वस्िसाधनं सम्यग्तानं च तत्नैवोक्तमिलयाह-गसङ्केति । इन्त- 
मनूदानन्तरसंदभताष्प्यमाह- तजर चेति । उक्तो निवतैयिषितवः संसारः सतिसक्षम्या परायते, सवो दिं 
संसारो गुणत्रयास्मकः । नच गुणानां ग्रङ्लात्मकानां संसारकारणी भूतानां निदृत्ति्यु्ता प्रकृतेर्निववादिल्याशङ्क(य- 
खधमौनुष्टानात्तचन्तानोरपर्या गुणानामन्तानात्मकानां निद्त्तिर्यथ! भवति तथा सखधर्मजातं वक्तव्यमिस्युत्तरग्रन्थ- 
भृत्तिरियर्थः । तत्तद्रणेभ्रयुक्तधर्मैजाताजुपदेशे चोपसंहारमकरणप्रकोपः स्यादिलयाह-स्षैश्चे ति । उपसंहते गीता- 
शाखाथं यचपि सर्वो वेदाथेः स्थश्च सर्वं उपसंहतस्तथापि सुसुश्चुभिरयुष्ठेयमस्ि वक्तव्यमवरिष्टमिलाशङ्खयाद-- 
पताकानिति । अनुष्टेयपरिभाणनिधौरणवदुक्तशङ्कानिवतेनं शाचार्थोपसंहारशरेलेतदुभयं चकाराः । संप्रति वण. 

३ नीरकण्ठव्याख्याः ( चतुधैरी ) । 

जातम् । इदसुपरक्षणं जडखापि । सवख त्रिगुणविकारत्वात् । प्रकृतिजेर्जन्मान्तरीयधमीधर्मसंस्कारमैः मायाप्रभ- 
चैवी । शेषं स्पष्टम् ॥ ४०॥ एवं पश्वदरो संसाराशवस्थमसङ्गशस्ेण च्छित्वा प्रं पदं परिमार्गितव्यमिव्युक्तं तबालनोऽ- 

४ मश्ुरुदनीग्याख्या । 

एवोत्तिष्ठति नतु सात्विकमिव बुद्धिप्रसादजं न वा राजसमिव विषयेन्द्रियसंयोगजं, तज्निद्राल्खप्रमादोत्थं तामसं सुखमुदा - 
हतम् ॥ ३९ ॥ इदानीमनुक्तमपि संगृहन्प्रकरणार्थमुपसंहरति भगवान-सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था भ्हतिसतो जततवैष- 
म्यावस्थां पराप्ते: अङ्ृतिजेनेतु साक्षाटरणानां भृतिजलमसि तदरूपलात्तस्म द्विषम्यावस्थैव तदुत्पत्तिरुपचारात् । क्षथवा प्रङृतिर्माया 
सतप्रमनेैखततरिपतेः अक्ृतिजेरेभिननिभिुेवैन्धनहेतुभिः सत्तवादिभिशुक्तं हीनं सत्व भ्राणिजातमध्ाणि वा यत्यात् तत्पुनः 
थिन्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा नास्ति । क्वापि गुणत्रयरहितमनात्मवस्तु नास्तीयरथः ॥ ४० ॥ तदेवं सत्वरजस्तमोयुणा- 

५ भाष्योत्कदी पिका । 

॥ ३९ ॥ क्रियाकारकफलानां अलेकं सात्विकादिमेदेन व्रैविभ्यमुक्ला किंबिदेभिल्िभि्णैक्मपि भविष्यतीलाकाङ्घालुपपत्त- 
येऽनुक्तमपि सं्हन्ध्रकरणारथसुपसंहरति ! न तदस्ति प्रथिव्यां वा मनुष्यादिसत्त्वं ्ाणिजातमन्यद्वाऽप्राणिजातं स्थावरादि दिवि 
देवेषु वा पुनः भङृतिजञेः अकृतितो जातेः एमिन्निभिगैण. स्तवादिभि. मुक्तं परियक्तं यत्यात्तनासीलर्थः। अदिवीति परलोकल- 
सादरयाद्ब्राह्मण इतिवत् । पातालदिपरमितीतरे । आचर्थस्तु तृतीयवाब्दाभावात्छूथिवी विवरात्मकख पातालस्यापि प्रथिवी 
ञ्देन संग्रहसंभवात्रयोजनशल्यङ्किष्टकल्पनाया अयुक्तलानेवं न व्याख्यातम् । तथाच क्रियाकारकफल्लक्षणः सर्वोऽपि संसारः 
सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकोऽनियपरिकव्पितः समूोऽनर्थः आत्मज्ञानेनाविदयानिद्ृ्या निवर्ितव्य इति भावः ॥ ४० ॥ एवं छषिया- 

द भीधरीष्याख्या । 

सुदादतम् ॥ ३९॥ अनुक्तमपि संगृहणन्परकरणा्थसुपसंहरति--न तदुसीति । एभिः प्रङतिसंभवैः स्वादिभिखिभिगुणेदुक्तं हीनं सत्तं 
माणिजातमन्यदय यत्सयात्तत्डयिन्यां मदुष्यलोकादिषु दिवि देवेषु च कापि चाप्तीलथः ॥ ४० ॥ ननु च ययेवं स्वमपि क्रियाकारक* 

४ अभिनवयगुप्ताचायन्याख्या । 
ध्यवाधकत्वसञुखयादृत्तिकरमयोगपद्यादियोगाद्परिसंरुप्रेयभेदत्वाद्धिविधफङ्रसवसम्थत्वभिवनेन कमणां भद् सूत्रितं गृहनत्वं वितत्य 
सदेसुकं निर्णीतम् । सवे चेते देवतादिस्थावरान्ता गुणश्रयसंबन्धं नातिक्राम॑म्ति । उक्तहि “अबद्मणश्च कीटा न कश्चित्तस्वतः सुरी 
इसि । तत्त्वतो हि सुखं गुणातिक्रान्तमनसो नेतरस्येयाश्चयः । एवमभियता षण्णां रेकं निस्वरूपत्व धरस्यादीनां च अरतिपादितं तन्मध्या- 
त्सारिविके राकौ वर्तमानो दैवी संपद् राप इह क्षाने योग्यः! त्वं च तथाविध श्वयञनः भोस्सादितः । अश्ुना सिविदसुच्यते । यदि तावद् 
नया हानदुश्या कमणि भवान्परवसते तद् स्वधममदृस्या विक्ानपूततयः च न कर्भसंबन्धसतव । अथैन्नालुमम्यते तदवद्यं तव अद्या 
त्रावद्भाव्यं जातेरेव तथावरे स्थितत्वात्, । यतः सवः स्वरव भावनियतः. ऊुतश्चिदयोदातिरोदिततत्तत्छ भावः कवित्काकं मूस्वापि वस्ति- 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योककर्षदीपिका-ग्रीधरी-अभिनवगुप्व्याल्यायुत । ७२१ 

बराह्मणश्ष्नियविशां राद्राणां च प्रतप | 
कमाणि प्रविभक्तानि खमावप्रभवैगणैः ॥ ४१॥ 

१ भीमश्छांकरभाष्यम् । 
ब्राह्मणेति । बाह्मणाश्च क्षच्चियाश्च विशाश्च ब्राह्मणक्षनियविश्चस्तेषां बाह्यणक्षधियविशा शुद्राणां च । 
दद्वाणामसखमासकरणमेकजातित्वे सति बेदेःऽनधिकारात्, हे परंतप, कमीणि भ्रविभक्तानीतरेतर- 
विभागेन व्यवस्थापितानि । केन, खभावप्रभवेरीणैः खभाव शश्वरस्य प्रक्तिखिगणात्मिका माया खा 
परमवो येषां गुणानां ते खभावप्रभवास्तैः । शमादीनि कमणि प्रविमक्तानि आ्राह्मणादीनाम् । अथवा 
ब्राह्मणस्वभावस्य सत्वगुणः पररः कारणं, तथा श्षज्नियखमावस्य सस्वोपसजेनं रजः प्रभवः, 
वैश्यखभावस्य तमऽपसजैनं रजः प्रभवः, शयुदधसखरभावस्य रजडपसजैनं तमः पमवः, पश्ान्देश्वर्य- 
हामूढताखभावदशेनाश्वतुणाम्। अथवा जन्मान्तरङतसंस्कारः प्राणिनां वतैमानजन्मनि खकायौभि- 

नी मी णी मी मनीन भेम 

ग आनन्द्गिरिष्याख्या । 
चतुष्टयसयावुं्ेयै॑ धर्मजातं संकीणेमिति सूत्रथुषन्यसखति--्राह्यणेति । उपनयनसंस्छारवसे सति वेदाभिशरिष्वं 
सेमनमिति ज्रयाणां समासकरणम् । इतरेषामसमासे हेतमाह--शु दाणा सिति । एकजातिस्वमुपनयनवजिं तत्वं 

-कर्मेणामसंकीणैत्वेन व्यवस्थापकं प्रश्चपूवेकं भकटयति-केनेत्यादिना । स्वभावप्रभवेयणरिदयसखाथीन्तरमाह--~ 
अथवेति । उक्तव्यवस्थायां कायैदशैनं प्रमाणयति--प्रशान्तीति । खभावशब्दस्पार्थान्तरमाह-अथवेति । 

2 मीरर्कण्डग्याख्या € बवुर्धरी >) । 
सङ्गत्वोपपादनाय क्रियाकारकफटलक्षणख त्ख संसारख त्रियुणात्मकत्वसुक्तम् । न्ात्मानात॑नोशुणीतीतगुणा- 
त्मकयोः सङ्गः संभवति । नद्यकारान्तरवर्तिएथिव्यादियुणेन गन्धादिनाकाशः संयुज्यते तद्रदित्युक्तम् । समाप 
्ञासरर्थः । अथेदानीं सर्वगीताशाश्रार्थमुपसंहठीमसङ्गशखास्युपायं च प्रद्शीयिुं प्रकरणान्तरमारमते-त्ह्यणेत्या- 
दिना । शुद्राणामसमासकरण बेदानधिकारात् । प्रविभक्तानि असंकीणीनि । तत्र हेतुमाह-खमावम्रमवे्ुणेः । खंमाव 

% मघुसुदनीभ्याख्या । 

ष्मकः क्रियाकारकफल्लक्षणः सर्वैः संसारो मिथ्याज्ञानकत्पितोऽनर्थश्वतुरद॑शाध्यायोक्त उपसंहत । प्ददे च बृश्चरूपकक्छल्प- 
नया तसुक्ला अश्वत्थमेनं खविरूढमूमसङ्गशल्नेण दठेन छित्वा । ततः पदं तत्परिमार्मितन्यं यसिन्गता न निवर्तैन्ति भूयः” 
इयसङ्गशन्नेण विषयवैराग्येण तख छेदनं कला परमात्मान्वेषटव्य इत्युक्तम् । तत्र सर्वस चिगुणात्मकते तिगुणात्मकखय संसार- 
रक्षस कथं छेदोऽसङ्गरास्रसयैवानुपपत्तरिाशाङ्कायां खसराधिकारविहितर्वणीश्रमधमैः परितोष्यमाणात्परमेश्वरादसङ्गशल्नलखभ 
इति वदितुमेतावानेव सर्ववेदार्थः परमपुरुषार्थमिच्छद्धिरुष्टेय इति च गीताराच्रार्थं उपसंहर्तन्य इयेनमर्थसुत्तरं॑भ्रकरणमार- 
भ्यते 1 तत्रेदं सूत्रम्-- त्रयाणां समासकरणं दविजखेन वेदाध्ययनादितुल्यधर्मलकथनार्थम् । श्द्धणामिति प्रथक्षरणमेकजाति. 
वेन बेदानधिकारिलज्ञापनार्थम् । तथाच वसिष्ठः “चलारो वणा ब्राह्मणक्षतन्नियवैरयश्चद्रास्तेषां त्रयो वणी द्विजातयो व्राह्मण- 
्त्रियैद्याः तेषां--"मातुरभेऽथिजननं दवितीयं मोजिबन्धने । अत्रास माता सावित्री पिता लाचाय उच्यते' इवि । तथा 
्रतिविरिषटं चातुवर्ण्य स्थाननिरेषाच्च श्राह्मणोऽसख युलमाीद्ाद्रराजन्यः कृतः । ऊह तदस्य यद्वदयः पद्यां श्चदरो अजायत 

५ भाष्योक्कषंदीपिका । 

दिलक्षणस संसार चिंगुणात्मकलप्रतिपादकेन प्रकरणेन चतुर्देशसप्तदशाध्यायोक्तोऽथं उपसंहतः । पश्चदशे चो्वमूलमधःलाख- 
मिलयादिनाऽविदयापरिकतिपतं संसारं इक्षरूपेणाभिधाय (असङ्गशल्रेण इडेन छित्त्वा । ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्िन्गता न 
निवरतैन्ति भूयः इत्युक्तम् । पूर्वोत्तराध्यायेषु च खखाधिकारनिदितेषवेणा श्रमधैरनिष्कामैरपासनासमुचितैराराधितात्मरमेश्वरा्- 
उष्वाऽसङ्गकशख्ः आसुर्या राक्षस्या च संपदा विनिः दैव्या तया संपन्नः प्रयगभिज्व्रह्मविचारतत्परः संसार्क्षमस ्गशन्नेण खडेन 
छितर ब्रह्मज्ञानेन विसुच्यत इत्युक्तम् ! तमिमं सर्वं गीताशाल्लारथसुपसंहतं एतावानेव सवे वेदर्ग्रयर्थः पुरुषाथमिच्छद्धिरनुेय 
इति बोधनाय ब्राह्मणेयादिप्रकरणमारभते । ब्रह्मणश्च क्षत्रियाश्च विशश्च ब्राह्मणक्षत्रियविशः तेषामुपनयनसंस्कारवततवै सवि 
वेदाधिकारिलं सममिति ब्राह्मणादित्रयाणां समासकरणम् । रद्राणासुपनयनव्जितन्ने सति वेदानधिकारिलमभिप्रेय एथङ्नि- 

। & भीधरीष्याख्या । 

फलादिकं प्राणिजातं च निशुणास्मकमेव कथं तश्चस्य मोक्ष श्यपेक्षायां संखाधिकारविहितैः कसैभिः प्रमेश्वराराधनात्तस्सादरुम्धं- 
शानेनेयेवं सर्वमीताथैसारं संग्र भदरीथितुं पभ्रकरणान्तरमारमते--्रद्यणेत्यादि यावदध्यायत्तमापति । हे परतप श्तरुतापन, नाद्य 

- असिनवगुघाधायभ्यास्या । 

‡ । तथादेवतरिधो वर्णाना सवभाव। ॥ ४०॥ एुवमवश्य भाविन्यां परदती ततः फठविभागिता 
भ बादाणायीनां कर्मभ्रमिमागनिरूपणस्य स्वमावरोऽवद्यमतिक्रामतीति श्रतरियस्वभावस्य अवतोऽनिच्छ- 

मम गम् 9१ 



७२२ आनन्दगिरिव्यास्यासंवकित-श्रीमच्छाकरमाष्ययुत-श्रीमद्धगवद्धीता । [ अध्यायः; १८ 

१ भीभनच्छांकरमाष्यभ । 

भुखत्वेनाभिव्यक्तः खभावः; ख प्रभवो येषां गुणानां ते खभाषव्रभवा गुणाः । गणप्रादुभोवस्य 
निष्कारणत्वालपपन्तेः । खभावः कारणमिति कारणविरोषोपादानम् । एवं खभावप्रभवेः प्रकतिप्रभवैः' 
खस्वरजस्तमोभिगौणेः -खकायोचुरूपेण शमादीनि कमणि प्रविभक्तानि । नयु शाखप्रविभक्तानि 

२ अनन्दगिरिव्याख्या 1 
किपिति गुणाभिन्धक्तेश्तवासनाधीनस्नं तत्राह--गुणेति । नज नासि शणव्राङभीवखं निषका(रिणस्नं अङक तिजैयुणिरिति 
भङ्तेीणकारणत्वाभिधानादत भाह--खभाव इति । बास्नाकारणमिति गुणव्यक्ते्निमिन्तकारणत्वं विवक्षिते 
अकृतिस्तूपादानेमिति भावः । उक्तयुपसंहरति-एवसिति । खमावप्रभवेः सच्वादिगुगेब्ौह्यणादीनां कमणि 
परनिभक्तानीव्युक्तमाक्षिपति--नन्विति 1 शोखस्य धर्मेविभागदहेतोः सरवादितिक्ेषापेश्षयैव निभागक्तापकेत्वादुभयत्र 

६ नीरकण्डब्याख्या ( चतुधंरी ›) 1 

ईश्वरख प्रकृतिलिगुणालििकां सैव प्रमवो हेतुर्येषां युणानां ते खभावप्रमवास्तः । यद्रा ब्राह्मणखमावसय सच्यंणएवं 
 प्र्मवः वरीन्तल्वा्त् । क्षभियखमावय स््वोपसं्जनं रज;- ईधरखभावत्वात् ˆ । वेरैयखमावखं तम॑डपसशन-रजः 
कृष्यादिखभावत्वात् । बुदस्मावख रजडपसर्जने तमः शूषाखभावत्वात् । अथवा खभावः प्राग्मवीयः संस्का- 
रसतत्ममर्नतु जातिमातप्रमवेः पक्षिणामाकाशचगमनवत् । अतएव जाव्यन्तरव्याष्ृत्तानां धमीणां शमादिषु पाठो ज. 
दयते । नहि शुद्राद्यादृत्तं ब्रेवर्णिकानामध्ययनादिक वा इतरद्वयाद्याृत्ते आह्मणानामध्यापनादिकं वा इह पठ्यते । 
किंतु सवे सर्वजातीयानां साधारणा धमीः शमादयो द्यन्ते । यथाहि द्रोणादिषु ब्राह्मणेष्वपि शो्यादिकं मरतादिषु 
क्षत्नियेष्वपि शमादिकं दम् । एवमितर्र । तसासिन्किधिद््े शमादयो दरयन्ते स श्ू्योऽप्येतेलक्षणेतरीक्षण एव 
ज्ञातम्यः | यत्र च॑ ब्राह्मणेऽपि शद्वधम द्यन्ते स शद्ध एव । तथाचारण्यके सरपभूतं नहुषंप्रति युधिष्ठिरवाक्यम् 
८सत्यं दानं श्चमा शीठमागसेखं तपो धृणा । द्यन्ते यत्र नगेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मतः । तथा ध्यत्रेतहक््यते स॥ 
यत्तं स ब्राह्मणः स्थतः । यत्रैतन्न मवेत्सर्ष तं शद्रमिति निदरेत् इति । जातिषर्मास्तु मुना दर्शिताः “अध्यपर् 

£ मधुसूदनीग्याख्या । 

यपि निगमो भवति । "गायत्या ऋह्मणमदजत चिष्टुभा सजन्यं जगदा वैदय. न केनचिच्छन्दसा शू्रमिदसंस्कासे विज्ञायते' 
इति । श्यु्रशवुथौ वर्ण एकजापिः इति च गौतमः । हे परन्तप शाश्रुतापन, तेषां चेदुणीमपि वर्णानां कमीणि प्रकरेण विभक्ता. 
नीतरेतरविभागेन व्यवस्थितानि । कैः खभावप्रमवेणेनाह्यण्यादिखभावख ्रभवैैतुभूतैशणैः सत्वादिभिः । तथाहि- 
त्राह्मणसखभावस्य सत्त्वगुण एव प्रभवः भ्रसान्तलात् । क्षत्रियस्वभावस सत्त्वोपसजनं रज रश्वरखभावलीात् । वैदयसभावख 
तभपसर्जनं रज शदाखभावलात् । शुद्रखभावख रजउपसजंनं तमो मूढखभावल्रात् ! अथवा मायाख्या प्रकृतिः खभावस्तत 
उपादानात्मभवो येषां तैः । भारभवीयः संस्कारो वर्तमाने भवे खफलाभिमुखवेनामिव्यक्तः खभावः स निमित्तलेन प्रभवो 
येषामिति वा । शाख्रसापि पुरुषखभावसपिक्षलाच्छस्चेण भविभक्तान्यपि गुणेः प्रविभक्तानीव्युच्यन्ते । (आस्यातानामरथ 
बो धयतामधिकारिशक्तिः सहकारिणी इति न्यायात, त्रथाहि गोतमः द्विजातीनामध्ययनमिञ्या दानं ब्राह्मणस्माधिकाः 
भ्रवचनयाजनभतिग्रहाः । पूवषु नियमस्तु ! रज्ञोऽधिकं रक्षणं सर्वभूतानां न्याध्यदण्डलं, वेद्यलयाधिक ङषिवेणिक्पाद्यपास्यं 
कुसीदं च । श्रश्रक््थो वणं एकजातिस्तसखापि सयं अक्रोधः शोचमाचमनरथै पाणिपादभक्षालनमेवेके श्रादकमं शय 
भरणं खदारढत्तिः परिचयोत्तरेषां" इति । अत्र साधारणा असाधारणाश्च धमां उन्ताः । पूरवैष्वभ्ययनेज्यादानेषु नियमोऽवदय- 
कर्तव्यं नतु प्रवचनयाजनप्रतिग्रहेषु श्त्यर्थलादिर्थः । वणिक् वाणिज्यं, कुसीदं द्ये धनग्रयोगः । उत्तरेषामिति प्रेष्ठां 
द्विजातीनामिदयर्थः । वसिष्ठोऽपि शद्कमोणि त्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहशवेति । त्रीणि राजन्यस्याध्यय्न 

. ५ भाष्यौत्कषंदीपिका । 

दिशति । श्ण च कमीणि शमदमादीनि ध्रविभक्तानि इतरेतरविभागेन व्यवस्थितानि । केरिखयेक्षायामह--खभावप्भैयषैः 
इृशवरख त्रिगणािका भक्तिः खभावः सं प्रभवेः कारणं येषां तैगैैः ! यद्वा खलभावसख भरभवासतेसथाच ब्राह्मणखभावय 
सत्वगुणः अभवः कारणं, तथा क्षत्रियखंभावस्य सत्वोपसञनं रजः प्रभवः, वैर्यसखभावख तमडउपसर्जनं रजः प्रमवः, शद्रख- 
भावस रजउपसर्जनं तमः परभवः। शान्दशवयैहामूढखमभावदशेनाचतुणीम्। अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां व्वमानजन्ममि 

ई भीघरीव्याख्या । 

णीं क्षत्रियाणां चिकयां चे श्ुदराणां च कमौणि प्रविभक्तानि प्रक्रमेण विभागतो विदितानि । श्रुद्राणां सभावावृथकषैरणं दविजत्वामावेनं 
वैरक्षण्यात् । बिभागोपलक्षणमाई--स भावः सास्विकादिः प्रभवति प्राुमैवति बेस्यसेयैगरपरक्षणभूतेः । यद्वा खमावः पूर्वजनसं- 

७ असिननगुसाष्वायेभ्याख्या + 

सोपि अङसि। स्वमावास्था निमीकृतामव्यभिचरिण भजते केवरं तया निडक्तख पुण्यपापसंबन्पः । जतो भवुभिहिसपिज्ानग्रमाणुरः+ 



नीर्कष्दी-मधुसूदनी-भाष्यो कर्षदीपिका-श्रीपरी-जभिनवगुप्तव्याद्यायुता । ७२३ 

कामों दमस्तपः दतचं क्चान्तिराजेवसमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे खमावजम् ॥ ४२॥ 

१ भीमन्छांकरभाष्यम्} 

लाश्चेण विदितानि ब्राह्मणादीनां शमादीनि क्मीणि कथमुच्यते सचवादिशुणप्रविभक्तानीति । नेष 
दोषः; शाद्ञेणापि ब्राह्मणादीनां खसादिगुणविरेषष्पेक्षयेव हामादीनि कमोणि प्रविभक्तानि नं 
गणानपेक्चयेति शाखप्रविभक्तान्यपि कमणि गुणप्रविभक्तानीत्युच्यन्ते ॥ ४१॥ कानि पुनस्तानि 
कर्मा णीद्युच्यन्ते-राम इति । रामो दमश्च यथाव्याख्यातार्थो, तपो यथोक्तं शारीरादि, शौचं 
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२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

विभागदतुल्योक्तिरविरुडेति परिदरति--नैष दोष इति ॥ ७१ ॥ भविमक्तानि कमाण्येव भ्रश्द्रारा बिविच्य दशै 
यति--कानी्यादिना । अन्वःकरणोपशमः दामो दमो बाद्यकरणोपरतिरिद्यक्तं आरयति-यथेति । निबिधं तपः 
सक्तदशे दरदितमियाह~--तप इति । भोचमपि बाद्यान्तरमेदेन प्रगेवोक्तमिद्यह-शोचसिति । क्षमा नामा 

३ नीखकण्ठव्याख्या ( चतुर्ध॑री ) । 

चाध्ययस॑ यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिमरहं चेव ब्रा्मणानमकल्ययत् ॥ प्रजानां रक्षणं द्रानमिज्याध्ययनमेव च । 

“विषयेष्वप्रसक्तिश्च श्त्रियख समासतः ॥ पदयूनां रक्षणं दानमिवल्याध्ययनमेव च । वणिक्पथं छुसीदं च वेश्यख 
कृषिमेव च ॥ एकमेव तु श्ट प्रयुः कम समादिशत् । एतेषामेव वणानां छशरुषामनसूयया ॥› इति । तसात् शमा- 

द्यो यत्रत्राह्मणे ब्राह्मणे वा दरथन्ते सएव ब्राह्मण इत्यत्र विवक्षितम् । "खे खे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं कमते नरः! 

इत्यत्र त॒ मनूक्तान्यध्यापनादीन्येव खकमौगि आघ्याणि नतु शमदमादीनि । नहि ज्ञानविक्षानवतोऽन्या संसिद्धिरेन्ध- 

व्यासि । तसाच्छमदमादयो त्रहिष्टयेव ब्राह्मणख रक्षणमिति पिन् ॥ ४१॥ जाहमणकमाग्याह् -इाम इति । 
८ मश्ुसदनीन्याख्या । 

यज्ञो दानं च शाञ्ेण च प्रजापालन खधर्म॑स्तेन जीवेत् । एतन्येव चरीणि वैरयस्य ऊृषिर्वणिकपाद्ुपाल्यं कुसीदं च । तेषां 
परिचर्या श्रुद्रस्यः इति । आपसम्बोऽपि (्वलारो वणो ब्रह्मणक्षच्रियवेदयसद्रासेषां पूर्वैः पूरवो जन्मत. प्रेयान् \ खकम ब्राह्मण 

सयाध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रविग्रहणं दायां शिलोन्छायन्यचापरिग्रदीतं । एतान्येव क्षन्चियस्याध्यापनयाज्न- 

अतिमहणानीति परिहाय युद्धदण्डादिकानि । क्षत्रियवत् वैदयख दण्डयुद्धवजे कषिगोरक्षवाणिञ्याधिकम् । परिचय श्द्रसत- 
रेषां वणानाम्” इति । भयुरपि अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकलपयत् ॥ अजानां 

रक्चणं दानमिञ्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिश्व शचरियसय समासतः ॥ पद्यूनां रक्षणे दानमिज्याध्ययनमेवे च । वणिक्पथं 

कुसीदं च वैदयस्य कृरिमेव च ॥ एकमेव तु श्द्सख अथुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वणानां शुश्रुषामनसूयया ॥ इति । 

, एवं चतुणीमपि वर्णानां गुणभेदेन कर्माणि अविभक्तानि ॥ ४१ ॥ तच्र बराह्मणस सखाभाविकगुणहृतानि कमोण्याह-श्म 
इति । शमोऽन्तःकरणोपरमः । दमो बाह्यकरणोपरमः भरागुक्तः । तपः श्यारीरादिदेवद्विजगुखपरञेखयादाघुक्तम् । शौचमपि 
बाह्याभ्यन्तरभेदेन प्रागुक्तम् । क्षान्तिः श्चमा आश्ुष्टख ताडितसख वा मनसि विकारराहिलयं प्राग्न्या्यातम् । भाजवमकौरिल्यं 
भ्ागुक्तम् । ज्ञानं साङ्गधेदतदर्थविषयम् । विज्ञानं कर्मकाण्डे यज्ञादिकर्मकौशस्यम् । ब्रह्मकाण्डे ब्रह्मात्मेक्याजुभवः । आसिक्यं 
साच्विकी धद्धा भरायुक्ता । एतच्छमादिनवकं खभावजं सत्छगुणखभावजृतं बह्मकमम ब्राह्मणजातेः कर्मं । यथपि चतुणामपिं 

वर्णानां सा्तिकावस्थायामेते धमः संभवन्ति तथापि बाहुल्येन ब्राह्मणे भवन्ति सच्वखभावलात्तस्य । सत्तवोदरेकवश्चेन खन्य- 
५ भाष्योरकर्षदीपिका । 

खकार्यामिसुखलेनामिव्यक्तः खभावः स प्रभवो येषां तैः श्रहृतयुद्धोधितैशेणेः खकायानुदप्येण बाह्मणादीनां शमादीनि कमणि 
भविभनक्तानि शान्नेणापि ब्राह्मणादीनां स्वादिगुणविरोषपेक्षयैव शमादीनि कमांणि अविभक्तानि नतु गुणानपेक्षयेति शाच्न- 

विभक्तान्यपि ताति गुणविभक्तान्युच्यन्ते । क्षत्रियखभावजं शज्चुतापनरूपं कर्मं यक्तुमरक्यमह्वीकलं योग्योऽसीति- सूचयति 
परंतपेति संबोधनेन ॥ ४१ ॥ कानि पुनस्तानि कर्माणीदयपेक्षायां तानि व्युत्पादथिवुमादौ ब्राह्मणख कमणि द्दोयति । शमः 
अन्तःकरणोपरमः । तमः बाह्यकरणोपरमः। तपः यथोक्त शरीरादि! रौर्च बराह्याभ्यन्तरमेदेन प्रारन्यख्यातम् 1 क्षमा क्षान्ति; 

६ भीधरीन्याख्या । - 

त्कारसतलास्मदुभूरतैरिलथेः । तश्र सप्रथाना ब्ाह्णाः, सत््वोपसरजैनरजःभरथानाः क्षत्नियाः, तमडउपसभनरजःप्रधाना वैदयाः, रज 

उपसजैनतमःमरभानाः श्रद्राः ॥ ४१ ॥ तत्र बरङ्मणस् सामाविकानि कसैण्याद--शम दरति । व्रमश्ित्तोपरमःः दमो ब्िन्द्रियो- 

७ अभिनवगुप्ताच्ायैष्याख्या । 

सरीफारेण कर्माण्यदुति् \ तथासति बन्धो निवरसख॑तीलस्याधैख परिकरबन्धनघटनतासपर्यं महावाक्वार्भेखय । ज वान्तरवाक्यानां स्पार; 



७२४ लानन्दगिरिव्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-शीमद्वगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

शौर्यं तेजो धृतिदौश्तयं युद्धे चाप्यपलायनम् । 
दाबमीन्वर भावश्च क्षान्नं कमे खभावबरजम् ॥ ४२ ॥ 

१ भीमण्छाकरमाष्यम् । 

व्याख्याते, क्षान्तिः क्षमा, आजवस॒जतेव च . नानं विज्ञानम्, आत्तिक्यमास्तिकभावः, ्रदधानता 
आगमार्थेषु, ब्रह्मकर्म नाद्यणजातेः कर्म -आस्तिकखभावजम् । यदुक्तं खभावप्रभवेगीणेः प्रवि. 
भक्तानीति तदेवोक्तं खभावजमिति ॥ ४२॥ शौमिति । सौर्यं शरस्य भाषः, तेजः प्रागर्भ्यम् । 
ध्रतिघारणम् । सबोवस्थाखनवसादो भवति यथा धुव्योत्तम्मितस्य । दाक्ष्य दश्चस्य भावः, सहसा 

२ आनन्दभिरिष्याख्या । 

कष्टस्य ताडितस्य वा मनसि विकाररादिदयं, क्षां श्ाख्ीयपदार्थ्तानं, विक्लानं शाखाथैख खानुभवायत्तत्वापाद्नं न्निधा 
व्याख्यातं खभावरब्दार्थसुपेयाद--य दुकमिति ॥ ४२ ॥ शूरस्य भावो विक्रमो बरुवत्तरानपि प्रहत भदत्तिः, 
भरागङ्म्यं पररधर्षणीयत्वम् । महत्यामपि विपदि देदेन्दियोत्तम्भनी वित्तदृत्तिषैतिरिति व्याच्-सवीवस्था- 

३ नी खकणष्डव्याखूया ( षलतुधंरी )। 

अन्तःकरणनिग्रहः शमः । ब्चन्द्रियनिमरहो दमः । तपः पूर्वोक्तं शारीरादिभेदेन भिविधम् । शौचं बाद्यं॑भृजलाभ्यां 
आभ्यन्तरं भावध॒द्धिः । क्षान्तिः श्चमा । आर्जनमकौटिव्यम् । ज्ञानं शास्य कर्म ब्रह्मविषयम् । विज्ञान तदयुष्टानायु- 
भवादमकम् । आस्तिक्यं श्रद्धा एतन्नवक्ं ब्रह्मकर्म प्राद्यणत्वजात्यमिग्यज्ञकं कर्म । खभावजं प्राचीनधर्मसंस्कारजम् 
॥ ४२ ॥ शाय प्रराकरमः । तेजः प्रागर्भ्यम् । धृति्ैरयम् । दायं युद्धे कौरारसुत्साहयो वा । दानमौदार्थम् । ईश्वरमावः 

४ मधुसूदनीष्याख्या । 

त्रापि कदाविद्धवन्तीति दाल्नान्तरे साधारणधर्मतयोक्ताः । तथाच विष्णुः क्षमा सदयं दमः शौचं दानमिन्दियसंयमः। अर्हिंसा 
गुरु्यभषा तीधानुसरणं दया ॥ आजवं सोभ्यल्यलं देव्राह्मणपूजनम् । अनभ्यसूया च तथा धर्मैः सामान्य उच्यते ॥° 
सामान्यश्तुणोमपि वणनम् । तथा प्रायेण चतुणौमप्याश्नमाणामिदयर्थः । तथा वृहस्पतिः "दया क्चमाऽनसूथा च शौचानाया- 
समङ्गलम् । अकापेण्यमस्परलं स्वैसाधारणानि च ॥ परे वा बन्धु वा मित्रे द्वेरि वा सदा । आपन्ने रक्षितव्यं तु द्थैषा 
परिकीर्तिता ॥ ब्य चाध्यात्मके चेव दुःखे चोतपादिते कवित्. ! न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीतिता ॥ न गुणा- 
नयुणिनो हन्ति सोति मन्द्शुणानपि । नान्यदोषेषु रमते साऽनसुया प्रकीर्तिता ॥ अभक्ष्यपरिदारथ संसर्मश्वाप्यनिर्युगेः । 
सधम च व्यवस्थानं शोचमेतत्प्कीर्तितम् ॥ इरीरं पीड्यते येन खुद्यमेनापि कर्मणा । अदयन्तं तन्न कर्वव्यमनायासः सं 
उच्यते ॥ प्रशस्ताचरणं निद्यमग्रशस्तविसर्जनम् । एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तं सुनिभिसवततवदरिमिः ॥ स्तोकादपि प्रदातव्यमदीने- 
नान्तरात्मना । अहन्यहनि यक्किचिद्कापंण्यं हि तत्स्छतम् ॥ यथोत्पनेन संतोषः कर्वन्यो हयर्थवस्ना । परसाचिन्तयिला 
साऽसणहा परिकीर्तिता ॥* इति । एत एवा्वात्मयुणवेन गौतमेन पठिताः “भथाष्टावात्मयुणाः दया सर्वभूतेषु क्षाभ्तिरनसूया 
शोचमनायासो मङलमकापेप्यमस्फहा" इति । तथा महाभारते “सदयं दमस्तपः ौचं संतोषो हीः क्षमाजवम् । ज्ञानं शमो दया 
ध्यानमेष धर्मैः सनातनः ॥ सदं भूतहितं प्रोक्तं मनसो दमनं दमः । तपः खधर्मैवतिलं शौचं संकरवर्जनम् । संतोषो बिष. 
यद्यागो हीरकायेनिवर्तनम् । क्षमा दन्दरसदिष्णलमा्जवं समचित्तता ॥ ज्ञानं तत्त्वार्थसंबोधः शमधित्तप्ररान्तता । दया भूत- 
दितैषिलं ध्यानं निर्विषयं मनः ॥" देवरः शौचं दानं तपः शद्धा गुरंसेवा क्षमा दया ¦ विज्ञानं विनयः सलयमिति धर्मससु- 
चयः ॥* तथा श्रतोपवासनियमः श्चरीरोत्तापनं तपः । प्रख्यो धमैकारयषु तथा श्द्धेतयुदाहृता ॥ नासि ह्यश्रहूधानस्य कर्म. 
कृलयप्रयोजनम् । यल्पुनवैदिकीनां च रोकिकीनां च सर्वशः ॥ धारणं सर्वविद्यानां विज्ञानमिति कीर्यते । विनयं दिविध 
भाहुः शश्चदमशमाविति ॥ शेषं व्याख्यातप्रायमिति वचनानि न हिखितानि । याज्ञवस्क्यः “इग्याचारदभाहिसादानखाः 
ध्यायकर्मणाम् ! अयं तु परमो धमो ययोगेनात्मदशेनम् ॥' इति । इयं च स्वौ दैवीसंपत्मराग्याख्याता ब्राह्मणख खाभावि- 
कीतरेषां ठु नेमित्तिकीति न विरोधः ॥ ४२ ॥ शतियसख गुणखमावछृतानि कमाण्याद--हगौयमिति । शौय निकमो 

५ माष्योककर्षदीपिका ! 
आक्रुटख ताडित वा मनसि विक्ाररा्ियम् । आजेवं ऋञ्चलम् । जञानं ान्नीयं आत्मादिपदा्थज्ञानम् । विज्ञानं शाल्नार्थसयानुभ- 
वारूढतापादनम् । आस्िक्यमासिकसखभाव आगमोकारथेषु श्रहधानता । बह्मकरम ब्राह्मणजातिः कम॑ खभावजं खभावग्रभवेण 
गणेन सत््रगुणेन अविभक्तमिदर्थः । ४२ ॥ ब्रह्मण कमोदाहय क्षत्नियख तदाह । चौथ शरस भावो विक्रमो बलवत्तरानपि 

६ भीधरीष्यार्या ¦ 
परमः, तपः पूर्तः शरीरादि, शचं बादयाभ्यन्तरम्, कन्तिः कषमा, भाजैवमवक्रता, क्ानं शालीयम् , विश्ानमनुभवः, मासि. 
क्यमस्िपरलोक शति निश्चयः । पतच्छमादि ाह्मणसख सखरभावाजातं करस ॥ ४२ ॥ ्षत्नियस खामानिकानि कर्माण्याद----शोर्य- 
क्षिति । रोय पराक्रमः? तेजः मागद्भ्यम् , धृतिम् , दाक्षं कौश, बुद्ध चाप्यपरायनपराद्युखता, दानमौदार्यम् , ईश्वरभावो 



नीरकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योकर्षदीपिका-भीधरी-जमिनवगुष्याष्यायुता । ७५ 

कषिगौरक्यवाणिज्यं वैहयकमे खभावजम् । 
परिचयोत्मकं कमे श्द्रस्यापि खभावजम् ॥ ४४॥ 

१ ओीमच्छांकरभाष्यस् । 

मत्युत्पन्नेषु कार्येष्वव्यामोहेन प्रचरत्तिः। युद्धे चाप्यपलायनमपराच्छुखीभावः शाश्ुभ्यः । दानं देयद्रव्येषु 
मुक्तदस्तता । इश्वरभावश्चेश्वरस्य भावः, प्रयुशक्तिप्रकरीकरणमीशितव्यान्प्रति, श्चात्र कर्मं क्षन्निय- 
जाते्िहितं कर्म ॒श्चाघ्रक्म खभावजम् ॥ ४७२ ॥ षीति । छृषिगोरक्ष्यवाणिन्य कृषिश्च गोरक्ष्यं च 
वाणिज्यं च ईृषिगोरकष्यवाणिञ्यं इषि भूमेर्विटेखनं, गाः रक्षतीति गोरश्चस्तद्धावो गोरक्ष्यं पाश्चुपादय 
वाणिज्यं वणिद्धम कऋयविक्रयादिङक्षणं वैद्यकं वेदयजातेः कर्म वेरयकर्म खभावजम् । परिचयी- 
त्मकं शुश्चषाखभावं क्च शुद्रस्यापि खभावजम् ॥ ४४ ॥ पतेर्षां जातिविहितानां कर्मणां सम्यम- 
लष्ठितानां खगेप्रा्िः फर खभावतो वणौ आश्रमाश्च खकसंनिष्ठाः प्रेय कर्मफरमुभूय ततः 
शेषेण विशि ष्ठदेशजातिङ्कधमोयुःशुतच्न्तवित्तखुखमे धसो जन्म प्रतिपद्यन्त इव्यादिर्म्र तिभ्यः; 
पुराणे च वणिनामाश्चमि्णां च छोकफरूमेद विशेषस्मरणात् । कारणान्तराच्िद्ं वक्ष्यमाण फर-- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

खिति । दक्षस्य भावमेव विभजते-सहसेति । खभावस्तु पूर्ववत्. ॥ ४३ ॥ वैद्यश्युढयोः क्म निवक्षयानु- 
वदति-_्कषीति । स्पष्टाः ॥ ४५ ॥ शमादिपरिचर्यान्तक्मेणां विभञ्योक्तानामभ्युदयं फरुमादादुपन्ययति-- 
पतेषामिति । खभावतो विहितत्वादेव मोश्चापेश्चामन्वरेणानुष्टानादिय्थैः । तत्न प्रमाणमाइ-वण इति । रोष 
शम्देन भुक्तकर्मणोऽतिरिक्तं कमौनुशयकब्दितसुच्यते, प्रयेकं देशादिभिर्विदिष्टशन्द्; संबध्यते, भादिशब्देन (तद्य 
थान्रे फलार्थ निमिते छायागन्धाद्यनूर्पचत एवं धर्म चयैमाणमर्था भनृष्पयन्ते न ध्महानिमैवति इति स्तिर्गृह्यते । 
इतश्चोक्तानां कर्मणां ख्वगफरुत्वं युक्तमियाह--पुराणे चेति । उक्तहि “यस्तु सम्यक्ररोलेवं गृहस्थः परमं 
विधिम् । तद्वणैवन्धसुक्तोऽसौ खोकानामोलनुत्तमानः इति । “यस्स्वेतां नियतश्चर्यां वानप्रस्थश्वरेन्युनिः । स॒ द्यि. 
वदोषाञ्जयेद्यो कांश्च शाश्चतान् इति । मोक्षाश्नमो यश्चरते यथोक्तं छविः सुसंकदिपतञ्द्धियुक्तः । अनिस्धन- 

ज्योतिरिव प्रह्लान्तं स ब्रह्मरोकं श्रयते द्विजातिः इति च। सर्वं एते पुण्यरोका भवन्तिः इति श्ुतिश्चका- 

राथैः। यदि पुनर्मोक्षापेश्चयोक्तानि कर्माण्यनुष्टीयेरंस्तदा मोक्षफरुष्वं तेषां सेस्सयतीद्याद--कारणन्तयदिति । 

तदेव कारणान्तरं यन्मोक्षपेक्षया तेषामनुष्ठानं मोक्षोपायेषु शमादिषु साष्विकेषु ब्राह्मणधर्मेषु क्षत्नियादी- 
३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुधेरी ) । 

उन्मागीवर्तिनां नियमनशक्तिः । एतरकषात्ं क्म खमावजम् ॥ ४२ ॥ वेश्ययृद्धयोः कमौण्याह-- षीति । स्पशर्थः 
४ भधुसूदनीच्याल्या । 

बलवत्तरानपि प्रह्वं ्दृत्तिः । तेजः प्रागल्भ्यं परैरधर्षणीयललम् । धतिर्महययामपि विपदि देहेन्दियसंघातस्यानवसादः । दाक्ष्यं 

दक्षभावः सहसा भ्र्युरपननेषु कार्येष्वव्यामोहेन अत्तिः । युद्धे चाप्यपल्यनमपराद्युखीभावः । दानमसंकोचेन वित्तेषु खसखल 

परि्यगेन परखललापादनम् । शश्वरभावः प्रजापालना्थमीरितव्येष्व्ेषु प्रथुशक्तिग्रकृदीकरणं च । क्षत्रकर्म शत्नियजातेविंहितं 

कम खभावजं सत्त्वोपस्जनरजोगुणसखभावजम् ॥ ४३ ॥ छषिरन्नोतत्त्य्थं भूमेर्विडेखनम् । गोरक्षसख भावो गोरक्यं पाड्पा- 

ल्यम् । बाणिज्यं वणिजः कर्म कयविक्रयादिलक्षणम् , कुसीदमप्यत्ान्तमैमनीयम् । वैशयकम वैश्यजातेः कम खभावजं तमडउप- 

स्जनरजोशुणसखभावजम् । परिचयौत्मकं द्विजातिञ्ुभूषात्मकं कर्म श्स्यापि खभावजं रजडउपसजनतमोगुणखभावजम् \४४॥ 
५ साभ्योत्कषैदीपिका । 

हु प्टत्तिः \ वेजः आगर्भ्यं परैरधषेणीयलम् । श्रतिः धारणं यया धरलयात्मिकया चित्ततया स्वावस्था देदेन्दियसंधातस्यानव- 

सादो भवति ! दक्षख भावो दाक्ष्यं सहसा प्रत्युपरिथितेषु कायषु अव्यामोहेन बोधकोरस्यम्  युदधेचाप्यपलयनं सतुभ्योऽपरा- 

शुखं चकारात्पराद्युखस्याहननम् । दानं देयेषु वस्तुषु सुक्तदस्तता । ईश्वरभावश्च ईैश्वरस् भाव ईशितव्यान् प्रति अयुराक्ति- 

प्रकटीकरणम् । अरु्तसमुचयार्थश्चः । कषत्रं कषत्रियजातेविदितं कर्म खभावजं खभावप्रभवेन सत्त्वोपसजनरजोगुणेन भविभक्त. 

मिथः ॥ ४३ ॥ क्षात्रं क॑ व्युत्पाय वैदयशयद्रयो सदशंयति । छषिभूमे्विंङेखनम् । गां रक्षतीति गोरक्षः तख भावो गौरश्यं पाञ्च- 

पाल्यम् । वाणिज्यं क्रयविक्रयादिलक्षणं वणिक्स कृषरिगौरकष्यवाणिज्य वेदयजातेः कर्मखभावजं सभावप्रभवेन तमउपसजनरजोगुणेन 

भ्रविभक्तम् ! परिचर्यात्मकं द्विजातिद्श्रुषाखमावं कर्मं शद्ख शद्रजातेरपि खभावजं सभावप्रभवेन रजडपसर्ज॑नतमोगुणेनं 
& भीषरीन्याख्या । | 

तियमनदक्तिः, पतस्त्रियस्य खभावजं कस ॥ ४२ ॥ वैद्यशयुद्रयोः कमोद-छकरृषीति । छविः कर्षणम् , गाः रक्षतीति गोरक्चसस 

भवो मौरक्यं पाञ्युपास्यमित्यथैः । वाणिज्यं क्रयविक्रयादि, पतद्ैदयसय सभावजं करै । त्रैवणिकपरिचयौत्मकं ब्मुदरलयापि खभा- 



७२६ अनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्ीमद्भगवद्धीता । [ अध्यायः १८ 

खे खे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं रभते नरः। 
खकभेनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्चरण ॥ ४५॥ 

१ भीमण्छांकरमाष्यम् । । 

खे खे यथोक्तङुक्चणसेदेः कर्मण्यभिर्तस्तत्परः संसिद्ध खकमानु्ठानादशुद्धिश्षये सति कथिन्द्रियाणां 
ज्ञाननिष्ठायोभ्यतालक्षणां संसिद्धि खमते प्राप्नोति नसेऽधिङ्ृतः पुरूषः 1 रि खकमायुष्ानत पव सासा" 

# ह ^) + 000 00 

२ आनन्दगिरिथ्याख्या । 

नामनधिश्ाराद्राद्चणानामेव मोक्षो न श्षच्नियादीनामिव्याशङ्खयाह-सखेख इति । यथा सखे कर्मण्यभिरतख उदधि. 
श्खिद्वार शाननिष्ठयोग्यतथा प्रा्षक्ानस्य मोक्चोपपत्ते्ौह्यणातिरिक्तस्यापि ज्ञानवतो मुक्तिरिति मत्वा पूबीधं 
व्याच््े-खे खे इत्यादिना । संसिद्धिशब्दसख मोक्षार्थत्वं गृत्वा स्वधममेलिष्ठस्वमात्रेण वद्धे वादर्ध्वेन संन्या- 
सादिविधानानथेक्यमिति मन्वानः शङ्गते-किमिति । न तावन्मात्रेण साक्षान्मोक्षो ाननिष्टयोग्यता चेति 

३ नीटकण्ठव्याख्या ( चतुधरी )। 

छोकः ॥ ४४ ॥ कर्म्रविमागफठमाह-- खेस्ते इति । खे खे मन्वादिभिरुक्तेऽध्यापनादौ असाधारणे शमदमादो 
® मधुसूदनीत्यास्या । 

तदेवं वर्णानां खभावजा गौणाख्या यणधमां अभिदिता. । अन्येऽपि धर्माः श्ान्नष्वान्नाताः 1 तदुक्तं भविष्यपुराणे श्धर्मैः श्रेयः 
ससुद्ि् घ्रेयोऽभ्युदयटक्षणम् । स ठु पचविधः प्रोक्तो वेदमूलः सनातनः ॥ वणेधर्मः स्तस्क आश्रमाणामतः परम् । 
वणोश्रमस्तृतीयस्नु योपो नेैमित्तिकसथा ॥ वर्णलमेकमधरिलय यो धर्मः संभवते । वर्णधर्मः स उक्तस्तु यथोपनयनं खप ॥ 
यस्त्रा्रमं ममभ्रि अधिकारः प्रवर्तते । स खल्वाश्रमधर्मः खाद्धिक्षादण्डादिको यथा ॥ वर्णलमाश्रमलं च योऽधि 
परवर्तते । म वणाश्रमधर्मस्तु मोञ्या्या मेखला यथा ॥ यो गुणेन अवर्तेत गुणधर्मः स उच्यते । यथा मूर्थाभिषिक्तसय प्रजानां 
परिपालनम् ॥ निमित्तमेकमाश्चिदलय यो धमः संभ्रवर्तते ! नेमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायधित्तविधिर्य॑था ॥° इति । अधिकारोऽत्र धर्मः । 
चतुर्विधं धर्ममाह हारीतः (अथश्चमिणां धर्मः प्रथरधमों विदोषधर्मः समानधमः ऊत्लधर्मश्वेति" । प्रथगाश्रमानष्ठानास्थग्धरमों 

यथा चादुव्यधमैः खाश्रमविशेषानुष्ठानात् विशेषधर्मो यथा नैष्ठिकयायावरायुज्ञायिकचातुराश्नम्यसिद्धानाम् । सर्वेषां यः 
समानो धर्मैः स समानधमों नैष्ठिकः कृत्लधर्म इति । नैष्ठिको जह्यचारिविशेषः । यायावसो गहस्थविरोषः । आसुज्ञायिक्छो 
वानग्रस्थविरेषः ¦ चातुराश्रम्यसिद्धो यतिविक्षेषः । सर्वेषामिति वणीनामाश्रमाणां च । तत्नायो यथा महाभारते “आन्रशंखयम- 
हिंसा चाप्रमादः संविभागिता 1 श्राद्धकमीतिथेयं च सद्मक्रोध एव च ॥ खेषु दारेषु संतोषः शौचं निखाऽनसूयता । आस्म- 
ज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नरप!" सर्वाश्रमसाधारणस्तु प्रागुदाहृतः । निष्ठा संसारसमापिसत्मयोजनो नैष्ठिशो मोक्ष. 
देलात्मज्ञानोत्पत्तिप्रवि बन्धकमप्रयवायपरिहाराय निष्कामकमोनु्रनं छत्लध्म इयर्थः । आश्रमाश्च राह्लेषु चखार आन्नाताः । 
यथाह गातमः (तस्याश्रमविकल्पमेके बुवते ब्रह्मचारी शहस्थो भिष्ठुवैखानसः इति । आपस्तम्बः "चलार आश्रमा गारस्थ्यमा- 
चायेकुलं मौनं वानप्रस्थ्यमिति । ते सर्वेु यथोपदेशमव्यभो वतमानः क्षेमं गच्छति" इति । वसिष्ठः ^वलार आश्रमा ब्रह्म 
चारिगरहस्थवानपरस्थपरिाजकास्तेषां वेदमधीदय वेदौ वेदान्वाऽविीणंब्रह्मचर्यो यमिच्छेत्तमावसेदितिः । एवं तेषां प्रथग्धर्मा 
अप्यराज्नताः । तथा फरमप्यज्ञानामान्नातम् । यथाह मनुः शुतिष्ष्ल्युदितं धर्ममयुतिष्ठन्हि मानवः । इह कीर्तिमवाप्रोति भ्रेल्य 
चानुत्तमं छलम् ॥ जचुत्तमं खसखमिति यथाप्रा्ततत्तत्फलेपलक्षणार्थम् । भापस्तम्बः सर्ववर्णानां खधर्मानुष्ठाने परमपरिमितं 
खखं ततः परिषृततो कर्मफररोषेण जातिं रूपं वण बलं वृत्तं, मेधां श्ना द्रव्याणि धमानुष्ठानमिति भ्रतिपयन्तेः ! गौतमः वणी 
आश्चमाच संघमेनिष्ठाः प्रलय करमफलमतुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायु-धुतद्रतवित्तुखर्ेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते 
विष्वश्चो विपरीता नद्यन्ति" । अन दोषशब्देन भुक्त्योतिशेभादिकम तिरिष्तौ चित्रादिकमोुदायशब्दितसुच्यते नतु पू्वैकर्मण 
एकदा इति स्थितम् ¦ %@तास्ययेऽलुशयवान्दषटसतिभ्यां ययेतमनेवंच' इसत ्द्ैरष्युक्तम् । गौतमीयेऽपि ^तच्छेषसस्मा- 

५ माष्योत्कपदीपिका । 
प्रविभक्तमिदर्थः ॥ »४ ॥ एतेषां जातिनिहितानां कर्मणां सम्यगनुष्टितानां मोक्चापेश्चामन्तरेण विहितल्रदेवानुष्ठानात्ख् प्रातिः 
फलं “सवै एते पुण्यलोका भवन्ति नणां आश्रमाः खक्मनिष्ठाः भदकं कर्मफलमजुभूय ततः शेषेण विरिषटदेशाजातिकुर्धमायुः- 
छतरत्तविततय॒लभेषसो जन्म प्रतिपयन्ते' “यस्तु सम्यक्रोखतं गृहस्थः परमं विधिम् । तद्र्णबन्धयुक्तोऽसौ ल्ोकानाप्रोययुत्तमान् । 
यस्लेतां नियतं चयो वानप्स्थशरेनसुनिः । स दहल्यभ्निवदोषाजयेदयोका श्च शाश्वतान् । मोकषा्मं यश्चरते यथोक्तं शुचिः खसं- 
कहिपितञुद्धियुक्तः । अनिधनं ज्योतिरिव प्रान्तं स नता भयते द्विजातिः इत्यादिश्चुतिस्छतिपुराणेभ्यः 1 एतेषामेव मोक्षापे- 
क्षयां सम्बगनु्ठितानां यत्फकं तदवक्ुमारभते । खेसखे यथोक्तमेदे कम्यभिरतः तसरोऽधिृतः पुरषः संसिद्धि खकमोलषटानाद- 

ई भीषरीन्याख्या । 
वजं करी ॥ ४४ ॥ एवंभूत ब्राह्मणादिकरमणो क्चानदेतुलमाद--से ख हति । सस्ताधिकारविहितकमैण्यभिरतः परिनिशठितो नर 
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यतः, भत्ति भूतानां येनं सवेभिदं ततम् । 
खकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 

१ भ्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

स्तंसिद्धिः । न, कथं तर्हिं खकमृनिरतः सिद्धिं यथा येन प्रकारेण विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ यसं 
इति । यतो यसात्मचत्तिरत्पत्तिशवे्ठा वा यसादन्तयौभिण ईैभ्वसाद्ूतानां प्राणिनां स्यायेनेश्वरेण 
सर्वमिदं जगत्ततं व्याप्तं खकर्मणा पूर्वोक्तेन भरतिवर्णं तमीश्वरमभ्यच्यं पृजयित्वायध्य केव ज्ञान- 

‡ आनन्दगिरिष्थाख्या । 

परिहरतिनेति । तर्हिं कथं सखधमैनिष्ठस्य संसिद्धिरिति प्रच्छति- कथं तर्हीति. । उत्तरार्धेनोत्तरमाह-सखकः- 
मति । तच्छुणय तं प्रकारमेका्रचेता भूत्वा श्चल्वाबधारयेखथैः ॥ ४५ ॥ तमेव भ्रकारं स्फुटथति-यत इति । 
यतःदाब्दार्थं यस्मादित्यक्तं व्यक्तीकरोति-यस्मादिति । प्राणिनाञुस्पत्तिर्य सादीश्वरात्तेषां चेष्टा च यस्मादन्त्यामिणो 
येन च सर्वं व्याप्चं शरदेव घटादिकायसख कारणातिरिक्तस्ररूपाभवात्तं स्वकमैणाम्यच्यै मानवः संसिद्धि विन्दतीति 
संबन्धः । नहि ाह्मणादीनां यथोक्तधर्मनिष्टया साक्षान्मोक्चो रुभ्यते तस्य ज्ञनेकरभ्यत्वाक्कितु तज्निष्ठानां छुदबुदीनां 
कम सुफकमपश्यतामीश्वरप्रसादासादितनिवेकवैराग्यवतां संन्यासिनां ाननिष्टयोग्यतावतां जानप्राह्या सुक्तिरिखयभि- 

३ नीशकण्डव्याख्या ८ चतुरधरी ) । 

साधारणे च कर्मण्यमिरतो गिष्ठावान् संसिद्धिं ज्ञानयोग्यतां मते नरः । एतदैव विवरीतं प्रतिजानीते-- सवेति । 

सिद्धिं वक्ष्यमाणां सुख्यसंन्यासलक्षणां नेष्कम्यसिद्धि यथा येन प्रकारेण ॥ ४५ ॥ तमेव प्रकारमाह-यत इति । 
प्रवृत्तिः कायवाञ्छनोनिर्वत्य चेष्टा । यतो हेतोरन्तयामिणः । येन बागम्युदयते, इत्यादिश्रुतेः । येन इदं स्वं दस्य 

% मधुसूदनीग्यासू्या ! - 

चित्रायपेक्षयेतिः । विप्वघः सर्वतोगामिनो ययेष्टचेष्टा विपरीता नरकाद जन्म ग्रतिपय विनदयन्ति कृमिकीयदिभावेन सर्वै- 

पर्षर्थेभ्यो भरद्यन्त इयर्थः । हारीतः “काम्यैः केचियज्ञदानेसलपोभिरैर्ध्वा लोकान्पुनरायान्ति जन्म । कामेसुकताः सयज्ञाः 
सुदीनासपोनिष्श्वाक्षयान्यान्ति लोकान् ॥° अच्र कामनासदसद्धावनिबन्धनः फरमेदो दरतो भविष्यपुराणे "फलं विनाप्य- 

नष्ठानं निदयानामिष्यते स्पुटम् । काम्यानां खफलथं ठु दोषधातार्थमेव तु ॥ नैमित्तिकानां करणे चरिबिधं कर्मणां फलम् ६ 

क्षयं केचिदुपात्तस्य दुरितख प्रचक्षते ॥ अचुत्पत्ति तथा चान्ये प्रखयवायस मन्वते । नियं क्रियां तथा चान्ये अनुषद्वषछक 

विदुः ॥" अन्ये भआपसतम्बादयः । (तथाग्रे फलार्थे निमिते" इत्यादिवचनैराुषञ्गिकफकतां निखकर्मगो विदुः । श्चुतिश्च 

न्वयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्ह्मचयौचारयकुक्वासी तृतीयोऽलन्तमात्मानमाचायं कखे- 

ऽवसादयन्ः इति गरहस्थवानप्रस्थग्रह्मचारिण उक्ला सवै एते पुण्यखोका भवन्ति" इति तेषामन्तःकरणञ्चब्यभावे मोक्षाभाव- 

मुक्ला शद्धान्तःकरणानामेपामेव परित्राजकभावेन ज्ञाननिष्ठया मोक्षमाह "बह्यसंस्थोऽश्तलमेति" इति । तदेवं स्थिते ब्रह्मचारी 

गृहस्थो वान्रसथो वा मुभुश्चुः फलाभिसन्धिल्यागेन भगवदपंणबुच्या खे खे तत्तदर्णाश्रमविषिते न॒ खेच्छमात्नकृते कर्मणि 

तिस्शरतयुदितेऽभिरतः सम्यगवुष्ठानपरः संसिद्धि देहेन्द्रियसंघातस्याञ्चद्िक्षयेन सम्यश्ञानोदत्तियोम्यतां कमते नरो वणोश्र- 

माभिमानी मलुष्यो मनुष्याधिकारलात्क्मेकाण्डसख । देवादीनां बणौश्रमाभिमानिलाभावादुक्त एव तद्धभेष्वनधिकारः । वणोश्न- 

मामिमानानपेन्ने तूपासनादावधि कार सते षामप्य स्तीति साधितं देवताधिकरणे । नज बन्धहेसू्ना कर्मणां कर्थं मोक्षषेतुलसुपासनां- 

मिरोषादिाद--खकममनिरतः सिद्धिसुक्तरक्चषण यथा येन भकारेण विन्दति तच्छ शरुला तं प्रकारमवधारयेलर्थः ॥ ५ ॥ 

यतो मायोपाभिकतैतन्यानन्दधनात्सर््ञात्सवैश्तरीश्वरादुपादानाभिमित्ताच सर्वान्तया मिणः प्दृततिरत्पत्तिमोयामयी खाप्ररथा- 

दीनामिव भूतानां भवनधर्मेणामाकाशचादीनां येन चैकेन सद्भूमेण स्फुरणरूपेण च सर्वमिदं इद्यजातं त्रिष्वपि क्षु ततं व्याप्तं 

खात्मन्येवान्तभीवितं कल्पितस्याधिष्ठानान तिरेकात् । तथाच श्वुतिः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति \ 

यत्मयन्यभिसंविशन्ति । तद्विजिन्नासख तब्रह्येति" । अत्र यत इति प्रकृतौ पचमी । यतो येनेति चेकलं विवक्षितम् । आनन्दो 

५ भष्योत्क्षदीपिका । 

डद्िस्षमे सति काथेन्दरियमनसां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां रभते आप्नोति । कथं रभते इ्यपेश्षायामाद-खकमेनिरतः यथा 

येन प्रकारेण सिद्धिमुक्तलक्षणां विन्दति लभते तत्तथा ,्णु ।४५॥ तमेव प्रकारं ददीयति--यतः यस्मात् जगल्ननकादन्तया- 

। ६ भीघरीन्यार्या । 

संसिद्धि ज्ञानयोग्यतां कमते । कर्मणां शानमराधिप्रकारमादई--खकर्मेति साधन । स्वकर परिनिष्टितो यथा यन म्रकारण पद्नखवन 

रभते तं प्रकारं श्णु ॥ ४५ ॥ तमेवाद~-~यत बुति । यतोऽन्तयौमिणः परमेश्रराद्धतानां प्राणिनां अदत्तन सवति । येन च 



८ भनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवहीता । [ अध्यौय; १८ 

ञ्रेयान्खधर्मो विगुणः परध्मौत्खयुश्टितात् । 
ख भावनियतं कमे कुर्वन्नामोति किल्विषम् ॥ ४७ ॥ 

१ भीमणच्छांकर भाव्यम् । 

॥योभ्यताङश्षणां सिद्धि विन्दति मानवो मदष्यः ॥ ४६ ॥ यतं पवमतः- श्रेयानिति । भ्रेया- 
स्यतरः खो चः सखधरमो विगुणोऽपील्यपिश्चब्दो दष्टव्यः, परधमीत्खयष्ठितास्खभावनियतं 
वेन नियतम्, यदुक्तं खभावजसिति तदेवोक्तं खभावनियतमिति, यथा विषजातश्येव छृमेर्विषं 
षकरं तथा स्वभावनियतं कर्म छुर्न्नामोति किर्बिषं पापम् ॥ ७७ ॥ खभावनियतं कर्म॑ कुर्वाणो 
मि पि मी नी णी भीमम क क कक कक कक कक क ठक कक क क कक क "कृषक 

ग जानन्दगिरिभ्याख्या 
ह--केवरमिति ॥ ४६ ॥ खधमौलुष्ठानस उद्धिद्धच्यादिदीरा मोक्षावसायिच्वत्तदनु्टानमवईयंकमिलाह--- 
इति । नु युद्धादिलक्षणं स्वधर्म ऊर्वन्नपि रहिंसाधीन पापं प्रामोति तस्कथं सधर्मः भरेयानिति तत्राह-- 

वेति । स्वकीयं चणाश्रमं निमित्तीकृत्य विहितं स्वभावजमित्यघस्तादुक्तमित्याह--य दुक्त मिति 1! विग्रहस्मकमपि 
तं कमे ऊर्व्पापं नामोतीलयत्र इशन्तमाह--तथेति ॥ ४७ ॥ इतश्च विहितं क्म दोषवद्पि कर्व्यं भरकारान्तरा- 
बादिष्युक्तालुवादपूर्बकं कथयति--ख भावेत्यादिना । नहिं ईमिर्विषजो बिषनिमित्तं मरणं प्रतिपचते तथा- 

ई नीखकण्डव्याख्या ८ षतु्धरी > । 

व्यासं उपादानत्वात् । खकर्मणा तमभ्यच्य संतप्य सिद्धिं मोक्षं विन्दति कमते मानवः । मनष्याधिकारिकत्वा- 
रख । परमेश्वरे नित्यकमैणामपणमेव मोक्षद्वारमिव्यर्थः ॥ ४६ ॥ खकर्मणेति विकेषणख फलठमाह--श्रेया- 
¶ । खध्मों विगुणः किंचिदङ्गहीनोऽपि श्रेयान् प्रशखतरः । किमपेक्ष्य प्रेयान् । परधर्मात्नुष्ठितात् सम्यग्ि- 
द्पि । उक्तच ‹सखधमं निधनं श्रेयः परधर्मो मयावहः? इति । खमावनियतं पूवक्ततिविधखमावाजातं करम 
. किरिविषं दोषं नामोति । विषङ्मर्विषमिव न दोषकरम् । तसात्तव भक्षं हिंसादयून्यमपि न युक्तम् । किंतु 
युक्तोऽपि खधर्मेएव प्रराखतरः । धर्मत्वेन विहितेऽसिन्नभ्रीषोमीयपश्वाम्भे इव कृतेसति न किरिविषप्रसङ्गोऽस्ती- 

® सशरुखुदनीष्यास्या । 
॥ व्यजानात्, आनन्दाच्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" इति च । तस्य निर्णयवाक्यं “मायां तु भङृतिं विद्यान्मायिनं तु 
रम्ˆ इदयादि श्ुखन्तराश्न मायोपाधिल्रभः । “यः सर्वज्ञः स्ैवित्' इयादि श्चुयन्तरात्सर्वज्ञलादिलभः । एवं श्रौत एवाय- 
भगवता प्रकाशितः । “यतः प्रवत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्” इति तमन्तयाभिणं भगवन्तं खकर्मणा अरतिवर्णाभ्मं विहि- 
यच्यं तोषयिला तप्रसादादैकात्म्यज्ञाननिष्ठायोग्यतारक्षणां सिद्धिमन्तःकरणञ्चदधि विन्दति मानवः! देवादिस्तूपासनामातरेणेति 
॥ ४६ ॥ यत्तः लधर्मं एव मलुष्याणां भगवद््रसादहेतुरतः परधमात्सम्यगचु्ठितादपि श्रेयान्प्रशखतरः खधमो विगु- 

म्यगनुष्ठितोऽपि । तस्मालषत्रियेण सता खया सखवमो युद्धादिरेवायु्ठेयो न परधर्मो भिक्षाटनादिरिलयभिभयः । ननु 
ऽपि युदधादिबेन्धुवधादिप्रयवायहेदलान्नायुेय इति चेननेद्ाह--खभावनियतं पूर्वोक्तं शौर्य॑तेज इयादि खभावजं 
2 कमे ङन् किस्विषं पापं बन्धुवधादिनिमित्तं न प्रप्नोति । तथाच प्राण्याख्यातं “खखदुःखे समे कलाः इयत्र विहित- 
छोमाह्गपञ्यहिंसाया इव विहितयुदाद्गबन्धुर्हिसाया अपि भयवायहेतुलाभावाव् ! तथाचोक्तमधस्वात् ॥ ४७ ॥ यस्मादेवं 

४ माष्योत्कषेदधीपिका । 
भूतानां आणिनां मरडृत्तिरत्पत्तिशवेष्टा वा स्यात् । येनेश्वरेण सर्व छत््नमिदं ततं व्याप्तं कार्यस कारणसत्तातिर्किसत्ता- 
वात् ! तं परमात्मानं खकर्मणा अतिवणं पूर्वोक्तेन अभ्यच्य सम्यक् पूजयिला आराध्य मानवोऽधिकृतो मनुष्यः सिद्धं 
ज्ञाननिष्ठायोग्य तालक्षणां विन्दति मते ॥ ४६ ॥ यतः खक्र्मणा परमात्मामभ्यर्व्य॑सिद्धि कमते तसात्खोध्मः धर्मौ 
ऽ सम्यगनुष्ठितोऽपि परधमांत्खजुष्ठितात्सम्यगनु्ितात् श्रयान्भ्रशषखतरः ! नच युद्धादिलक्षणं सधर्म कुर्वन्नपि हिंसानिमित्तं 
प्नोति तत्कथं खधर्मैः श्रेयानिति तत्राह खभावनियतं करम “ल्य तेजो धृतिदीक्षयं यद्धे चाप्यपडङायनमिव्यादि क्म खभावजं 
किल्बिषं नाप्रोति । यथा निषजः कृमिः विषह्ृतं दोषं न प्रविपदयते तथायमयिक्रतः पुरषो दोषवदपि खभावनियतं 
पापं नापरोतीदयर्थः 1 तदुक्तं श्रयान्लधमो विगुणः परधमौत्खनुष्ठितात् । खथ निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इति । 
तहिं दोषरदितमेव भिश्षाटनादि स्वैरनुष्टीयतामतो न पापप्राप्याराङ्कति न वराङकनीयम् । तरदं पापप्रापतिश्चद्कं परिहतै- 
निष्ठतेव स्वैः ङतो न संपात इति शद्धापि न कर्ैव्या । “नटि कश्चित्क्षणमपि जातु विष्ठदयकर्मकृत्” । “नहि देहण्रता 

द भीषरीव्यास्या । ॥ 
त्मिना प्वेमिदं विश्वं ततं व्या तमीश्वरं खकर्मणाऽभ्य्यं पुजयित्वा सिद्धि रभते मनुभ्यः ॥ ४६ ॥ खकरीणिति विषं 
१छमाद--श्रेयानिति । विगुणोऽपि सखधसैः सभ्यगनुष्टितादपि परषमाच्छेयान्देष्ठः । नच बन्धुवधादिथुक्तावदधादेः खथधर्माद्धिक्षा- 
प्रथर्मः ओ इति मन्त्यम् । य॒तः सखभावेन धूो्तेन नियतं नियमेनोक्ते कर ऊर्वम्किस्विषं नाति ¢ ४७ ॥ य॒दि पुनः , 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषेदीपिका-श्रीधरी-ममिनवगुप्तम्यास्यायुता । ७२९ 

सहजं कमे कौन्तेय सदोषमपि न सयजेत् । 
सवोरस्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाच्रताः ॥ ४८ ॥ 

२ भीमन्छांकरभाष्यम् । 

विषज इव सिः; किद्विषं नामोतीषव्युक्तम् । परधसश्च भयावह इति । अनात्मज्ञश्च नहि कथ्ि- 
सक्षणमप्यकर्मङृत्तिष्ठतीति अतः-सहज मिति । सहजं सह जन्मनेवोत्पश्नं सहजं कि तत्कसं कौन्तेय, 
सदोषमपि चिगुणत्वान्न व्यज्ञेत् सवौरस्भा आरभ्यन्त इत्यारम्माः सदैकमौणीव्येत्तत्पकरणात् । ये 
केचिदारम्भाः खघमोः परधमोश्च ते सर्वं हि यस्मा्चिगुणात्मकत्वमन्र हेतुखिगुणात्मकत्व!दोषेण 
धूमेन सहज्ेनाच्चिरिवाद्ताः, सहजस्य कर्मणः खचघमोख्यस्य परित्यागेन परधमो खष्ठनेऽपि दोषान्नेव- 
मुच्यते, भयावहश्च परधर्मः । नच शक्यतेऽशेषतस्व्यक्तमन्ञेन क्म यतस्तसान्न वयजञदित्यर्थः; । किम- 
शेषतस्त्यक्तमश्क्यं कममेतिं न दयज्ञेत्कि वा सहजस्य कर्मणस्त्यागे दोषो भवतीति । किंचातो यदि 
ताचदशेषतस्त्यक्तमरक्यमिति न द्याज्यं सदजं कर्मैव तद्यरेषतस्त्याभे गुण पव स्यादिति सिद्धं 
भवति । सत्यमेवमररोषतस्त्याग प्व नोपपद्यत इति चेत्, किं निद्यप्रचकितात्मकः पुरषो यथा 
सांख्यानां गुणाः किंवा च्ियिव कारकं, यथा बौद्धानां पञ्चस्कन्धाः क्षणप्रष्वसिनः, उभयथापि 

२ आनन्द्गिरिव्याश्या । 

ऽयमधिकरतः पुरूपो दोषवदपि धिहितं क्म ऊर्वेन्पापं नामोतीव्युक्तमिदयर्थः । तर्हिं दोषरहितसेव भिक्षाटनादि 
सवैरनुष्टीयतामतो न पापप्राध्याशङ्कलयाश्ङ्चयाह--परेति । उक्तमिल्यनुवतैते । तर्हिं पपप्राक्षिशङ्कं परिहतैमक्मनिष्ठ- 
त्वमेव सर्वेषां खादिलयाशङ्कय ज्षानाभावान्नेवमिदयाह-अमात्मल्न इति । पूर्ववदन्रापि संबन्धः । भकारान्तरासंभव- 

कृतं फरुमाह-अत इति । सह जयत इति सहजं ख भावनियतं निलयं कम तद्िहितत्वा्िरदोषमपि दहिंसात्मकुतया 
सदोषमिलत्र हेत॒माद-ज्निगुणेति । सस्वादियुणत्रयारञ्धतया हिं सादिदोषवदपि कम विहितमल्याज्यमिलर्थः । 
कर्मणां दोषं पभरपञ्चयति--सर्चैति । आरम्भक्लब्दस्य कमैय्युस्प्या स्वपरसर्वकर्माथैस्वे कर्मणां परक्तत्वं हेतुमाह-- 
प्रकरणादिति । दोषेणेयादि व्यवच्षे-ये केचिदिति । ते सरवै दोषेणारता इति संबन्धः । सर्वकर्मणां दोषा- 

्रतस्वे हिशब्दोपात्त यस्मादिष्यक्तं हेतमेवाभिनयति-चिगुणाट्मकत्वमिति । सल भावनियवस्य क्मेणो दोषवत्वा- 
त्त्यागद्वारा परध्ममातिष्ठमानस्यापि नेव दोषाद्धिमोकः संभवति । नच परधर्मोऽनुष्ठातुं शक्यते भयावहत्वान्न च तर्हि 

कर्मणोऽरोपतोऽनवुष्ठानमेवान्ञस्यारोषक्मैलागायोगादतः सहजं कर्मं सदोषमपि न॒ लाज्यमिति बाक्याथेमाह-- 

सहजयति' । सहजं कमं सदोषमपि न दजेदिलयत्न बिचारमवतास्यति-- किमिति । नहि कश्चिदिति न्यायादिति 

होषः । दोषो विहितनियलयाये भ्र्वायः । संदिग्ध प्रयोजनसख चिचा्यैस्वाटुक्ते संदेहे प्रयोजनं एच्छति--किंचात 

दति । वत्राचमनू्य फट दशैयति--यदीति । अशक्याथानुष्ठानस्य गुणत्वेन प्रसिद्धष्वप्मिद्धं हि महोदधिम- 

गस्यख चुकी पिबतो गुणवत्वं तदाह--पवं तद्धीति । अशेषकर्मैल्यागस् शुणचस्वेऽपि प्रागुक्तन्यायेन तद्यो- 

गात्तस्यादशक्यानुष्ठानतेति शङ्कते--खत्यमिति । चोधसेव विद्ण्वन्नाचं विभजते- किमिति । सस्वादिगुणवदाव्मनो 

निलप्रचछितव्वेनारोषवस्तेन न कर्मं ल्त शक्यं नापि रूपविक्षानवेदनासं्तासंस्कारसंज्ानां क्षणध्वंसिनां स्कन्धानामिव 

क्रियाकारकसेदाभावात्कारकसेवास्मनः क्रियाव्वमिप्यक्ते कमो षतस्यकतुः शक्यसुभयन्रापि स्रमावमङ्गदियाद- 

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी ) 1 
माविकं * # (+ € 

त्यर्थः ॥ ४७ ॥ किंच सहजं खा श्वानं क्म सदोषं हिसामिश्रमपि न त्यजेत् । हि यसास्सवीरम्भाः स्वाभि 
४ मघुददनीन्याख्या । 

निहितदहिसदें भलवायहेदुलं परधर्मश्च भयावहः सामान्यदोषेण च सर्वैकमोणि दुष्टानि तसादजञो वणीश्नमाभिमानी-~ 

हे कौन्तेय, सहजं खभावजं कम सदोषमपि बिहितदिंसायुक्तमपि ज्योविशोमयुद्धादि न दयजेदन्तःकरणशचुद्धेः अआरभवानन्यो 

चा । नद्यनात्मन्ञः कश्चित्क्षणमपि कर्मण्या स्थातं शक्तोति । नच परथरमौनलुतिष्ठपि दोषान्युच्यते \ सवारम्भाः खधमोः 

५ भाष्योत्कर्पदीपिका ! 

दाक्यं सक्तं कमौप्येषतः" दइत्यनातमन्ञेनाकमेनिष्ठतायाः संपादयितुमसषक्यलात् ॥ ४७ ॥ अतः सहजं जन्मनेवोत्पन्नं खभावजं 

कमै न लजेत् 1 कुन्तीपुत्रेण क्षन्नियवरेण खया युद्धे अपलायनादि सदजं कर्म न खाञ्यमिति संबोधनाशयः । दोषवत्सहजमपि 

कम परिलज्य नि्दोषमन्यदीयं कमै कतो नाश्रयणीयमिदाशङ्च दोषरदितसख कर्मेणएवाभोवादियाद--सवरम्भा दि 

६ भीधरीन्याख्या । 

सां ख्यदृष्टया खमे पाकम दोषं मत्वा परधर्मं ॒शओष्ठं मन्यसे तहि सदोषत्वं परधर्भऽपि तुस्यमिदयाश्येनाद--सष्टजमिति । 

भण मार ९२ 



७६९ आनन्दगिरिव्यास्यासंवङित-श्रीमच्छंकरभाष्ययुता-धीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

१ भीमन्छांकर भाष्यम् । 

कर्मणो ऽशेषतस्त्यागो न संभवति । अथ ततीयोऽपि पश्चो यदा करोति तदा सक्िय वस्तं, थवान 
करोति तदा निष्कं वस्तु तदेव । तत्रैव सति दाक्यं कमाशेषतस्त्यक्तम् । अयं त्वस्सिस्ततीये 
पञ्चे विक्षेपो न निस्यप्रचलितं वस्तु नापि क्रियेव कास्कं किं तर्हिं व्यवस्थिते द्रव्येऽबिद्यमाना 
क्रियोत्प्यते विद्यमाना च विनश्यति । ह्द्धं द्रव्यं राकतिमद्वतिष्ठत इदयेवमाहुः काणदास्तदेव च 
कारकसित्यस्िन्पश्चे को दोष इति, अथमेव त दोषो यतस्त्वभागवतं मतमिदं कथं ज्ञायते, यत 
आह भगवान्नासतो विद्यते माव इत्यादि । काणादानां द्यसतो भावः सतश्चाभाव इतीदं मतम् । 
अमागवतत्वेऽपि न्यायवच्चेतंको दोष इति चेत् । उच्यते, दोषवस्विदं सर्वप्रमाणविरोधात् । कथम्, 
यदि तावद्भवयणुकादि दव्य प्रागुत्पत्तेरल्यन्तमेवासदुत्पन्नं च स्थितं केचिःत्काढं पुनरत्यन्तमेवासस्वमा- 
पद्यते । तथाच खत्यसदेव सज्ञायते सदेवासस्वमापद्यतेऽभावो भावो भवति भावश्चाभाव इति । तजा 
भावो जायमानः प्रागुत्पत्तेः शाराविषाणकदपः समवाय्यसमवायिनिसित्ताख्यं कारणमपेश्ष्य जायत 
इति ! न चेवमभाच उत्पद्यते कारणं वापेश्चत इति शक्ये वक्त, असतां शद्विषाणादीनामदश्तेनात् । 
भावात्मकाश्चेद्धटादय उत्पद्यमानाः किंचिदभिव्यक्तिमात्रकारणमपेक््योत्पद्यन्त इति राक्यं परतिपत्तुम् । 
किचासतथ्च सद्भावे सतश्चाखद्धावे न कचिलप्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः कस्यचिर्स्यात् । सत्त. 
देवासदसदेवैति निश्चयाद्ुपपत्तेः । किंचोत्पद्यत इति व्यणुकदेददैव्यस्य खकारणसत्तासंबन्धमाह्ुः । 
प्रागुत्पत्तेश्चासत्पश्चात्खकारणव्याप्रारमपेश््य खकार्णेः परमाणुभिः सत्तया च समवायलक्षणेन 
दधु भच प के पभम कयित को रकेन पो जा श ध लोमे शिजि प पिम पो सतन निम मि न ० ण ~ १700 न ४७ ६0४७ 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

उभयथेति । पक्षद्वयादुरोधेनारोषक्मैलय(गयोगे वेरोषिकशथोदयति--अध्ेति । कदाविदत्म। सक्तियो निष्क्रियश्च 
कदाचिदिति सिते फरितमाह- तन्न ति । उक्तमेव पक्षं पूर्वाक्तपन्षद्वयाद्िशोष दशनेन विकश्षदयति--अय त्विति । 
लागमापाथित्वे क्रियायासद्वतो द्रव्य कथं स्थायितेलयारङ्याह--डुद्धमिति । करियाशक्तिमस्वेऽपि क्रियावस्वाभावें 

कथं कारकत्वं कयां क्वेव कारणं कारकमिलयभ्युपगमादियाशङ्याद-- तदेवेति । क्ियाशक्तिमदेव कारकं न 
क्लियाधिकरणं परस्पराश्रयादिल्थः । चेहोषिकपक्षे दोषामावादस्ि सवैः खीकायतेत्युपसंहरति-दव्यस्मिन्निति। 
भगवन्मतानुसारिस्वाभावाद्स्य पश्चस्य ल्याज्यतेति दृषयति--अयसेवेति । भगवन्मतननुसारित्वमसयाप्रामाणिकमिति 
शङ्ते--कथमिति । भगवद्रचनसुदाहरन् परपक्षस्य तदनुगुणस्वाभावमाह-यत इति । परेषामपि मतमेतदनु- 
गुणमेव किं न सादियाशङ्याह--क्राणादानां हीति । मगवन्मतानुगुणस्वा भावेऽपि न्यायालुगुणस्वेन दोषरदितं 
काणादानां मत्चुपादेयमेच तर्हिं काणादमततिरोधादुपेक्ष्यते भगवन्मतमिति रङ्ते--अभागवतत्वे ऽपीति । न्यायव- 
प्वमसि्धमिति इूषयति--उच्यतं इति । सर्वघ्रमाणानुखारिणो मतख न तद्धिरोधितेल्याक्षिपति--कथमिति । वैदो. 
षिकमतस्य सर्वप्रमाणविरेधं प्रकूययज्नादौ तन्मतमनुवदति--यदी ति ! असतो जन्म सतश्च नादा इति स्थिते फडित- 
महत थाचेति । उक्तमेव वाक्यं व्याकरोति-अभाव इति । सदेवासरवमापथ्त इत्युक्तं व्याचषे---भावश्चति। 

इति मतमिति शोषः । तत्रैवाभ्युपगमान्तरमाह- तत्रेति । प्रकृतं मतं स्तम्यथैः । इद्यभ्युपगम्यत इति रोषः । 
परकीयमभ्युपगमं वूषयत्ति- नचेति । एवमिति परपरिभाषाचुसारेणेलय्थः । अदुर्शनादुष्पत्तेरपेश्चायाश्चेति शोषः । 
कथं तर्हिं त्वन्मतेऽपि घटादीनां कारणापेक्षाणायुत्पत्चिने हि भावानां कारणापेक्षोत्पत्तिवा युक्तेति तन्नराह--भावेति । 
घटादीनामसरत्पक्चे भागपि कारणारमना सखतामेवव्यक्तनामरूपाणामभिव्यक्तिताममीमपेक्ष्य पथगभिनव्यक्तिसंभवन्न 

किंचिदनवद्यमिल्य्थः । असस्कायवादे दो षान्तरमाह--्किचेति । परमते मानमेयन्यवहारे क्विदुपि विश्वासो न 
कस्य चिदिलयन्र हेतुमाद-सर्सदेवेति । नहि सत्तथैवेति निश्चितं तसैव युनरखच्वप्रा्ेरिषटव्वान्न चासत्तथेवेति 
निश्चयस्तस्येव स्वपरघेरपगसादतो यन्मानेन सदसद्वा निर्णीतं तत्तथेति विश्वासाभावन्मानवेफल्यमियर्थंः । इतश्च(- 
सत्कायैवादे न युक्तिमानिखाह--िंःचेति । तदेव हेत्वन्तरं र्फोरयितं परमतमनुवदति--उत्पयत इतीति । 
परकीयं वचनमेव व्याच््--प्राभिति । संब्द्वं॑सदिल्यनेन कारणसंबन्धे सति कायस सन्तासंबन्धो भवतीत्युक्तं 

ख मशुसुदनीभ्याख्या । 

परधमांश्च सवे हि यसमादोषेण नरिगुणात्मकलेन सामन्येनारता व्याप्ताः सदोषा एव । तथाच भग्न्याक्यातं “परिणामतापसं- 
स्कारेयुणत्तिनिरो धाच्च दुःखमेव सर्वं निवेकिनः" इति । तस्मादगलानात्मज्ञः कमणि कुर्वन्विषजङृमिरिव विषं सहजं कर्म 

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । 

यस्मादारभ्यन्त इयारम्भाः सर्वकमाणि त्रिशुणात्मकल्लात्सहञेन धूमेनाभिरिवाडृताः व्याप्ताः सदोषा इयथः । तथाच सहजख 
६ भीधरीन्याखूया । 

सदजं सखभाववरिहितं करम॑सदोषमपि न ल्जेत्.। दि याद् सवेऽप्यारम्भा दृष्टद््थीनि सवाण्यपि कमौणि दोषेण केननिदादृता 



नीरकण्दी-मधुसूदनी-भाष्योत्कर्षदी पिका-भीर्री-अमिनवगुपव्याख्यायुता । ७३१ 

१ भीमच्छांकरभाध्यम् । इ 

संबन्धेन संबध्यते संबद्धं सत्कारणसमवेतं सद्भवति । तत्र वक्तव्य कथमसतः संत्कारणं भरेतसं- 
बन्धो वा केनचित् स्यात्। नदि वन्ध्यापुत्रस्य सता संबर्धो वा कारणे वा कैनचित्ममाणतः कद्पयथितं 
काक्यम् । नयु नैवं वेकशेषिकेरभावस्य संबन्धः कर्प्यते ड साया कादीनां हि दव्याणां खकारणेन सः 
घायङक्षणः संबन्धः सतामेवोच्यत इति । न संबन्धाटपराकस्व्स्युपगमात् । सहि वैरोषिकैः 
कुलाकदण्डचक्रादिव्यापारास्प्राग्वरादीनामस्तित्वसिष्यते । नच सद पव घराद्याकारप्रा्तिभि- 
च्छन्ति । ततश्चासत पव संबन्धः पारिशेष्यादिष्टो भवति । नन्वसतोऽपि समवायलक्षणः संबन्धो 
न विरुद्धः । न; वर्भ्यापुत्रादीनामददोनात्। घरादैरेव प्रागभावस्य खकार्णसंबन्धो भवति नं बन्ध्या 
पुघादेः, अभावस्य तुद्यत्वेऽपीति विद्ोषोऽभावस्य वक्तव्यः । पकश्याभावो डयोरभावः सर्वस्याभावः 
प्रागभावः प्रध्वंसाभाव इतरेतयाभावोऽव्यन्ताभाव इति छश्षणतो न कैनचिद्धिशेषो दहौयितं शक्यः 
अस्ति च विशेषे घटस्य भागभावं प्व इलकाखादिभिधेटभावमापयते संवध्यते च भावेन कपा 
खाख्येन, सखकारणेन सर्वैव्यवहार्योग्यश्च भवति नतु घटस्येव प्रध्वसाभावोऽभावत्वे सत्यपीति 
भध्वेसाद्यभावानां न कचिद्यवहास्योम्यत्वं प्रागमावस्येव ्णुकादिद्रव्याद्यस्योत्पर्यादिव्यवहासाद- 
त्वमिदेतदसमञ्जसमभावत्वाविदेषादययन्तप्रध्वसाभावयोरिव । नयं नेवास्ाभिः प्रागभावस्य भावाः- 
पत्तिरूच्यते । भावस्यैव हि तर्हिं भावापत्तियेथा घटस्य घटापत्तिः पटस्य वा परापतति; 1 एतदप्य- 
भावस्य भावापत्तिवदेव प्रमाणविरुद्धम् । साख्यस्यापि यः परिणामपश्चः सोऽप्यपूवैधर्मोत्पत्ति- 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

वदेव स्फुटयति--कारणेति । परमतमेवमनुभाष्य दृषयति-- तन्नेति । कार्यस्यासतोऽपि कारणं संभवति तस्यं चं 
कार्येण संबन्धः सिष्यतीयद्राङ्खयाह- नहीति । अस्घादेवासलतः संबन्धाभावे कारणस्य सतोऽपि न तेन संबन्धो- 
ऽञुमातुं शक्यते सदसतोः संबम्धासंमवादिलय्थः । कार्यसायन्ताससानभ्युषगमात्कारणसंबन्धः स्यादिति शङ्ते-- 
नन्विति । सतामेव ग्यणुकादीनां कारणसंबन्धं शद्धितं दूषयति---न संबन्धादिति । अनभ्ुपगममेव निशद्- 
यति-नहीति । सदेव कारणं कायौकारमापद्य कार्यव्यवहारं निर्व॑हतीलयम्युपगमान्नास्ि संबन्धायुपपत्तिरिलयाशङ्य(- 
प्रादधाम्तान्मेवमियाह- नचेति । कायैख कारणसंबन्धासपूर्वं॑सस्वाभावे परिदोषसिद्धमर्थं द्यति- ततश्चेति । 
तश्र चानुपपत्तिर्क्तेति रोषः । संबर्धिनोः सदसतोरेवासंयोगेऽपि समवायः सदसतोः संभवेदिति तस्य नियत्वादन्य- 
तरसंघन्धा भावेऽपि स्थितेरावश्यकल्वादिति शङ्कते---नन्विति । सदसताोर्भिथः संबन्धस्यादृष्स्वन्रेति निराचशटे- 
न चन्ध्येति । घटादिप्रागभावस्याल्यन्ताभावस्वाभावाद्रम्भ्यापु्रादिनिखक्षणतया खकारणसंबन्धः सिध्यतीलयाशङ्खयाह--~ 
घटरादेरिति । उभयन्राभावस्मावाविरीषेऽपि कस्यवित्कारणसंबन्धो नेतरसति विरोषे हेष्व भावान्न भागभावसख 
कारणसंबन्धः संभवतीलय्थैः । घटादिप्रागभावस्य सम्रतियोगिकत्वं बन्ध्यपुत्रादेनेवमिति विरोषमालङ्कय वषयति-- 
एकस्येति । भ्रागभावयेवमप्रध्वंसाभावादेरपि सप्रतियो गिकलत्वाविरोषे स्वकारणेन संबन्धाविरोषः सादिः । 
भरागभावप्रध्वसाभावयोरविंशेपाभवे फरितमाह-अखति चेति । कपारशब्दो घटकारणी भूवष्छदवयवनिषयः, 
सर्वो व्यवहारो घटाश्रितो जन्मनाश्ादिव्यवहारः । भ्रध्वंसाभावस्तु घटसयेवामाव्वे सलयपि न घरस्वमापद्यते नापि 
कारणेन संबध्यते न चोस्पस्यादिव्यवहारयोग्यो भवतीदलेतदयुक्तं प्रागभावेनासखय बिरोषाभावादिस्याद- नत्विति । 
असमज्जसमिलनेनेतिश्ब्दः संबध्यते । असमञ्जसान्तरमाह--प्रध्वसादीतह्ि । अन्योन्याभावादनंताभावात्रादि- 
पदार्थौ । कचिदिति देशकाखयो अह ण, व्यवहारो जन्मादिरिव, प्रागभावो नोत्पस्यादिव्यवहारयोग्योऽभावल्वाद्वसा- 
दिविदिल्य्थेः । प्रागभावस्य घटाभावानभ्युपगमादजुमानं सिद्धसाधनमिति कङ्ते-- नन्विति 1 अभावस्य भावापत्य- 
मभ्युपगमे भावस्ेव मत्रापत्तिरिलनिष्टं स्यादिति दूषयति-- भावस्येति । वस्य ॒तदापत्तरयोग्यस्वे द्टान्तमाह-- 
यथेति । अभावसख भावापक्तिरनिष्टेति दाष्टौन्तिकं स्पष्टयति--पतद् पीति । आरम्भवादोक्त वोप परिणामवादेऽपि 
संचारयति--सांख्यस्येति । घर्मः परिणामः । असतोऽपूर्वपरिणामस्योत्पत्तः सतश्च पूशपरिणामसख नादादंसदसदेव 

€ मधुसूदनीन्याख्या । 

युदधादि तवरिशुणात्मकलेन सामान्येन बन्श्ुवधादिनिमित्तचेन विशेषेण च सदोषमपि न दजेत् । सर्वकर्मद्यागासमर्थलात् । 
४ भाष्योत्कथकीपिका । 

खधमोख्यस् कर्मणः परिद्यागेन परधर्मायुष्ठनेऽपि सर्वकर्मणां दोषवत््वादोषननेवसुच्यते । भयावहश्च परधर्मः ! नव शवयतेऽके- 
६ श्रीधरीन्याख्या। 

व्याप्ता एव । चथा सदञेन धूमेनाभ्निरादवसद्वत्.। भतो यथ्निधूमरूपं दोषमपाङृख भरताप एव तमःशीतादिनिडत्तये सन्यते तथा 



आननदगिरिव्यास्याग्धवकित-श्रीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता | [ अध्यायः १८ 

१ भीर्मन्डांकरमान्यम्। 

म्नि विशिष्यते । अभिव्यक्तितिरोभावाङ्गिकरणेऽप्यभिव्यक्तितिरोभा- 
नत्वावि्य्र्शत्वनिरूपणे पूवैच्देव पमाणविरोधः 1 पतेन कारणस्यैव संस्थानसुत्पच्या- 

कत्येतदपि अव्य ! पारिशेप्यान्दे कमेव वस्त्वविद्ययोत्पत्तिषिनाशादि धैनैटववनेकधा विक 
स्यत इतीदं “मा: + 8 नासतो विद्यते माव. इत्यसमिञ््छोके 1 सत्प्रययस्याव्यभिचाराव्यभि- 
चाराश्चम्नेप्पामिति। कथं तरि आत्मनो ऽतिक्रियत्तरेऽ शेषतः कर्मणस्त्यागो नोपपद्यत इति । यदि वस्तु- 
भूना गुणाः यदि वाविद्याकस्पितास्तद्धमेः क्म तदाःमन्यविचयाभ्यारोपिवमेबेत्यविदवान्नदि कथि. 
सक्षणमम्यश्चेषतस्व्यक्तु शक्तोतीच्युक्तम् । विद्वांस्तु पुनर्विं्ययाऽविद्यायां निवृत्तायां शक्रोष्येवाशेषतः 
कथं परिव्यक्तमबियाध्यासेपितस्य श्षेषाचुपपत्तेः । नहि तैमिरिकदषयाध्यारोपितस्य दिचन्द्ादेस्तिसि- 
रापगमे शेषोऽवतिष्ते । एवच सतीदं वच न॑मुपपन्नं सवैकमाणि मनसेद्यादि । "खे खे कर्ण्यभिरतः 
संसिद्धि कभतते नरः, 'खकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः" इति च ॥ ४८॥ याच कर्मजा 
कः ककत शिनिेकिकी + 0 0 

७३२ 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

सच्च सदेवेति व्यव्रस्थात्रापि दु्ैटेखर्थः । ननु कायं कारणास्मना आगपि सदेवाव्यक्तं कारकव्यापारान्यज्यते तेन 
व्यक्तयव्यन्त्यो जेन्मनाशव्यवहारान्मतान्तराद्विरोपसिद्धिस्तच्राह--अभिव्यक्तीति । कारकव्यापार्परागनमिन्यक्तिवद- 
भिव्यन्ः सचमससवं वा स्वे कारकव्यापारवेयथ्यात्तद्विषयत्रमाणविरोधो द्वितीये पश्चान्तरवदल्न्तासतस्तन्निर्वधयै- 
त्रायोगे स एव दोषः कारकव्यापारादूध्वं व्यक्तिवदृव्यक्तेरपि सत्वे स एव दोषोऽसत्वेपि सतोऽसचवानङ्खीकारान्मान- 
मेयव्यवहारे न कापि विश्वासः सत्सदेवाख्दसदेवेयनिधोरणादिलय्थेः । सां खयपश्च्रतिक्चेपन्यायेन पश्चान्तरमपि भरति. 
क्षि्षमियाह--एतेनेति । कारणस्यैव कायैरूपापत्तिरःपत्तिस्तस्यैव तदूप्यागेन स्वरूपापत्तिनीश इदयेतदपि न पूर्वरूपे 
स्थिते नष्टे च परस्य पररूपापत्तेरुपपत्तेः, न च प्रप्त रूपं स्थितेन नष्टेन वा क्त शक्यमिलर्थः । भारस्भवादे परिणा- 
मव्र्देषु चोत्पस्यादिव्यवहाराुपपन्तौ परिरोषायातं दशैयति- पारिशेष्यादिति । एकस्यानेकविधनिकद्पालुपपत्ति- 
माशङ्काद--अविधयेति 1 अस्यापि मतस्य भगवन्मताचुरोधिखा मावादतिशिष्टा ल्याज्यतेल्याराङ्याह--इतीदः- 
मिति । रक्तमेव भगवन्मतं विशदयति--ससप्रस्ययस्येति ! सदेकमेव वस्तु स्यादिति शोषः । इतरेषां विकार. 
परल्ययानां रजतादिषीबदथव्यभिचारादविद्यया तदेव सदरत्वनेकधा विकल्प्यत इ्याह--व्यभिचाराश्येति । इति 
मतं शोके दधितमिति संबन्धः । आस्मनश्नेदबरिकरियस्वं भगवतेष्टं तर्हिं सर्वकर्मपरित्यागोपपत्तेः सहजस्यापि कर्मण- 
स्यागसिद्धिरिति शङ्ते-कथमिति । किं कार्यकारणात्मनां गुणानामकद्पितानां कद्पितानां वा कमं धर्मस्वेनेष्ं 
द्विधापि निःशेषक्मलयागो विहुषोऽविदुषो चा नाद्य इव्याह-यदीत्यादिना । अकिद्यारोपितमेव गुणशष्दितका्य. 
कारणारोपद्वारा कर्मेति रोषः । द्वितीयं प्रयाह--विद्धांरित्वति । आरोपरोषवराद्विदुषोऽपि नारोषकर्मलयागसिद्धि- 
रिव्याशङ्याह--भविद्येति । तामेवायुपपत्ति दृष्टन्तेन स्पष्टयति- नहीति । बिहुषोऽरोषकर्मलयागेः पाञ्चमिकमपि 
वचोऽनुकूरमिव्याह--एवचेति । अविदुषः सर्वैकर्म॑लागायोगे च प्रङृताभ्यायस्थमेव वाक्यमनुगुणमित्याह-खे ख 
इति । वाक्यान्तरमपि तत्रैवाथ युक्ताथमिलयाह--सखकर्मणेति ¶॥ ४८ ॥ विदुषः स्ेक्मलारोऽपि नाविदुषस्तये. 
युक्तम्, इदानीखुक्तमनुदानन्तरश्छोकतात्पयमाह--या च कर्म॑जेति । चोऽवधारणार्थो भिन्नक्रमो वक्तव्य इत्र 

३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी >) । 

कर्माणि दोषेण हिंसादिना आदृता एव । यसा परधमो भयावहस्तसात्खक्म न त्यजेदित्यर्थः ॥ ४८ ॥ सकरम 
४ भश्ुसूुदनीव्याख्या । 

सरवकर्म्ागसमर्थस्तु ्द्धन्तःकरणस्यजेदेवेखभिश्रायः ॥ ४८ ॥ कः पुनः सर्वैकर्मयागासमर्थो यो निद्यानियवस्वुविवेकजे- 
नेहासुत्रार्थभोगवेरग्येण चमदमादिसंपन्नः कर्मजा सिद्धिमद्दधिपरिश्षयद्यारा सुसुष्चः चद्बरह्मत्येक्यजिज्ञासां प्राप्तः स सष्टमो- 
कहेवत्रहमत्मेकयज्ञानसाधननेदान्तवाक्यश्रवणादि कर्तु सरवनिक्षेपनिकत्या तच्छेषभूतं सर्वकमसंन्यासं धुतिस्रतिविहितं कुयौ- 
देव । 'तस्मदेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चः समाहितो भूलात्मन्येवात्मानं पयेत्” इति ्ुतेः । “सलयाश्रते सुखदुःखे 
वेदानिमं लोकमु च पररियज्यात्मानमन्विच्छेत्' इति स्परे उपरतस्यक्तसर्वकम भूललात्मानं परयेदात्मदशनाय वेदान्तवा- 

५ भाष्योत्कषंदीपिका ! 

नशशेषतः कमं यकु यतस्तस्मान्न दयजेदिदयरथः ॥ ५८ ॥ ज्ञाननिष्ठायोगयताकक्षणायाः कर्म॑जायाः सिद्धः फलभूतां ज्ञाननि- 
६ भीधरीन्याख्या । 

कमेणोऽपि दोषांश विषाय गुणां एव सस्युदधये सेन्यत इले; ॥ ५८ ॥ ननु कर्थं कर्मणि क्रियमाणे दोषांदप्रहाणेन युणांडा एव 
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असक्तबुद्धिः सवेच्र जितात्मा विगतंस्प्हः । 
वैष्कम्थंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 

१ शीमच्छाकरभाष्यम्। 

सिद्धिरक्ता क्षाननिष्ठायोग्यताङक्षणा तस्याः फङरभूता नेष्कभ्येसिद्धिक्ञीननिष्ठाङक्चणा वक्तव्येति 
श्छोक आरभ्यते--असक्तबुद्धिरिति । असक्ता सङ्गरहिता बुद्धिरन्तःकरणं यस्य सोऽसक्तवुद्धि 
सवत्र पु्रदारादिष्वासक्तिनिमित्तषु, जितात्मा जितो वश्ीङत आट्मान्तःकरणं यस्य स जितात्मा 
विगतस्पो विगता स्पृहा तृष्णा देहजीवितभोगेषु यसात्स विगतस्पृहः । य पवेभूत आत्मन्ञः सं 
नेष्कस्यसिद्धि निगतानि कर्माणि यस्मान्निष्कियत्रह्मात्मसंबोधात्स निष्कम तस्य भावो नेष्कस्प 
नैष्कम्य च तत्सिद्धिश्च सा नैष्क्यसिद्धिः नैष्कम्ैस्य वा सिद्धिर्निष्करियामसखरूपावस्थानखश्चणस्यं 
सिद्धिर्निंष्पत्तिस्तां नैष्कम्येसिद्धि परमां प्रकृ कर्मजवषिद्धिविलक्षणां सद्योभुक्लयवस्थानरूपां संन्या- 
सेन सम्यग्दशनेन तत्पू्ैकेण वा स्वैकर्मसंन्यासेनाधिगच्छति प्रामोति । तथाचोक्तं 'स्वैक्मीणि 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

संबध्यते । साधनान्युपदिशकनेष्कम्य॑सिद्धिः व्यपदिश्षति-असक्तेति । पृत्रादिधिषये चेतसः सङ्गाभावेऽपि वखा- 
-खाघीनत्वमाराद्यषद-जि'तात्मेति । असक्तियुक्स्वा स्प्रहाभावं वदता पुनरक्तिरिशेयाशङ्याह-देहेति । उक्त- 
मनूद्य तत्फरु रुम्भयति--य पवमिति । कर्मणां निर्गतो देवुमाह- निष्क्रियेति । सम्यग्क्तानारथत्वेन नेष्कर्य- 
सिद्धिशब्दं व्याख्यायाथीन्तरमाद-नेष्कम्येस्येति । परकरषमेव भरक्टयति--कर्मनेति । संन्यास श्ुतिरद्लयोः 

३ नीटकण्डव्याख्या ( बलुषंरी >)। 

णामीश्वरे समर्पणं कर्तन्यमित्युयस्तानन्तरशोकट्वयेन खकर्मणामावदयकत्वमुक्स्वा तेषां परमेश्वरेऽषणेन किं एङ यादि- 
त्यत आह-असखक्तेति । संन्यासेन “कार्यमित्येव थत्कर्म नियतं क्रियतेऽजुन । सङ्खं त्यक्त्वा फठं चैव स त्यागः 
साच्िको मतः? इति पूर्वोक्तेनासुख्यास्विकल्यागेन । असक्तबुद्धिः पुत्रदारादिषु सक्तिपदेषु आसक्तिवार्जता बुद्धि- 
यख सोऽसक्तबुद्धिः विरक्त इत्यर्थः । अतएव जितात्मा शान्तचित्तः । विगतस्पृहः विशेषेण गता स्पृहा तृष्णा यख 

तादशो भूत्वा नेष्कम्यसिद्धिं कार्श्येन खरूपतः कर्मत्यागरक्षणां पारिताज्यसिद्धि परमां पूर्वाक्तायुख्यत्यागपिक्षयाति- 
« मधुसुदनीन्याख्या । 

क्यानि विचारथेदिति श्रुयर्थ. । एतादश एव ब्रह्मसंस्थोऽगतलमेतिः इति श्चुया धर्मस्कन्धत्रथविलक्षणलेन प्रतिपादितः 
परमहंसपरिव्राजकः परम्हंसपरिवाजकं कृतकरं गुरुमुपख्लय वेदान्तवाक्यविचारसमथो यसुदिर्य (अथातो ब्रह्मजिन्नासाः 
इदयादिचतरेक्षणमीमां सा भगवता बादरायणेन समारम्भ । कीरसोऽसाविद्याह-सरवैत्र पुत्रदारादिषु सक्तिनिमिततेष्वप्यसक्त- 

वुद्धिरहमेषां ममैत इदयभिष्वद्गरहिता बुद्धिभय सः । यतो जितात्मा विषयेभ्यः ्रद्याहय वदीक्ृतान्तःकरणः । विषयरागे 
सति कर्थ प्रयाहरणं तत्राह-- विगतस्परह , दे्जीवितमोगेष्वपि वाञ्छारदहितः सर्वददयेषु दोषदरेनेन निखबोधपरमानन्द्- 
रूपमोक्षयुणदशनेन च सर्वतो विस्त इल्यथः । य एवं ज्ुद्धान्तःकरणः “खक्र्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः इवि 
वचनप्रतिपादितां कर्मजामपरमां सिद्धि ज्ञानसाधनवेदान्तवाक्यविचाराधिकारलक्षणां ज्ञाननिष्ठायोम्यतां श्राप्तः सं संन्यासेन 

शिखायज्ञोपवीतादिसहितसवैकर्मलयागेन हेदुना तत्पूवैकेण विचारेणेयर्थः । नेष्कम्यसिद्धि निष्कर्म ब्रह्म तद्िषयं निचारपरि- 
निष्पन्नं ज्ञानं नैष्कर्म्य तद्रूपां सिद्धि परमां कर्मेजाया अपरमसिद्धेः फलभूतामधिगच्छति साधनपरिपाकेण प्राप्रोति । अथव 
संन्यासेनेतीत्थ॑भूतसक्षणे तृतीया ! सर्व॑कर्मसंन्यासरूपां नैष्कर्म्सिदधि ब्रह्मसाक्षात्कारयोग्यतां नैगण्यलक्षणां सिद्धिं परमां 

५ ाष्योत्कषंदीपिका । 

छारक्षणां तेष्कम्यसिदिमाद-असक्तेति । सर्वत्र सक्तिनिमित्तेषु पुत्र दारादिष्वसक्तबुद्धिरसक्ता सङ्गरहिता बुद्धिरन्तःकरणं यख 

स यतो जितो वज्ञीक्रत आत्मान्तःकरणं यस स जितात्मा । अतएव विगता स्प्रहा देहजीवनभोगेषु वृष्णा यस्मात्स य एवंभूत 

आत्मन्ञः स नैष्कर्म्यसिद्धि निर्गतानि कमौणि यस्मात् निष्कियात्मसंबोधात् स निष्कमां तस भावो नैष्कम्य तच तत्सिद्धिश्च 
सा नेष्कम्यख निष्कियात्मखरूपावस्थानलक्षणस्य सिदिर्िरत्तिरिति वा तां परमां कर्मजायाः सिद्धेः अकृष्टं सदोसुक्तयवस्था- 
नरूपां संन्यासेन सम्यग्दर्शनेन ततपूैकेण वा सर्वकरमेसंन्यासेनाधिगच्छति आरति । तदुक्तं सर्वकर्माणि मनसा संन्यखास्त 

& आधरीन्थाख्या । 

 संप्त्यत श्यपेक्षायामाद--असक्तेति । असक्ता सङ्गदयल्या जुदडियैख, जितात्मा निरहंकारः, बिगतस्ृद्यो विगता स्पृ फरविषयेच्छा 

यस्मात्स पवंभूतेन “स त्यागः साच्तिको मत शेवं पूवोत्तेन कमौसक्तिततफल्योस्तयागरक्षणेन संन्यासेन नेष्कम्य॑सिदं सर्वैकमैनिदृत्ति- 

उक्षणां स्श्यद्धिमधिगच्छति । यथपि सङ्गफल्योस््यगेन क्रमौ वुष्टानमपि नेष्कम्यमेन, करैत्ाभिनिवेश्चामावात् 1 तदुक्तम्-नेव् किंचि- 



५७३४ भानन्दगिरिव्याख्यांसवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्दगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

सिद्धि प्रा्ठो यथा जह्य वथोम्नोति निबोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 

१ भमच्छाकरनान्यम् । 

भनसा संन्यस्य नेव कर्वन्न कारयन्नास्ते' इति ॥ ४९ ॥ पूवोकेन खकमाौ चश्ठानेनेश्वसभ्यच॑नस्येण 
जनितां प्रागुक्तङक्षणां सिद्धि भाप्तस्योरपन्नाट्मविवेकक्ानस्य केवङात्मल्ञाननिष्ठारूपा नैष्कम्यैरश्चषणा 
सिद्धिर्येन कमेण भवति तद्करुव्यसियाद-सिद्धिमिति । सिद्धि प्राः स्वकर्मणेश्वरं समभ्यस्य 
वल्मसादजां कथयेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यताकश्चणां सिद्धि ` भातत, सिद्धिं प्राप्त शति तदल्ुवाद 
उ्तरार्थः । किं तदुत्तरं यदथोऽनुवाद् इत्युच्यते । यथा येन प्रकारेण श्चाननिष्ठारूपेण बद्य परमा- 
त्मानमाप्नोति तथा तं प्रकारं श्ाननिष्ठौप्राधिक्रमं से मम चचनान्निबोध त्वं निश्वयेनावधास्येयये तत् । 
कि विस्तरेण नेरयाह समासेनैव संक्चेपेणेव हे कौन्देय । यथा जह्य श्राप्नोति तथा निबोघेति अनेन 
या व्रतिश्लाता अ्यप्रासिस्तामिदंतया दशरेयितुमाह- निष्ठा ज्ञानस्य या परेति । निष्ठा प्यवसानं 
धरिसमातिरिदयेकत् 1 कस्य बह्यज्लानस्य या परा परिखमा्तिः 1 कीदशी सा, यादंसमात्मक्ानम् । 
कीदक् तत्, यादृश आत्मा । कीदशोऽसो, यादो भगव तोक्त उपनिषद्धाक्येश्च न्यायतश्च । नयु 

२ आनन्दगिंरिष्याख्यां । 5४ 

तम्यग्दशचनस्वाप्रसिद्धेरयुक्तं तादास्म्यमिलयाशंङ्य पश्चान्तरमाद--तत्पूवैकेणेति । संन्यासनष्कर्म्यप्राधिरिलयनत्न वाक्यो- 
धक्रमासुदत्यमाह-तथाच्ेति ॥ ४९ ॥ ज्ञानप्राक्षियोग्यतावतो जातसम्यर्धियस्तत्फलैप्रासो सुक्तावुक्तायां वक्तन्यरोषो 
भासीलयादङ्खाष्ट--पूवो केनेति । कमाख्यं वस्तु तदि्युच्यते । सिद्धि भ्राप्त इत्युक्तमेव कस्मादनुते तत्राह--- 

तदज्चवाद इति । उन्तरमेव प्रश्षपूरवकं स्फोरयति-किं तदित्यादिना । क्ञाननिष्टप्राकषिक्रमस विस्तरेणोक्ती 
रवो धत्वा परिदहरति- किमिति । चतुथैपादस्य पूर्वेणासङ्गतिमाशङ्कयाह--यथेति । निष्ठायाः सापेश्षत्वा- 
सखतिसंबन्धि प्रतिनिरदशव्यमिल्याह-कस्येति । या ्रहमानस्य परा निष्ठा सा भ्रहृतस्य हान निषटेयाह--जह्चेति । 
शख परा निष्टा न प्रसिद्धेति स्वा साधनाजु्टानाधीनतया साध्येति मत्वा एच्छःरः--कीदरीति । भसिद्धमास्म- 
श्ानमजुरूभ्य अहा्ाननिष्य सुकनेव्याह--यादृशामिति । तत्रापि भरसिद्धिरतिद्धेति शङ्कते-षीडगिति । अथैनैव 
विक्ेष्ठो दीति वज्ययेनोत्तरमाद- यादा इति । तस्मिन्नपि चिप्रतिपत्तेरप्रसिद्धिमभिसंधाय पृच्छति---वौद्दा 
इति 1 मगवद्राक्यान्युपनिषद्धाक्यानि चाभिलय परिदरति--यादशा इति । न जायते त्रियते वे्यादीनि वाक्यानि । 

३ नीलकण्ठव्याख्या ८ षवुधंरी ) । 

्रष्ठां न देष्चकुशटं कर्मति शोके व्याख्याता अधिगच्छति प्रभोति ॥ ४९ ॥ खकर्मनिरतः सिद्धि यथां विन्दती- 
लयेतत्मतिज्ञातसुपपादितम् 1 इदानीं नेष्कम्यसिद्धि प्रा्ोऽपि परित्रार् वकषीकारसं्कवेराग्यवाभ् यथा ब्रह्म प्रामोति 
तथा वक्तं प्रतिजानीते--सिद्धिमिति । सिद्धं नेष्कम्यसिद्धिं निबोध बुभ्यख मे । मद्वचनात्समासेन संक्षेपेणेव हे 

४ सथधुखदनीन्याख्या । | 

पूर्वाः सिद्धेः सात्तिक्याः फलभूतामधिगच्छतीलर्थः ॥ ४९ ॥ अगुक्तसाधनसंपनसय सर्वकमसंन्याषिनो ब्रहमज्ञानोतपन्ती 
साधनक्रममाह-सकर्मगेश्वरमाराध्य ततपरसादजां सर्वैक्मलयागपरयन्तां ज्ञानोत्पत्तियोग्यताहपां सिद्धिमन्तःकरणश्यदधिं प्रापो 
यथा ब्रह्म प्रप्रोदि येन प्रकारेण शुद्धमात्मानं साक्षात्करोति तथा तं प्रकारं निबोध मे मद्चनादवधारयानु तुम् । किमति- 
विस्तरेण नेदाह--समासेन संक्षयेभेव नतु विस्तरेण हे कोन्तेय । तदवधारणे किं स्यादित आह-निष्ठा ज्ञान या परा, 

४५ भाष्योत्कषेदीपिका । 

सुखं वक्ञी । नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्" इति ॥ ४९ ॥ पूर्वोक्तेन खकमासुष्ठानेनेश्वराभ्यचैनरूपेण जनितां केवलन्ञाननि- 
योग्यतालक्षणं सिद्धि भरप्तसयोत्पन्नात्म विवेकविज्ञानस केवलात्मन्ञाननिष्ठा रैष्कम्येलक्षणा अङ्ृष्टा सिद्धिर्येन क्रमेण भवति 
तं श्रावयितुमाद । सिद्धि खकर्मणेश्वरमभ्यच्यं तत्मसादजां कायादीनां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां सिद्धि भाप्तः यथा येन प्रकारेण 
शाननिष्ठाक्पेण ब्रह्म परमात्मानं प्राप्रोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठाभ्राधिक्रमं मे मम वचनाज्निबोध छं निश्चयेनावधारय । रकि 
विस्तरेण, नेदयाद--समासेनेव संक्षेपेणेव । यं भ्रकारमाभ्रिय मातृगर्भेण न संबध्यते तन्निबोधेति दयोतनार्थं कौन्तेयेति संबोधनम् । 
परतिन्ञातां बहप्रा्िमिदन्तया दशंयितुमाह-निष्ठेति । या ब्रह्मप्रा्तिज्ञनस्यात्मन्ञानस्य परा निष्ठा परा परिसमाप्तिः । ̂ भव्य- 

६ भीषरीग्यार्या । 
व्कतेमीति युक्तो मन्येत तच््ववित इत्यादिश्ोकवतुष्टयेन, तथाध्यनेनोक्तलक्षणेन संन्यासेन परमां नेष्कर्म्यसिद्धिम् ‹स्वैकमौणि 
मनसा संन्य्यास्ते छखं वी" श्यवंरक्षणां पारमर्ह॑स्यापरपयोयां ाश्नोति ॥ ४९ ॥ एवंभूत परमहंसस्य शाननिष्ठया जह्मभावप्रकार+ 

आ सिद्धि भाक्त इति षद्भिः । नेष्कम्य॑सिद्धिः प्रापरः सन् यथा येन प्रकारेण जह्य आमोत्ति तथा तं प्रकार सं्ेपेणेव मे वच 



नीटकण्ठी-मधुसूदनी-माष्योत्करषदी पिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ७२५ 

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् । 

विषयाकारं श्ञानं न विषयो नाप्याकारवानात्मेभ्यते कचित्, नलु “आदित्यवर्णो भारूपः खर्य॑ञ्योति! 
हत्याकारवत्वमातमनः श्रूयते, न॒ तमोरूपत्वप्रतिचेधार्थत्वात्तेषां वाक्यानाम् । दव्यगुणायाकार- 
प्रतिषेधे आत्मनस्तमो रूपत्वे भाते तत्प्रतिषेघाथन्यादित्यवणैमिव्यादिवाक्यानि, अरूपमिति च 
विशेषतो रूपप्रतिषेघात् । अविषयत्वाच्च "न संहे तिष्ठति डपमस्य न चश्चुषा पदयति कश्च- 
नैनम् । अशब्दमस्पशम्' शव्यायेः । तस्मादात्माकारं क्षानसिव्यजुपपन्नम् । कथं तद्यीत्मनो ज्ञानम् । 
स्व हि यद्विषयं ज्ञानं तत्तदाक)।रं भवति निराकारश्वात्मेत्युक्तम् । ल्ञानात्मनोश्चोमयो्निराकारत्वे 
कथं तद्धाचनानिष्ठति । नः अत्यन्तनिर्मखुत्वखच्छत्वसुश्ष्मत्वोपपत्तेरास्मनो बुद्धेश्वात्मसमनै्मव्याद्यु- 
पपत्तेरात्मचेतन्याकाराभासत्वोपपत्तिः । बुद्याभासं मनस्तदामासानीन्द्ियाणीन्दरियाभासञ्च देहो" 
ऽतो लोकिकेदंहमान्र पवात्मदष्टिः क्रियते 1 देहचेतन्यवादिनश्च लखोकायतिकाश्चेतन्यविरिष्टः कायः 

"< अ (नन्द्(गसन्याख्या ॥ 

कूटस्थत्वमसङ्गत्वमिलादिन्यायः । ज्ञानख विषयाकारस्वादाप्मनश्चविषयत्वादनाकारस्वाश्च तदाकारक्तानायोगादास्स- 
प्रसिद्धावपि नास्मज्ञानप्रसिद्धिरिति रङ्कते-नर्विति । भकारवर्वमास्मनः श्चुतिसिद्धमिति सिडन्ती शङ्ते-+ 
नन्वादिव्येति । उक्तवाक्यानामन्यार्थत्वद्रैनेन पूर्वैवादी परिहरति-नेस्यादिना । सं्रहवाक्यं अपञ्चयति-+ 

"द्रव्येति । इतश्चाकारवत्वमात्मनो नासीयाह-अरूपसिति । यदास्मनो विषयत्वाभावात्तद्विषयं ज्ञानं न संभव. 
तीस्युक्तं तदुपपादयति--अविषयत्वाञ्चेति । शात्मनोऽविषयत्वे श्ुतिमुदाहरति- नेत्यादिना । सस्य सम्य- 
ग्ददौनविषयत्वायास्यात्मनो रूपं न तिष्ठतीलय्थैः । तदेव करणागोचरत्वेनोपपादयति-नेति । शब्दादि्युन्यत्वाचत्मा 
बिषयो न भवतीत्याह--अदाव्दमिति । आटमनो बिषयत्वाक्षारवसवयोरभावै फएरितमाह-तस्ादिति । लान" 
स्थारमाकारस्वराभावे सलयार्मक्तानमिति व्यपदेक्षासिद्धिरियेकदेशी शाङ्गते--कथं तह ति । कान्रानुपपत्तिरिल्याश. 
इाह--सवे हीति । आत्मनोऽपि तरिं विषयत्वेन क्ञानख तदाकारत्वं खादिलयाशङ्याद-निराकारथ्ति ॥ 
आस्मनो बिपयत्वराहिलयं चकारार्थः । आतमवत्तञ्ज्ञानस्यापि तर्हिं निराकारत्वं भविष्यतीलयन्राह--ज्ञानेति । तच्छब्दे- 
नास्मक्तानं गद्यते । तख भावना पोनःपुन्येनाजुसन्धानं तसखयानिष्ठा समात्िरात्मसाक्षस्कारद्ाद्य नचेदस्सर्ब- 
मात्मनो ज्ञानस्य वा निराकारष्वे सिभ्यतीलय्थैः । क्ानाव्मनोः साम्योपन्यासेन सिद्धान्ती समाधत्ते नेत्यादिना । 
यथोक्तसाम्यानुसारादात्मचेतन्याभासव्यप्ा ज्षानपरिणामवती बुद्धिः साभासदुद्धिव्याप्त मनः सामासमनोव्यासानी- 
न्द्रियाणि साभासेन्दरियव्यापः स्थूरो देहः । तत्न खोकिकञचान्ति भ्रमाणयति-अत इति । आस्मदषटदेहमात्रे दृट्वा 
तत्र चेतन्यामासव्याधिरिन्दियद्वारा कटप्यत इन्द्रियेषु च तदुषटिददोनान्ैतम्याभासवष्वं मनोद्धाय सिध्यति मनसि 
चारमद्शेश्चैतन्याभासवत्वं बुद्धिद्धारा रुभ्यते बुद्धौ चात्मदष्टेरत्तानद्वारा चेतन्याभाससिद्धिरिल्थः । देदे रोकिक- 
मास्मस्वदरीनं न्यायाभावादुपेक्षितमिदयारद्याह- देहेति । तथापि कथमिन्द्रियाणां न्यायदीनमात्मस्वमिष्टमिलः- 

३ नीटकण्डव्यास्या ( बदुर्धरी >) । 

्ोन्तेय, या यमाप्य ब्रह्म । विधेयपेक्ं शत्वम् । ज्ञानख परा निष्ठा यद्पक्षयाऽचन्कञेयं आन्तर्तरं नास्ीत्यर्थ; 
४ मधुसूदनीभ्याख्या । 

्ञानसख विचारपरिनिष्पन्नसय निष्ठा परि्मापिः । यदनन्तरं साधनान्तरं नालु्ेयमस्ि । परा म्रेष्ठा स्वान्या वा साक्षान्मोक्षदे. 
५ भाष्योत्कषंदीपिका । 

तोयमचिन्सोयमविकायौयमुच्यतेः । “कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः । “न जायते श्चियते वा' सदेव सोम्येदमग्र 

आसीदेकमेवाद्धितीर्य' “सदयं ज्ञानमनन्तं बह्म" "तत्वमसि" इदयादिभगवद्वाक्यैरुपनिषद्याक्येश्ो क्तः कूटस्थलमसहलमियादिन्याया 
अदरितो य आत्मा तख ज्ञानं तु न साकारवस्तुविषयक्क्ञानवद्धनितुमहेति । आत्मन आकारवत्तवस्यानिष्टलात् । नन संदे तिष्ठति 
रूपमसय न चश्चुषा पयति कश्चिदेनम्" “धशब्दमस्परोमरूपं” इव्यादिश्वुतेः । 'आदिद्यव्णा भारूपः खर्यज्योतिः' इत्यादिवाक्यानि 

तु द्रव्यगुणायाकारप्रतिषेषे आत्मनस्तमोरूपवे प्राप्ते तपरतिषेधाथौनि । नन्वेवं तर्द कथं निराकारस्यात्मनो ज्ञानं यतो यद्विषयं 
भवति यज्ज्ञानं तत्तदाकारं ज्ञानामनोश्वोभयोर्भिराकारखेन कथमात्मज्ञानसखय पोनःपुन्येनाञुसंधानासिका भावना निषठेतिचे- 
दुच्यते । आत्मज्ञानमिदयात्मविषयं ज्ञानं न बिधीयते, चैतन्यखरूपस्यात्मनः खुप्रसिद्धलेनाज्ञातलामावात् । नहि यख चेतन्यामा- 
सता बुण्यादिदेहान्वे भातसलश्रान्तिकारणं तखयन्ञातलं सक्थं वक्तुम् । तस्ाज्ामरूपायनात्माध्यारोपणनिङृत्तिरेव प्रयत्नेन कायां । 

' बाह्याकारभेदनिवृत्तेरेवात्मखङूपावलम्बमे कारणलरात् । नात्मचैतन्यविन्ञानं तसालन्तपरलिद्धलरात् । नन्वद्यन्तप्रसिद्ध सुविेय- 

मासन्नतममात्मभूतमप्यप्रसिद्धं दुविज्ञेयमविदूरमन्यदिव ब्रह्म सवेषां कथं प्रविभातीतिचेत् । भनिद्याकृत्पितनामङ्पनिेषाका- 
रापहृतदुद्धितेनाविवेकिलत्तेषामिति शृदाण । बा्याकारमिवृत्तबुदधीनां विवेकिनां ठु लज्चयुवासमभसादानां नातःपरं परसिद्ध 



७३६ भनन्दगिरिव्यास्यासंवङित-धीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्भगवद्धीता । [ अध्यायः १८ 

१ ओमण्डांष्छरभाष्यम् । 

पुरषं इत्याहुः, तथान्य इन्द्रियचेतन्यवादिनः । अन्य, मनश्चैतन्यवादिनः । अन्ये बुद्धिधैतन्यवादिनः। 
ततोऽप्यन्तरव्यक्तमव्याङूताख्यमविद्यावस्थमात्मतेन प्रतिपन्नाः केचित् । सर्व॑श्र हि बुदा दिदे दान्ते 
सात्मचेतन्याभासतात्मध्रान्तिकारणसिदयतश्च आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यं! करं तहिं नामरूपा 
नारमाध्यासेपणनिनबत्तिरेव कार्या नात्मचेतन्यविज्ञानम् , अविद्याध्यारोपितसवैपदाथाकारेरेव विरिषठ- 
तया ग्रह्यमाणत्वात् ! अतपच हि विक्ञानवादिनो वोद्धा विन्ञानव्यतिरेकेण वस्त्वेव नास्तीति भति- 
पन्नाः प्रमाणान्तरनिरपेश्चतां च खसंविदितत्वाभ्युपगमेन । तस्मादविचाध्यारोपणनिराकरणसमान्न 
ब्रह्मणि कतेव्यं नतु बह्यज्ञाने यललो.ऽव्यन्तप्रसिद्धत्वात् । अविद्याकल्पितनामङूपविशोषाकारपहत- 
उुद्धित्वादलयन्तप्रसिद्धं खविज्ञेयमासन्नतरमास्मभूतमप्यथसिद्धं दुरविक्ञेयमतिदुरमन्यदिव च पतिमा- 
स्यविषेकिनाम्। बाद्याकारनिच्त्तवुद्धीनां व॒ रुग्चश्ुवोतमप्रसादानां नातःपरं सुखं सुप्रसिद्धं खुवि- 
क्षयं सखासन्नमस्ति । तथाचोक्तं श्रयश्चावगमं धम्यम्' इत्यादि 1 केचित्तु पण्डितंमन्या निराकारत्वा- 
दात्मवस्तु नोपेति बुद्धिरतो दुःसाध्या सम्यग्ह्ाननिष्ठियाडइः । सव्ये, एव गुरुसंभदायरहितानामश्वुत- 
वेदान्तानामव्यन्तवदहिर्विषयासक्तबुद्धीनां सम्यक्प्रमणेप्वहृतश्वरमाणाम्, तद्धिपरीतानां तु ङोकिक- 
ग्ाहयप्रादकद्वेतवस्त॒नि सद्ुद्धिर्नितरां डःसंपाचात्मचेतन्यव्यतिरेकेण वस्त्वन्तर स्यानुपरुक्चेः । यथा 
चेतदेवमेव नान्यथेदयवोचाम । उक्तं च भगवता ्यस्यां जाध्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने 
इति । तस्माद् वाह्याकारमेददुद्धिनिद्त्तिरेवात्मख रूपाखस्बने कारणम् । नद्यात्मा नाम कस्यचित्कदा- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

शङ्खयाह--तथेति । तथापि मनसो यदात्मव्वं तब्यायद्युन्यमिलयशङ्खाह--अन्य इति । उुदधेरात्मल्वमपि न्यायो- 
पेतमिति सूचयति--अन्ये बुद्धीति । देहादौ बुध्यन्ते परमारमस्वज्द्धिनौन्यत्रेति नियमं वारयति--ततो ऽपीत्ति । 
तन्न हि साभासेऽन्तयौमिणि कारणोपासकानामास्मव्वधीरस्तीलयथैः । बुद्धधदौ देहान्ते रोकिकपरीकश्चकाणमास्मस्व- 
शान्तौ साधारणं कारणमाद--स्वैन्ेति । आस्मन्ञनस्य लोकिकपरीश्चकप्रसिद्धस्वादेव विधिविषयत्वमपि परे 
परास्तमिव्याह--दव्यत इति । ज्ञानस्य विधेयत्वामावे किं कवैध्यं दषटव्यदिवाक्यैरियाशङ्याद-किंतर्टति । 
भात्मच्वानस्यानिधेयत्वे भ्रागुक्तमतःशब्दितं हेतं॑विदणोति-अ वियति । देदेन्द्रियमनोबुद्धयव्यक्तैरपरम्यमानैः 
सहोपरुभ्यते चेतन्यं नान्यथा तेषाञ्ुपरुस्मो जडस्वादि्यन्न विक्लानवादिश्नान्ति भ्रमाणयति--अतप्वेति । सर्व 
हेयं ज्ञानव्यासमेव जायते तेन ज्ञानात्तिरिक्तं नस्येव वस्तु, संमतं हि स्वभ वस्तु ज्लनातिरिक नासीति ते 
ञ्राम्यन्तीलर्थः । क्षानस्यापि ज्ञेयत्वाञज्ञातु वस्त्वन्तरमेष्टव्यमिलयश्ङ्खयाह- प्रमाणान्तरेति । ज्ञानख सखेव 
हेयत्वोपगमनेनातिरिक्तप्रमाणनिरपेक्षतां च प्रतिपन्ना इति संबन्धः । ब्रह्मात्मनि ज्ञानस्य सिदधत्वेनानिषरेयत्वे फडित- 
माह--तस्मादिति । यतोऽत्र भावना । बह्यणस्तज्ज्ञानख चाल्यन्तप्रसिद्धतवे कर्थं बह्मण्यन्यथः प्रथा ऊोकिकानामिलय. 
जाह-- अविद्यति । यथाप्रतिभासं दुर्विेयस्वादिरूपमेव ब्रह्म फं न स्यात्तत्राह--बाद्येति । गुर्परसादः हछ्ुशरूषया 
तोषितबुद्धेराचायैख कर्णातिरेकादेव तस्व इुध्यतामिति निरवगरहोऽचुभ्रहः, अ(त्मप्रसादस्त्वधिगतपदशक्तिवाक्य- 
तापस्य श्चोतयुक्त्यदुसंधानादात्मनो मनसो विषयच्याबरृत्तखय प्रल्यगेकाय्रतया तस्परावष्यमिति वियेकः । आत्म- 
कनस्यास्म्वारा प्रसिद्धत्वे वाक्योपकमं प्रमणणयति-तथाचेति । आत्मनो निराकारत्वातस्सिन्बुदधेरदृत्तः सम्थ- 
ग्ाननिष्टा न सुसंपायेति मतसुस्थापयति-कैचित्तिति । बहिर्युखानामन्त्मुखानां वा ब्रह्मणि सम्यग्ताननिष्ठा 
दुःसाध्येति बिकर्प्या्मनूचयाज्गीकरोति-सद्यमिति । पूर्वपू्वविरोषणसुत्तरोत्तरविरोषणे हेतत्वेन योजनीयम् । 
दवितीयं दुषयति-तद्धिपरीतानाभिति । अद्वैतनिष्ठानां हैवविषये समभ्यग्बुद्धेरतिशयेन दुःसंपाद्यते हेतुमाह--~ 
आत्सेति । तद्यतिरेकेण वर्त्वन्तरस्यासच्वं कथमियाशङ्ाह-- तथाचेति 1 जद्रैठमेव वस्तु तं त्वावि्यकं नान्यथ। 
तात्विकमिलेतदेवमेव यथा स्यात्तथोक्तवन्तो बयं तत्र तत्राध्यायेष्विति योजना । अन्तर्निषठानामद्वैतदकचिना देते नासि 
सद्द्धिरियत्र भगवतोऽपि संमतिभ्गद--उन्तेचेति । परमतं निरा भ्रकृतयुपसंहरननाहमनो निराकारत्वे श्ञानख 
तद्कस्बनत्वे किं कारणमिलाशङ्कयाह-- तस्मादिति । नन्वारमा क्थंविरसम्यग्लानक्रियासाध्यशचेत्तसय हेयोपादेयान्य- 

५ भाष्योत्कषेदीपिका । 
छनिहेयं खासन्नमसि । तथाचोक्त--श्रयक्चावगमं धम्य सुखं कतमव्ययं" इति । एतेन निराकारल्ादात्मवस्ुनो शुद्धिस- 
पलयतो दुःसाध्या सम्यगज्ञाननिष्टेति केषां चितपण्डितंमन्यानायुक्तिरपाखा । गुरसंप्रदायवतां श्चुतवेदान्तानां बहिरविंषयेष्वनास" 

७ अभिर्तवयुसाचार्यन्याख्या ॥ 
५ ४१ ॥ ४२१ धद ॥ ५८ ॥ ४५॥ ४६ ॥ ७७।1४८।\ ४९1 ५० ॥ सकेपेण न्तानस्य आगुक्तस्य निष्ठां वाग्जालपरिहारेण निश्चित 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्तषेदीपिका-श्रीघरी-जमिनवगुप्तञ्याख्यायुता । ७३७ 

बुद्धया विद्द्धया युक्तो शरुव्यात्मानं नियम्य च । 
रान्दादीन्विषयांस्वयक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 

१ भीमच्छांकर माष्यम् । 

चिदध्रसिद्धः प्राप्यो हेय उपादेयो वा । प्रसिद्धे हि तसि्नात्मनि अखाथीः सवाः परच्त्तयः व्यथीः 
प्रसज्येरन् । नच देहायचेतनार्थत्व शक्य कस्पयितम् । नच सुखां सुखे दुःखा वा दुःखमाताव- 
गत्यवसानार्थैत्वाच्च सयेव्यवहारस्य । तस्मा्यथा खदेहस्य परिच्छेदाय न प्रमाणान्तयपेश्चा ततोऽप्या- 
दनोऽन्तरतमत्वान्तदवगतिभ्रति न प्रमाणान्तरापेश्चे्यात्मन्ञाननिष्ठा विवेकिनां सखुपसिद्धेति सिद्धम् । 
येषामपि नियकारं ज्ञानमप्रव्यक्ष तेषामपि ज्ञानवशेनेच क्षयावगतिरिति ज्ञानमत्यन्तं परसि सुखादि- 
वदेवेत्यभ्युपगन्तव्यम् । जिज्ञासादचपपत्तेश्च । अप्रसिद्धं चेज्ज्ञानं स स्येत । यथा ज्ञेयं घरादि- 
छक्चणं ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्ुमिच्छति तथा ज्ञानमपि ज्ञानान्तरेण क्ञाल्श्रषसिच्छेत्। न चैतदस्ति। 
अतोऽल्यन्तग्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाताप्यतपव परसिद्ध इति । तसाञक्ञाने यलो न कतैव्यः किं स्वद्चु(नात्मन्या- 
स्मवुद्धिनिचुत्तावेच । तस्माञ्ज्ञाननिष्ठा ससखपाद्या ॥५०॥ सेयं ज्ञानस्य परा निएठोख्यते कर्थं कार्यति- 
बुद्ाध्यवखायास्मिकया चिद्युद्धया मायारहितया युक्तः संपन्नो श्त्या धेयेणात्मानं कायकरण. 
कधि 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

तरकोटिनिवेशासरा्च खगीदिवत्क्रियसाध्यत्वेनाप्रसिडत्वं नेलयाह- नदीति । आस्मत्वष्देव भसिद्धस्वेन प्राप्तत्वाद् 

नात्मवत्तस्य हेयो पादेयस्वयोरयोगान्न क्रियासाध्यतेयथः । आस्मनश्वेदते करियामसिद्धस्वं तदा सर्व॑भ्डृत्तीनामभ्युदयनिः- 
भ्रेयसा्थानामास्माथैत्वायोगादर्थिनोऽभावे सखार्थत्वमप्रामाणिकं स्यादिव्याह--अप्र सिद्धे हीति । ननु प्रब्तीनां 

खार्भत्वं देहादीनामन्यतमस्यार्थिस्वेन तपदर््यादिव्याश्ङ्खय घटादिवदचेतनस्यार्थित्वायो गान्नेवमिव्याह--नचेति । नलु 
रचृत्तीनां फएावसायितया सुखहुःखयोरन्यतराथैस्वान्न स्वाथैत्वं तत्राह--न चेति । भरृत्तीनां सुखदुःखा्ैस्वेऽपि तयोः 
खार्भस्वासिद्धेरर्थिस्वेनास्मा सिध्यतीत्यर्थः । किंच सर्वापेश्चान्यायादात्मावगलयवसानः सर्वो व्यवहारः, नचारमन्यप्रसिद्धे 
यन्ञादिव्यवहारस तञ्ज्ानाथैत्वं तेनास्मप्रसिद्धिरेश््येयाह--आत्मेति । नन्वात्मप्रसिद्धोऽपि भ्रमाणद्धारा प्रसिध्यति 
यत्सिभ्यति तसखमाणादेवेति न्यायात्तन्राह--तस्समादिति । मानमेयादिसर्वव्यवहारस्यास्मावगल्यन्तत्वोपगमासरागेच 
भमाणम्रदृ्तिरात्मप्रसिद्धेरेष्टव्यत्वादियर्थः । आत्मावगतेरेवं स्वाभाविकत्वे बिचेकवतामारोपनिदस्या ज्षननिष्ठा सुपरसिदधे- 

स्युपसंहरति-इत्यात्मेति । नन्वनाकारामेवानुमिमीमहे इद्धिमिति बदतामनाकारमभ्रलश्चमिच्छतां प्रागथौवगतेर- 
प्रसिद्धमेव ज्ञानं नेव्याह-येषासिति 1 सुखादिवन्निलयानुभवगभ्यं ज्ञानं नासुमेयं विषयावगव्या तदनुमिताबितरे- 
तराश्रयादिति भावः! इतश्च जानं प्रसिद्धमन्यथा तच जिज्ञासखप्रसङ्गाज्नच ज्ञाने जिक्षासा भसद्धा भ्रसिद्रे च 

दयो गादिव्याह- जिक्नासेति । तदेव प्रपन्चयति--भप्रसिद्धं चेदिति । द्टान्तमेव व्याचष्ट्-यथेति । दा्टी- 
न्तिकं विवरृणोति- तथेति 1 इष्टापत्तिं निराचष्टे-नन्चेति । इनस्य क्तानान्तरेण ज्ेयत्वमेतच्छब्दा्थेः । अनवस्था- 

प्तरिलय्थैः । ज्ञाने जिन्ञासानुपपत्तौ फटितमाह--अत इति । भसिद्धेऽपि चने त्तातयस्मनि किमायातं तदाह-- 
ज्ञातापीति । ज्ञानस्य विना ज्ञातारमपर्यवसानादिल्थैः । ज्ञानख प्रसिद्धत्वे तत्न भावनापयोयो चिधिनासील्याद-- 

तस्मादिति । ङत्र तदहि प्रयक्ञाल्या भावनेत्याशङ्कयाद--किंत्विति । अविषये निराकारे चात्मनि ्ाननिष्ठायां 
दुःसंपादयत्वाभावे फलितं निगमयति--तस्मादिति ॥ ५० ॥ ब्र्य्ञानस्य परां निष्ठां भरतिष्ठापितामनुद्य शछोकान्वर- 

मवतारयिते एच्छति--सेयसिति । यें ब्रह्मज्ञानस्य परा निष्ठा समारोपिता तद्धमेनिडत्तिद्रारा ब्रह्मणि परिसमस्षि- 
३ नीरकण्ठव्याख्या ( चतुरधरी )। 

॥ ५० ॥ तमेव ब्रह्मप्राधिध्रकारमाह तिभिः--वुख्यति । बुध्या वेदान्तश्रवणमननपरिपाकोत्थयाऽहं ब्रह्मासीति परो- 
% मधुसूदनीव्याख्या । 

दुलात्र । तां.विरडि प्राप्त ब्रह्मप्रा्निरूपां ज्ञाननिष्ठां परं सक्षेपेण निबोधेख्थैः ॥ ५० ) सेयं ज्ञाननिष्ठा स्रकरोच्यते- 

| ५ भष्योत्कपदीपिका । 

बुद्धीनां सम्थक्पमाणेषठु कृतश्रमाणां चैतन्यात्मव्यतिरेकेण वस्न्तरस्यानुपलन्धेल किकम्राह्यम्राहकदैतवस्तुनि सदुदधेरयन्तदुःसं- 

पायात् । तदुक्तं “यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा परयतो सुने.“ इति ज्ञानमप्ययन्तं म्रसिद्धमेव छुखादिवदभ्युपगन्तव्यम् । येषां 

निराकारं ज्ञानमभ्रयक्ं तेषामपि ज्ञानवकेनैव ज्ञेयावगतेदेशनात् । ज्ञेयवज्ज्ञानस्य जिज्ञासानुपपत्तेश्च । तथाच ज्ञानस्य ज्ञाठु- 

धालयन्तभ्रसिद्धलादात्मज्ञाने यनो न कवव्यः कि लनात्मन्यात्मबुदधिनिदृत्ावेवेति संक्षेपः ॥ ५० ॥ ब्रह्मपरपतः ब्रह्मज्ञानस्य परस्याः 
& ओीधरीव्याख्या । 

नाज्निगोध ॥ ५० ॥ तदेवाद--बु्येति । उक्तेन प्रकारेण बिद्ुदधया पूवेक्तया सादिनकय( दुख युक्तः, धृत्या सासिविक्या भात्मानं 
(8, गी° ९३ 



७३८ आनन्दगिरिव्याख्यासंवलिति-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

विविक्तसेवी ख्घ्वारी यतवाक्षाथमानसः। 
ध्यानयोगपये निदं वैराग्यं ससुपाभितः ॥ ५२॥ 

१ भीमण्छांकर भाष्यम् । 

संघात नियस्य च नियमनं कत्वा वश्षीक्ृव्य राब्दरादीडदाब्दं आदिर्येषां ते शब्दादयस्तान्विषरया- 
स्त्यक्त्वा सामथ्योच्छरीरस्थितिमात्रहेदुल्केवलान्सुकस्वा ततोऽधिकान्छुखार्थस्स्यक्त्वेव्य्थः । शरीः 
रख्िव्यर्थत्वेन पातेषु च रागद्वेषौ उयुदस्य च परित्यज्य ॥ ५९१ ॥ ततः-विविक्तसेव्यरण्यनदीपुकिन- 
भिरिशुहादीन्वि विक्तान्देशान्सेवितं शीर्यति विविक्तसेवी । कष्वाशी टश्वरानश्षीखः । विवि. 

७, भ ०५५ त पक भप पिक पे पथि दो, मकि कि प्दः 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

त्तोनर्सतानरूपोच्यते सा काया सुसंपायेति यदुक्तं तत्कथं केनोपायेनेति क्नथः । पृष्टञुपायसेदसुदाहरति-- 
बुच्येति 1 अध्यवसायो ब्रह्मस्म््वनिश्चयः, मायारहितस्वे संशयतिपयैयशचुन्यस्वम् । शब्दादिसमस्तविषययागे 
देहस्थितिरपि दुःस्था स्यादिव्याशङ्खयाह-सामथ्यीदिति । विषयमान्रल्यागे दे्स्थिलनुपपत्ेर्ताननिष्टासिद्धिप्रसङ्ग- 
दिल्यथैः 1 देहस्थिलय्थैत्वेनानुक्ञातेष्वर्थषु प्राक्च रागादि क्लाननिष्ठाप्रतिबन्धकं ब्युदसखति--शारीरेति । परिश्यज्य 
बिचिक्तसेवी स्यादिति संबन्धः । उुद्धेवशारद्यं यतेन कार्य करणनियमनम् ॥ ५१ ॥ देहस्थितिहेस्वतिरिक्छविषयत्यागो 
देहस्थिलर्थष्वपि तेषु रागद्वेषवजैनमिस्युपायसेदे' सिद्धे सन्त्युपायान्तराण्यपि यलसाध्यानीव्याह--तत इति । चिकि 
काश्यप्रसादार्थ बिविक्तसेवित्वं व्याकरोति- अरण्येति । निद्ादिदोषनिदृच्य्थ रष्वराशिष्वं निद्रादयति-ङष्विति । 
छु परिमितं हितं मेध्यं चारितं शीरूमसयेति तथोध्यरते । वेरोषणयोस्त्पर्य॑बिघ्रणोति--विविक्तेति । निद्रा. 

३ नीरुकण्ठव्याख्या < बतुर्धंयी > । 

्षनिश्चयरूपया विशयुद्धया सर्वभूतेषु मेध्यादिभावनयासम्यग्विशोधितया । धृत्या धैर्येण योगक्षेमादिनिमित्तैयम्य- 
राहित्येन । आस्मानं देहेन्धियसंघातं नियम्य । टढासनो भूत्वेत्यर्थः । चकारास्पराणं च नियम्य । शब्दादीन् विषयां- 
स्त्यक्त्वा । तत इन्द्रियाणि प्रत्याहत्येव्य्थः । प्रत्याहूतकरणोऽप्यन्तमैनसेव विषयान्सरति तत्यरित्यागमाह--राग- 
देषो व्युदस्य चेति । संकस्पं त्यक्तवेतयर्थः । सहि विषयं परिकसप्य तत्र रागे जनयतीति प्रसिद्धम् । यथाचाक्ष- 
पादाचायेसूतने 'दोषनिमित्ते रूपादयो विषयाः संकल्यकरताः” इति । दोषो रागादिः । चकारादयमदहमखीलेतमपि भाव 
सयुदसेति ज्ञेयम् । ततो ब्रह्मभूयाय ब्रह्ममावाय तं प्रा कल्पते योग्यो मवतीति तृतीयेन संबन्धः ॥ ५१ ॥ केन 
साधनजतनेवेभूतो मवतीत्यत आह--विविक्तेति । यत्तच्छब्दाध्याहारेण योज्यम् । नित्यमिति सर्वत्र संबन्ध- 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

विशुद्धया सर्वैसंशयविपयंयश्चन्यया बुज्याऽदहं बह्यासीति वेदान्तवाक्यजन्यया बुद्धिशरच्या युक्तः सद्ा तदन्वितो धृद्यां धर्थैणा. 
त्मानं शरीरेन्दरियसद्वातं नियम्योन्माग॑म्रदृतेरनिवार्यात्मभ्रवणं कृता । चशब्देन योगशाल्ोक्तं साधनान्तरं समुच्चीयते । शब्दा- 
दीञ्डाब्दस्पशरूपरसगन्धान् विषयान्भोगेन बन्धहेतून् सामभ्याज्जञाननिष्ठार्थररीरस्थितिमात्र प्रयो जनाचुपयुक्तन निषिद्धानपि 
यक्ला शरीरस्थिविमान्रर्थेषु च तेषु रागदेषो य्युदस्य परिखज्य चकारादन्यदपि ज्ञानविक्षेपकं परिलयज्य, विविक्तसेवीयतर 
स्थादिखष्याहतेन ब्रह्मभूयाय कल्पत इद्यनेनवान्वयः ॥ ५१ | विविन्ती जनसेमर्दरहितं पनिन्र च यदरण्यगिरिगुहादि तत्सेवितु 

५ साष्योत्कर्षदीपिका । 
निष्ठायाः समारोपिताऽतदर्मनिष्रततिद्वारा ब्रह्मणि परिसमपेः सुसंपायाया. प्रतिज्ञातं क्रमं दवयति । बुज्या व्यनसायास्मिकया 
व्यवसायश्च ब्रह्मात्मज्ञानदेव मोक्षः सचावर्यं संपादनीय इवि निश्वयः । विद्यद्धया मायारदितया युक्तः संपन्नः धृया यैयैणात्मानं 
कार्यकरणसंघातं नियम्य वक्षीकृख पष्ठाव्यायादाबुक्तनामनुक्तानां च साधनानां समुचयार्थश्चकारः । शब्दः आदिर्येषां ताम 
राब्दादीन्विषयांस्यक्खा सामभ्याच्छरीरस्थितिमात्रान् केवलान्मुक्ला ततोऽधिकान्युला्थस्यक्रलेदयथः । विपयमान्रद्मि देह 
श्थिखनुपपत्या ज्ञाननिषटाया असिद्धिभसङ्गात् । च्रीरस्थिल्थलेन परतिष्च च राग्धेपो व्युदस्य परियज्य चकरारादन्यदपि ज्ञान. 
निषटाविक्षेपकं मात्सयादिं परिलज्य विविक्तसेवी स्यादिखयभ्याहृतेन बह्मभूथाय कल्पत इत्यनेन वा संबन्धः ॥ कषे) ततः 
विविक्तदेदासेवी वनगिरिगुहानवीपुलिनादीन्विविक्तान् जनसमुदायशन्यान् देशान्तेवितं सीलमयेति विविक्तदेरासेवी एताश्च 

& श्रीधरीभ्याख्या । 
तामेव बुद्धि नियम्य निश्चलां इत्वा, शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा तद्विषयौ रागरेपौ च ग्युदस्य शबुप्ा विश्रुद्धया युक्तः" 
इयादीनां श्रह्मभूयाय कल्पते" इति तृतीयेनान्वयः ॥ ५१ ॥ करिच--विविक्तेति । विविक्तसेवी ययुद्धदेरावम्धायी लष्वाक्ी मित. 

नथ ७ अभिनवगुप्ताच्वार्यव्याख्या । 
माह ल्य ४५ ~-वुद्या दि । सवमेतश्चाख्यातगप्रायमितति न पुनरारभ्यते ॥ ५९१॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ पष ॥ ५६. ॥ ५७ ५८ ॥ ५९॥ 



नीककण्टी-मधुसदनी-माष्योक्करषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्व्याख्यायुता । ७३९, 

अहंकारं बलं दपे कामं कोधं परिग्रहम् । 
विच्य निममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 

१ आनच्छांकरभाष्यम् 1 

शुपाधितो निव्यमेवेव्य्थः ॥ ५२ ॥ किंच-अहंकारमर्हकरणमहंकारो देहेन्द्रियादिषु तं, बं सामर्थ्य 
नि 0,819.१, 8.5४ ह ये 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

दीलयादिशशब्वादालस्यग्रमादादयो जुद्धिनिक्षेपका विवक्षिताः । वक्ष्यमाणध्यानयोगयोरूपायस्वेन विरोषणान्तरं विभजते- 
चाक्चेति । वागादिसंयमस्यावशयकत्वद्योवनार्थं सयादिष्युक्तम् । संयतवागादिकरणघ्रामस्यानायासेन करव॑व्युपदिशति-- 
पवसिति । मन्नजपादील्यादिपदेन प्रदक्षिणग्रणामाद्यो ध्यानयोगप्रतिबन्धका गरदहीतःः । उक्तयोरेन ध्यानयोगयो- 
रुपायल्वेनोक्तं विरागभावं विमजते--इष्ेति । सस्यक्सवमेव व्यनक्ति- नित्यमिति ॥ ५२ ॥ ज्ञननिष्टस्य यतेर्वि- 
दोषणान्तरं सञुचिनोति--रकिंचेति । नियं भ्यानयोगपरत्वे समुचितं कारणान्तरं विशणोति--अर्हकरणमिति । 

३ सीरुकण्ठग्याख्या < चतुर्ध॑री ) । 

नीयम् । यो नित्यं ॑विविक्तसेवी एकान्तशीरी । छष्वारी मितारनशीटश्च । तथा नित्यं वैराग्यं रागामावं सञुपा- 
भितश्च । तथा नित्यं ध्यानयोगः षष्ठाध्यायोक्तस्तत्परश्च यो नित्य भवति स यतवाक्षायमानसो भवति । यतकाय 
आसनदारवर्यैन । यतवाग् विषयेभ्य इद्दियाणां प्रत्याहरणेन । यतमानसः सर्वसंकखत्यागेन ! अत्र चतुर्भिः साधनै- 
येतवाक्वायमानसत्वं साध्यम् । नित्यं विविक्तसेवादि्षीरः सन् यतवाक्षायमानसो भूत्वा ब्रह्मभूयाय कल्पत इ्युत्त- 
रेणान्वयः ॥ ५२ ॥ एवं यतवाक्नायमानसख योगिनो योगजाः सिद्धय उपतिष्ठन्ति । ताश्च श्रुतो दर्धिताः ृथि- 
व्यसेजोमिरुखे समुत्थिते पच्नात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तत्र रोगो न जरा न मृत्युः प्राषख योगाभिमयं शरीरम्, इति। 
तथा श्यै ये रोक मनसा संविभाति विश्युदधसः कामयते यांश्च कामान्} तं तं छोकं जयते तांश्च कामांससखादात्मक्ञं 
द्यचैयेद्धतिकामः' इति च । संविभाति संकर्पयति । रोकं लोचनीयमतीतानागतमर्थजातम् । कामान् काम्यमाना- 
न्विषयानू जयते उपकभते इति श्रुतिपदानामर्थ; । तथा नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो 
वापि प्रजञनेनेनमाप्नयात्" इति । प्रज्ञानेन शासखाचार्योपदेशजेन ज्ञानेन दुश्चरिता दिसेवनाद्धिए््तः शान्तो जितचित्त 
समाहितो निरुद्धचित्तदृत्तिरप्यशान्तमानसो योगे.धर्यासक्तचित्तः एनमात्मानं न प्र्रयादिति श्ुलयर्थः । तदिदमाह- 
अह॑कारमिति । यदा तु योगी यतमानसोऽसितामान्नप्रल्ययो भवति तदा सेवासितावयितिर्विंषयाभिमुखाहंकार 

छ मथुसूदनीन्याख्या । 

शीरं यस्य स चिततेका्यसम्पत्त्यथ तद्धि्भेपकारिरहित इयर्थः । रष्वा लघु परिमितं हितं मेध्यं चाशितुं शीरं यस्य सः । 
निद्रालस्यादि चित्तक्यकारिरहित इयर्थः । यतानि संयतानि वाक्षायमानसानि येन स यमनियमासनादिसाधनसंपन्न इलयर्थः । 

ध्यानयोगपरो निलयं चित्तस्यात्माकारप्रल्याइत्तिष्यनस्। आत्माकारप्रययेन निदैत्तिकतापादनं योगः । नियं सदेव तत्परस्योर- 
चुष्ठानपरो नतु मनच्रजपतीर्थयान्नादिपरः कदाविदिदयर्थः । वैराग्यं दृष्टाद्टनिषयेषु स्ण्हाविरोधि चित्तपरिणामं समुपाश्रितः 
सम्यडश्चललेन निखमाभितः ॥ ५२ ॥ अहंकारं महाकुलग्रसूतोऽदं महतां रिष्योऽतिबिरक्तोऽसि नासि द्वितीयो मत्सम 

५ भन्योत्कषैदीपिका । 

चित्तं विक्षेपकाभावादेकाप्रं सत्थरसननं भवति । निद्रादिदोषनिबन्धनचित्ताप्रसादनिवृत्य्थमाह-रुष्वासषी हितमितमेधष्यारानरीलः। 

यतानि वशीकृतानि बाद्धायमानसानि यस्य स ज्ञाननिष्ठः यतवाक्वायमानसः । एवमुपरतसर्वकरणः सन् ध्यानयोगपरो ध्यान- 
मात्मखरूपचिन्तनं, मनस आत्मखरूपविषय एकाप्रीकरणं योगः ध्यानयोगो परलेन कर्तव्यौ यख स निलयं सदेव ध्यानयोगपरः । 

मच्रजपप्रदक्षिणाप्रणामायन्यकर्वव्यामावप्रदर्शना्थ निग्रहणम् । ध्यनयोगपरलसिच्यर्थमाह । वैराग्यं विरागभवं इष्टष्े्टवि- 

भयेषु वैतृष्ण्यं समुपाभितः सम्यङ् निश्वलतेन निखमेवाधितः ॥ ५२ ॥ किच देदादिष्वहंकरणमहंकारसं देहे आत्मला- 
& भीषरीग्याख्या । 

मोजी पतैरुपयेयैतवाक्षायमानसः संयतवाग्देहनित्तो भूत्वा नियं सवदा ध्यानेन यो योगो जह्यसंस्पदैसतत्परः सन् ध्यानाविच्छेदारथ 

पुनः पुनषैदं वैराग्यं सभ्ययुपाथितो भूत्वा ॥ ५२ ॥ क्रिच--जहंकारमिति ! ततश्च विरक्तोऽदमिलयादहंकारं वं दुरा दपं 



७४० आमन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्गवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

ब्रह्य भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति ¦ 
समः सर्वेषु भूतेषु म्क्ि खमते पराम् ॥ ५४ ॥ 

१ भीमणष्छांकरभाभ्यस् । 

कामरागादिथुक्तं नेतरच्छरीरादिखामथ्यं खाभाविकत्वेन तत्यागस्याराक्यत्वात् । दपों नाम हषो- 
नस्तरभावी घमीतिक्रमहेतुः हो र्प्यति दतो धसमतिक्रामति' इति सरणात् , तं च, काममिच्छां 
क्रोधं देष परिच्रहमिन्द्रियमनोगतदोषपरित्यागेऽपि चरीरघारणप्रसङ्घेन धमोवुघ्ठाननिसिनत्तेन वा 
बाः परिग्रहः भाघस्तं च बिञरुच्य परित्यञ्य परमहंसपरिव्राजको भूत्वा देहजीवनमान्रेऽपि निगेत- 
ममभावो निर्ममोऽत पव दान्त उपरतः । यः संहृतहषायासो यतिज्ञाननिष्टो बह्यभुयाय ब्रह्मभवनाय 
कर्पते समर्थो भवति ॥ ५३ ॥ अनेन कमेण ब्रह्मभूतो ब्ह्मपाघ्तः प्रसन्नात्मा रकन्चाध्यात्मप्रसादो 

२ आनन्द्रिरिन्याख्या । 

सामथ्यमात्रे अङकाग्ददुपरमभ्यमाने किमिति विरोषवचनमिलाशङ्ाह-स्राभाविकस्वेनेति । उक्तेर्थे मानमह-- 
हठ इति । वैराग्यशब्देन रुन्धस्यापि कामस्यागस्यं पुनर्वचनं अह्ृष्टत्वख्यापना्थेम् । अहंकारादियागे परिग्रहभ्राक्य- 
भावात्तत्यागोक्तिरयुक्तेव्यादाङ्याद--दन्द्रियेति । परिग्रहाभावे ममस्वविषयाभावाश्ञिसैमस्वं कथमित्याशङ्याद-- 
देहेति । अहंकारममकारयोरभावेन प्राक्षामन्तःकरणोपरतिमनुवदति--अ तर बेति । उनक्तमनू्य जीवश्ेवास) 
बह्मी भवतीति फटितमाद-यः संहतेति । क्षाननिष्टपदादूध्वं स शाब्दो दरश्टव्यः । ब्रह्मणो भवनमचुखन्धानः 
परिपाकपर्यन्तं साक्षात्करणं तदथैमिति यावत् ॥ ५३ ॥ अपेक्षितं पूरयञ्ुत्तर्छोकमवतारयति-- अनेनेति । उद्या 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

इत्युच्यते, विषयविमुखा त्वसितेति ततसतमहंकारं निगृह्णीयात् । तद्निभरह योगी बरं सत्यसंकल्य्वादिसामथ्मा- 
त्मनः पद्यन् दपं करोति न मत्तुल्योऽन्योऽस्तीति मन्यते । ततश्च दसो धर्ममतिक्रामतीत्यापस्तम्बवचनादिव्यान्कामा- 
निच्छति । तत्र केनचिन्निमित्तेन कामप्रतिबन्धे सति कोधवान्मवति । ततः परोत्सादनाय भूयांसं शिष्याविपरिमहं संपा- 
द्यति ततो नश्यतीति । तसात्सर्वानर्थमूलमूतमह कारमेन विसुच्य तत इतरान्सर्वान् विमुञ्चति । अहंकारविमोकेऽपि 
निर्ममत्वं तत्मदर्ितिष्ु विषयेषु ममताद्य्यत्वे सत्यहेकारः शिथिङी भूतो विषयवैसुख्यं प्राप्य खकारणेऽसितायां विरी- 

यते । ततः शान्तोऽसिताया अपि प्रखयान्निरिन्धनाभ्िवदुपरतो योगी जरह्मभूयाय कल्यते ॥ ५२ ॥ अयेवं शान्त 
केबरख योगिनो ब्युत्थानावस्थामाह--त्रह्मभुत इति । यो हि सुस ख्ये बा निपतितो योगी ब्युस्ाने जङदेह- 

 अधुसूदनीष्याख्या । 

इत्यभिमान, बल्मसदारहं न तुः शारीरं, तस खाभाविकलेन दयक्तुमदाक्यलरात् , दर्पं हषैजन्यं मदं धमोतिक्रमकारणं टो 
टप्यति इपो धर्ममविक्रामतीति' स्मृतेः, कामं विषयाभिलाषं, वैराग्यं समुपाभ्चित इयनेनोक्तसयापि कामलयागस्य पुनर्वचनं 
यन्नाधिक्यार्थ, कोवं द्वेषं, परिग्रहं शरीरधारणार्थकमस्प्दलेऽपि परोपनीतं बाद्योपकारण विमुच्य यक्ला शिखायज्ञोपवीतादि* 
कमपि, दण्डमेकं कमण्डडं कौपीनाच्छादनं च चाघ्राभ्यनु्ञातं खरारीरयात्रार्थमादाय परमहंघपरित्राजको भल्ला निर्ममो 
देहजीवनमात्रेऽपि ममकाररहितः अतएवाह कारमसकाराभावादपगतदषैविषाद लात् शान्तशित्तनिक्षेपरदितो यतिज्ञोनसाधनः- 
परिपाकक्रमेण ब्रह्मभूयाय ब्रह्मसक्षात्काराय कल्पते समर्थो भवति ॥ ५३ ॥ केन कमेण ब्रह्मभूयाय कल्पत इति तदाह-- 
बरह्मभूतोऽदं ब्रह्मासीति उढनिश्वयवान् भरवणमननाभ्यासात् , प्रसन्नात्मा शुडधचि्ः रमदमाद्यभ्यासात. । अतएवं नं ॒चोचति 

भ् नाभ्योत्कषंदीपिका । 

भिमानं बरं कामरागादिभ्युक्तं सामर्थ्य नेतरच्छरीरादिामर््यं खाभाविकलेन तत्त्यागस्याराक्यलात्, दो हषौनन्तरभावी धमी. 
विक्रमहेतुः 1 “हो इप्यति इपो धर्ममविकामति इति सरणात् । तंच कामभिच्छं वैराग्यशब्देन लब्धस्यापि कामद्यागस्य पुनर्वै. 
चनं तसि्नधिकयज्ञः कर्तव्य इति नोधनाय प्रहृषटलख्यापनार्थं इच्छितपदाथोखाभग्रयुक्तं क्रोधं परिग्रहमिन्द्रियमनोगतदोषलयागेऽपि 
दारी रधारणभ्रसद्ेन धमालुष्ठाननिमित्तेन वा प्राप्तं बह्यपरिमरदं च विसुच्य परिदयज्य परम्दंसपरित्राजको भूता देदजीवनमात्नेऽपि 
निगतममभावो निस॑मोऽतएव शान्तः उपरतः सं्टतायासो यति्ञौनरिष्टो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय बह्मणोऽवुसंघानपरिपाकपयन्त. 
जाय साक्षात्काराय कल्पते समथ मवति ॥ ५३1 जनेन क्रमेण ब्रह्मभूतः बह्ममवनसमर्थलाद् ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा असन्नः कवरूला- 

& भीषरीव्यारू्या । 

योगबरदुन्मागभरदृत्तिङक्षणं प्रारब्धवश्चास््राष्यमाणेष्बपि विषयेषु कामं तों परियं च विसुष्य विशेषेण क्त्वा बरादाप्ेषु 
निमैमः सम् श्चान्तः प्रायुपशान्ति प्राप्तो बह्मभूयाय जक्माहमिति नेश्वव्येनावसखानाय कर्पते योग्यो भवति ॥ ५१ ॥ ब्रह्माहमिलेवं 
नेश्चव्येनावस्थानख फकरमाई~"जह्मभूत दति । ब्रह्मभूतो बह्मण्यवसितः प्रसन्नचित्तो नष्टं न श्लोचत्रि । न चाभापरं काष्ुति देहा. 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-माप्योक्कषेदौपिका-धरीधरी-जमिनवगु्व्याश्यायुता । ७४१ 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तत्त्वतः । 
ततो सां तत्त्वतो ज्ञात्वा विदाते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥ 

१ भीमच्छांकरभाभ्यम् । 

न शोचति किंचिदर्थवेकव्यमात्मनो वैगुण्यं चोदिदय न शोचति न संतप्यते न काङ्कति । ब्रहम 
भूतस्यायं खभावोऽनृद्यते न शोचति न काङ्कतीति । नद्यप्राप्तविषयाकाङ्घा ब्रह्मविद उपपद्यते ! 
न हष्यतीति' घा पाटः। समः सवषु भूतेष्वात्मोपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुखं दुभ्खं वा सममेव 
पय तीत्यथां नात्मसमदृरीनमिह तस्य बक्ष्यमाणत्वाद्धन्तया मामभिजानातीति । पवभूतो श्ञाननिषठो 
मद्धक्ति भयि परमेश्वरे भक्तिं भजनं परासुत्तमां क्षानठक्षणां चतुर्थी मते चतुर्विधा भजन्ते 
मामिच्युक्तम् ॥ ५४ ॥ ततो ज्ञानलक्षणया-- भक्तया मामभिजानाति यावानदमुपाधिकूतविस्तरमेदो 
जिने 

२ आमन्द्गिरिव्याख्या । 

तिशुधयेस्यादिरिन्र कमः, ब्रह्मप्ाक्षो जीवश्ेव निवृत्तारोषानर्था निरतिशयानन्दं बह्मार्मस्वेनालुभवक्चिलयथः । जध्यास्मं 
प्र्रास्मा तस्िन्भ्रसादः स्वौ नर्थनिव्रष्त्या परमानन्दाविर्भावः स रड्धो येन जीवन्सुक्तेन स तथा । न शोचतीत्यादौ 
तात्प्यमाह-- ब्रह्मभूतस्येति । पराक्षव्यपरिहायौ मावनिश्चयादिलयर्थः । स्व भावानुवादसुपपादयति--नदी ति । तसया. 
पराक्षविषयाभावान्नापि परिहार्या परिहारयुक्तः शोकः परिषहयैस्यवाभावादिल्थः । पाठान्तरे तु रमणीयं भराष्य नं 

भ्रमोदते तदभावादिल्यथेः । विवक्षितं समदशैनं विशदयति--आर्मेति । ननु सर्वेषु भृतेष्वात्मनः समस निर्वि. 
शेषस्य दशेनमत्राभिप्रेतं किं नेष्यते तत्राह--नात्मेति । उक्तबिशेषगवतो जीवन्मुक्त ननिष्ठा पागुक्तकमेण 
भाक्त सुप्रतिष्ठिता भवतील्याह--पएवभूत इति । शभ्रवणमनननिदिध्यासनवतः शमादियुक्षस्यास्वस्तेः श्रवणादिभि- 
ब्रह्यत्मन्यपरोक्षं मोक्षफरं ज्ञानं सिभ्यतीद्यथैः । जातादिभक्तिन्रयापेक्षया क्षानलक्षणा भक्तिश्वतुर्थास्युक्ता । तन्न 
सपमस्थवाक्यमनुरयति--चतुर्विधा इति ॥ ५४ ॥ ननु समाधिसाध्येन परमभक्लयास्मकेन ज्ञानेन किसपूर्वम- 
वाप्यते सन्राह--तत इति । भक्ल्या समाधिजन्यया मां ब्रह्माभिमुस्येन प्र्क्तया जानाति व्यामोतीयथैः । तदेवं 

2 नीलकण्ठव्याख्या ८ चतुधेरी )। 

स्तमोग्रसचित्तहव तन्द्राटधरुचतष्ठति ब्रह्ममूतस्तु प्रसन्नात्मा प्रसन्नचेताः रघुशरीरः अमृतेनेव समाधिसुखेन तृपतसदेक. 
प्रवणो न शोचति नष्टम् । नाप्यप्रा्च काह्ति दारादिकम् । सर्वेषु भूतेषु चतुर्विधेषु समः ब्रहयवेदं सर्वमिति बुद्धा 
वेषम्यवर्जितः सन् परां मद्भक्तिं दैतदषिविवर्जितां भावनां कमते । पातज्ञठ्योगी तु न व्युस्थाने परां दष्टं टमते 
मेददर्चित्वात् । अथै च भक्तः श्रीभागवते दर्शितः 'सर्वभूतेषु येनेकं मगवद्धावमीक्षते । भूतानि भगवत्यात्मन्येष 
भागवतोत्तमः" इति । सोऽयं चतुर्था भक्तो श्लानी त्वात्मैव मे मतम्? इति भगवतापि दर्षितः ॥ ५४ ॥ अला 
द्भेतात्मततवज्ञानरक्षणाया भक्तेः फकलमाह-भक्तयेति । मां उक्तविधया भक्तया ज्ञानी अभितः साकल्येन 

| ४ भशुसूदनीन्यास्या । 

नष्टं न काह्दयप्राप्नम् ! अतएव निग्रदालुग्रहयोरनारम्भात् समः सवषु भूतेष्वात्मौपम्येन सर्वत्र सुखं दुःखं च पदयतीयर्थः । 
एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो यतिर्मद्धक्ति मयि भगवति शदे परमात्मनि भक्तिमुपासनां मदाकारव्विततव्रच्याइृतिरूपां परिपक्छनिदिभ्या- 
सनाख्यां श्रवणमननाभ्यासफलभूतां रमते परां श्रष्ठामन्यवधानेन साक्षाक्रारफणं चतुर्विधा भजन्ते मामिदयत्रोक्तसय भक्ति 
तुषटयस्यान्यां ज्चनलक्षणामिति वा ॥ ५४ ॥ ततश भक्या निदिष्यासनात्मिकया ज्ञाननिष्ठया मामद्वितीयमात्मानमभि- 

५ भाष्योत्कष॑दीपिका । 

दिविनियक्तः आविभूतानन्द आत्मा भरखगात्मा यस स ठन्धात्मप्रसादः न शोचति किंचिदर्थतैकल्यमात्मनो वैगुण्यं चोदिश्य न 
रोचति न संतप्यते । न काह्वदि अप्राप्तं वस्तु ब्रह्मभूतस्य शोकाकाह्व योरलुपपन्नलात्तस्य खभावोऽनूदयते न शोचति न काद्वतीति । 
न हृष्यतीति वा पाठः । रमणीयं भ्राप्य न प्रमोदते तख मिथ्यालेन निश्वयादिलयर्थं । सर्वेषु भूतेषु समः सुखं दुःखं वा आत्मौप- 
म्येन सममेव परयतीयर्थः । मलात्मसमदशेनमिह प्राह्यम् । भक्तया मामभिजानातीति तख वक्ष्यमाणलात् । य एवंभूतः 

स मददिषयां भक्तिं आर्तो जिज्ञारथांथीं ज्ञानी चेयत्रोक्तां चतुर्था ्ञानलक्षणाम् । ^तेषां ज्ञानी नियुक्त एकमक्तिविरिष्यतेः 
इत्युक्तां परामवुत्तमां कभते प्रप्नोति ॥ ५४ ॥ ततश्च ज्ञानलक्षणया भक्त्या मामभिजानाति यावानदसुपाधिङकृतविस्तारभेदो 

& भीधरीन्याख्या । 

धभिमानामानात् । अतएव सर्वष्वपि भूतेषु समः सन् रागदेषादिक्ृतविक्षेपामावास्सर्वभृतेषु मद्धवनारक्षणां परं मद्धक्रिं कुमते 

॥ ५४ ॥ ततश्च---भक्त्या भाति । तया च परया भक्ता तस्वतो मामभिजानाति । कथंभूतम्, यावान् सर्वव्यापी यक्चासि 



७४२ आनन्दगिरिव्याख्यासंबङित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्याय; १८ 

१ भीमच्छाकर मान्यम् । 

यश्चाहं बिष्वस्तसर्वो पाधिमेद उत्तमपुरुष आकाशकव्पस्ते मामद्वेतं चेतन्यमात्रैकरसमजरममरमभयः 
मनिधनं तत्वतो ऽभिज्ञानाति । ततो मामेवं तवतो ज्ञात्वा विद्राते तदनन्तरं मामेव ज्ञानानन्तरम् । 
नात्र ज्ञानप्रेराक्रिये भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा बिष्ाते तदनन्तरमिति,। किं तरिं फलठान्तसभावः- 
ज्ञानमानसेव, क्षें चापि मां विद्धीत्युकतत्वात् । नयु विखद्धयिदमुक्तं क्ञानस्य या परा निष्ठा तया 
मामभिजानातीति, कथं विरुद्धमिति चेदुच्यते, यदैव यसिन्विष्रये क्षानमुत्पयते ज्ञातुस्तदैव तं 
विषयम्भिजानाति ज्ञातेति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञानाघत्तिखक्चषणामपेक्षत इति । अतश्च ज्ञानेन नाभिजानाति 
ज्ञानाचत्या तु ज्ञाननिष्ठयाभिजानातीति । नेष दोषो ज्ञानस्य खःत्मोत्पच्तिपरिपाकहेतुयुक्तस्य भरति. 
पक्षविहीनस्य यदात्माुभवनिश्चयावस्रानत्वं तस्य निच्ाशब्दाभिलखापाच्छाल्ाचायोपदेक्षेन ज्ञानो. 
सि ज जा त सा त वो ज णि थि त नोति थ जित न जि भ जता त म ण जा ७७. प ज त पो मभा = सि ति णण गथ भत ति कि कि क त न न न ५ कि कि 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

स्लानं भक्तिपराधीनं विवृणोति--यावानिति । आकाशकद्पत्वमनवच््छिन्न्वमसङ्गत्वं च । चैतन्यस्य विषयसापेक्षष्वं 

भतिक्षिपति--अद्धैतसिति । ये त॒दरव्यबोधास्मत्वमास्मनो मन्यन्ते तन्प्रस्युक्त--चैतन्यमान्नैति । भाव्मनि तन्मा- 
ञेऽपि धमौन्तरसुपेद धर्मघरमिव्वं म्रल्याह--पएकरसमिति । सर्वैनिक्रियाराहिलोक्तया कौरस्थ्यमास्मनो व्यवस्था. 
पयति-अनजसिति । उक्तनिक्रियाभाचे तंदेतवन्ञानासंबन्धं हेतुमाह--अभयसिति । व्वक्ञानमनुद्य तत्फरं विदे- 
कैवल्यं छम्भयति--तत इति । तत्वक्षानख तस्मादनन्तरप्रवेश्श्छियायश्च भिन्नस्वं प्राक्च प्रयाह--नाजेति। 
भिन्नतनाभावे का गतिभेदोक्तरिल्याशङ्योपचारिकत्वमाह-करिं तर्हीति । प्रवेश इति रोषः । ब्रह्मप्रा्षिरेव फर- 

न्तरमित्याशङ्कय ब्रह्मात्मनोर्भेदाभावान्न ज्ञानातिरिक्ता तर्प्रा्िरियाह--श्चज्गं चेति 1 ज्ाननिष्ठया परया भक्तया 
मामभिजानतीद्युक्तमाक्षिपति--नन्वि ति । विरुद्धत्वं स्फोरयितुं षच्छति- कथमिति । विरोधस्फुटीकरणं प्रति- 
जानीते--उच्यत इति । वत्र ज्षानस्योत्पत्तेरेव बिषयाभिव्यक्तिरिल्ाह-यदेति । एवकारनिरस्यं दश्चयति- 

न क्ञनिति। इ्यावयोः सिद्धमिति शोषः । ज्ानस्योस्पत्तेरेव विषयाभिव्यक्तत्येऽपि कथं प्रकृते विरो धधीलयादङ्खयाह--~ 
ततश्चति । विरूदढमिति शेषः । शङ्कितं चिरोधं निरसखति- नैष दोष इति । उक्तमेव हेत प्रप्चयति-रासख्रेति । 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चठुधेरी ) । 

जानाति । साकल्यमेवाह-- यावानिति । किमहमणुपरिमाणो वा देहसंमितो वा तारकिकणामिवाकाशवत्सकलमूर्त- 
दरव्यसंयोगित्वलक्षणविभुत्वाश्रयो बा सप्रपच्चद्धितवादिनामिव खगतमेदवान्वाऽखण्डैकरसो वेति परिमाणतस्तच्यतो मां 
तत्पदाथे जानाति तथा यश्चास्ति । देहेन्धियप्राणमनस।मन्यतमः कियत्करस्ायी वा क्षगिकविज्ञानख्पो वा 
शूल्यं बा कती भोक्ता वा जडो वा जडाजडरूपो वा चिद्रूपो भोक्ता वा कर्वत्वमोक्तृत्ववर्जित आनन्दघनो वेवि 
तत्वतः सर्वसंशयराहित्येन मामजरममरमभयमशोक जानाति । तथाच श्रुतिः “भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछ्यन्ते सर्वसं- 

४ मधुसूदनीन्याख्या । 

जानाति साक्षात्करोति । यावान् विभूर्निखयश्च यश्च परिपूर्णसदयज्ञानानन्द घनः सदा विध्वस्तस्वोषाधिरखण्डेकरस एकस्तावन्तं 
नाभिजानाति 1 ततो मामेवं तत्त्वतो ज्ञालाहमस्म्यखण्डानन्दाद्धितीयं ब्रह्मति साक्षत्छृख विशते अज्ञानतस्कायनिचत्तौ स्वौ- 
पाधिश्यून्यतया मद्रूप एव भवति । तदनन्तरं बल्वत्परारन्धक्र्मभोगेन देहपातानन्तर नतु ज्ञानानन्तरमेव । क्लाप्रययेनेव 
त्म तदनन्तरमिदयसय वैयथ्यापातात् तस्मात् (तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्दये इति श्रुलर्थ एवात्र दरतो 
अग॑वता । यद्यपि ज्ञनेनान्ञानं निवर्तितमेव दीपेनेव तमस्तख तद्विरोधिखभावलात्तथापि तदुपादेयम्हंकारदेहादिं निरुपाद- 
ममेव यावल्धरारब्धकर्ममोगमनुवर्वते दष्टलदेव । नहि दृषेऽतुपपलं नाम । तार्किकैरपि हि समवायिश्ारणनाराद्रन्यनारामद्धी- 
र्बद्धिर्निरुपादानं द्रव्यं क्षणमाच् तिष्ठतीलयङ्गीकृतम् । निलयपरमाणुसमवेतच्यणुकनारे लसमवायिकारणनाश्चदेव द्रव्यनाशः 
समवायनिरूपितकारणनाशलमुभयोरवुगतमिति नानयुगमः । येलसमवायिकारणनारमेव सर्वत्र कार्चद्रव्यनाशकमिच्छन्ति 
तेषामाश्रयनाशस्थङे क्षणद्रयमनुपादानं काये वि्टति । एवंच तत्रैव प्रतिवन्धकसनिपाते बहुकालवस्थितिः केन वार्यते । 

४ भाष्योत्कपंदीपिका । 

यश्चासि विध्वस्तसर्वोप्राधिभेद उत्तमः पुरुष भआक्रादवदसद्गो नि्विकारस्तं मामद्रेतचैतन्यमातरैकरसमजरममरमभयमनिधनं 
भक्तया तन्तवतोऽभिजानाति ततो मामेवं तत्वतो ज्ञाला तदनन्तरं भामेव विशते प्राप्रोति ! अचर ज्ञानभरवेशक्रिये भिन्ने न विव- 
क्षिते \ मेदोकिस्खोपचारिकी वोभ्या । ब्रह्मप्राप्ति ज्ञानानातिरिच्यते । क्षें चापि मां विद्धीति ब्रह्मात्मनोरमेदस्यो्तलात्। 
भक्तया निदिष्यासनात्मिकया मामदधितीयमात्मानमभिजानावि साक्षात्करोति तदनन्तरं वल्वत्मारन्धकर्मभोगेन देहपातानन्तरं नतु 

६ भीधरीष्याख्या । 

सच्िदानन्दवनस्तथाभूतम् । ततश्च मामेवं त्वतो शात्वा तदनन्तर तख शानस्याप्युपरमे सति मा विद्ते । परमानन्दरूपो भवती. 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-श्रीधरी-भमिनवगुषव्याख्यायुता । ७४३ 

१ भीमच्छाकरभाष्यस् । 

त्पत्तिपरिपाकदेतं सहकारीकारणं बुद्धिविश्चुद्यादययमानित्वादि चपिश्ष्य जनितस्य श्चेजक्ष परमात्मैक 
त्वश्वानस्य कतोदिकारकमेदबुद्धिनिवन्धनसवेकर्मसंन्यासषसदहितस्य स्वात्मायुभवनिश्चयरूपेण यद्व- 
स्थानं सा परा क्ञाननिष्ठत्युच्यते । सेयं शछाननिष्ठातोदिभक्तित्रयपेक्चषया परा चतुथं भक्तिरित्य॒क्ता । 
तया परया भक्त्या भगवन्तं तस्वतो ऽभिजानाति । यदनन्तरसेवेश्वरक्षेत्क्भेदबुद्धिर शेषतो निवर्ते 
अतो ज्ञाननिष्ठाटश्चणया भक्तया मामभिजानातीति वचनं न विरभ्यते । थर च सर्व निच्त्तिविधायि 
शाखं वेदान्तेतिहासपुराणस्सतिलक्षणं न्यायप्रसिद्धम्थवद्धव ति, "विदित्वा अयुत्थायाथ भिक्षाचर्यं 
चरन्ति तस्मान्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाइन्योस पवात्यरेचयत्' इति संन्यासः कर्मणां न्यासः, चेदा. 
निमे च रोकममुं च परिव्यज्य, स्यज्ञ धर्यमघर्म चे'ट्यादि । इह च दर्ितानि वाक्यानि, नच तेषां वा. 
कयानामानथंक्य युक्तम्। नचार्थंवादत्वे खप्रकरणस्थत्वाव् प्रत्यगात्मा विक्कियखरूपनिश्ठत्वाच् मोक्चस्य। 

२ आनन्दगिरिव्याख्या । 

यो हि शाखानुसार्या वार्योपदेश्षसेन क्षानोस्पत्तिः “भाचा्यवान्पुरुषो वेद्” इति श्चुतेः । तस्याश्च परिपाकः संशयादि- 

प्रतिबन्धध्वंसस्तत्र हेतुभूतयुपदेशस्यैव सहकारिकारणं यद्ुद्धिद्युद्यादि तद्पेक्ष्य तस्मादेवोपदेशाज्ननितं यदैकष्यज्ञां 
तस्यं कारकसेदशुद्धिनिबन्धनानि यानि सर्वाणि कमौणि तेषां संन्यासेन सहितस्य फरूरूपेण खाष्मन्येव सर्वश्ररदपनार- 

` हिते यदवस्थानं सा जानसय परा निष्ठेति व्यवहियते प्रमाणिकैरिलयथः । यदि यथोक्ता परा ्ताननिष्ठा कथं तर्हिं सा 
चतुथं मक्तिरिप्युक्तेति तत्राह-सेयमिति । यथोक्तया भक्तया भगवत्ततवन्तानं सिध्यतीय्ाह--तयेति । वच्व- 
ज्षानस्य फर्माह-यदनन्तर सिति । ज्ञाननिष्ठारूपाया भगवद्धक्तेततवज्ञानानतिरेकात्तव्फरुस्य चाज्ञाननिद्त्तेस्त- 
न्मान्रत्वाद्धेदोक्तश्चौपचारिकत्वासप्ररृतं वाक्यमविरढमिष्युपसंहरति--अत इति । ओपदेचिकैक्यजानस्य सर्वकर्म- 

संन्याससहितसख सरूपावस्थानात्मकस्य परम पुरषा्थोपयिकत्वमिलययसिन्नथ मानमाह अन्न चेति । तदेव शाद्ध- 
मुदाहरति--विदिल्ैत्यादिना । दर्षिचानि वाक्यानि सर्वकमौणि मनसेघ्यादीनि । नन्वेषां वाक्यानामधिवक्षि- 
तार्थव्वाज्ञासि सार्थे प्रामाण्यमिलयाश्चद्याध्ययनविध्युपात्तव्वाह्ेदवाक्यानां तदनुरोधिस्वाच्ेतरेषां नेवमिलयाह-- 
नचेति । तथापि सोऽरोदीदिल्यादिवन्न खा मानतेव्याशद्याद--नचाथंवादत्वसित्ति । इतश्च मुसुक्षोरपेक्षितमो- 

क्षौपयिकन्लाननिष्टय संन्यासेऽधिकारो न कर्मनिष्टायामिवयाह-प्रयगिति । क्षाननिष्ठखय कर्मनिष्टानिरदेखयत्न 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चतुरी >) । 

शयाः । क्षीयन्ते चाखय कमणि तसिन्द्टे परावरे इति आत्मदशेने सति सर्वसंशयोच्छेदै दशयति । एवै कषेत्रं 
चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः, इत्युक्तेः सर्वक्षेत्रेष्वेकं मां वियु सच्िदामन्दघमै तत्वतो जञात्वा सर्वोपाधिविनिरन्तं 
याथात्म्येन ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य ततो व्याघ्रो श्रह्ममावं गतो भवतीत्यर्थः । शर्म बेद् ब्रहयव मवति" इति श्रुतेः । 
यद्रा तत॒ इति कारणब्रह्मभावापक्तिः साबीत्म्यरूपा प्रथमभुक्ता । य एवं वेदाहं ब्रह्माखीति स इदं सवे भवतिः 
“स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत .मपर्यत्ः इत्यादिश्ुतिभ्यो युक्तानां सवर्म्यावगमात् । ततमे तततमम् । एकस्तकार- 

+ % मश्ुसूदनीष्यारू्या । 

भारज्धक्मेणश्च प्रतिबन्धकलं श्ुतिसिद्धमन्तःकरणदेदायवस्थियन्यथानुपपत्तिसिद्धं च । एवं चिभ्यसेवकाद्यदृष्टमपि तस्मतिब- 
न्धकं तदभावमपेक्षय च पूर्वसिद्ध एवाज्ञाननाशस्तत्कार्थमन्तःकरणादिकं नाशयतीति न पुनज्ञनपिश्षा । तदुक्तं “तीर्थं श्वपचयुषे 
वा नष्टस्मृतिरपि परियजन्देहम् । ज्ञानसमकाटमुक्तः केवस्यं यावि हतरोकः ।* इति । न जानामीघ्यादिपरसयस्वु तस्य निताज्ञा- 
नस्याप्यज्ञाननाशजनितादनुपादानात्साक्षादास्माश्नयदिवाज्ञानसंस्कारात्त्वज्ञानसंस्कारनिर्षैदयोदन्तःकरणस्थियवधेरिति विवरण- 

कृतः अहं ब्रह्मास्मीति चरमसाक्षात्कारानन्तरमहं ब्रह्म न भवामि न जानामील्यादिभ्रखयो नास्त्येव । यदि परं घटं न॒ जने 
५ भाष्योत्छषेदीपिका । 

ज्ञानान्तरमेव । क्लाभरलययेनेव तच्चमेः तदनन्तरमिदयस्य वैयभ्यौपातादिति केचित् । ईतरे तु विश्यात्मनि खसिद्धयेऽनिर्वैच- 
नीयसंबन्धेनेति विशत् सवौनर्थमूलमन्ञानं तस्यै तत्सनिलासमुन्मूखयितुं ज्ञालाऽपरोक्षीकृख तदनन्तरं अन्तरं मेद सच्छन्यं शाश्वतं 
पदमन्ययमाप्रो वीव्युत्तरश्चोकस्थानुषदेण व्याख्येयमिति वदन्ति । तत्तत्वतो याथा्म्येन ज्ञाला साक्षात्कृ ततो व्याप्तः ब्रह्म 
भावं गतो भवतीलर्थः । श्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतिः इति श्रुतेः । यद्वा तत इति कारणब्रह्मभावापत्तिः साववासम्यरूपा प्रथमसुक्ता । 
अनन्तरं कारणभावापत्तेरनुपदमेव त्र्य तत्पदाभिधेयं शुद्धं ब्रह्म विशते । दर्पणाद्यपये प्रतिनिम्बो बिम्बमिव प्रविश्तीदयर्थ 
दैदयन्ये । तदेतद्याल्यानघ्रयमपि सर्व्ैराच्वैः ध्यानयोगपरो निलयमिलयत्र निदिध्यासनस्यो्तवाद्धक्तिं लभत इयस्य परामिति 

१ सधुतूदन , म सीककण्टः 



७९७ आनन्दगिरिव्याख्यासंवरित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्गवद्वीता । [ अध्यायः १८ 

१ भीभमच्डींकर भाष्यम् । 

नहि पृवैसमुद्रं जिगमिषोः पातिरोम्येन प्रयक्षु जिगसिषुणा समानमाैत्वं संभवति । पत्य- 
गात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेराश्च शछाननिष्ठा । सा च परत्यक्समुद्रगमनवत्क्म॑णा सहमा. 
विरवेन बिरध्यते। पवैतसषपयोरिवान्तरवान्विरोधः परमाणविवां निथितः। तस्माट्लैक्मसंन्यासेतैव 
ज्ञाननिष्ठा कायति सिम् ॥ ५५ ॥ खकर्मणा भगवतोऽभ्य चैन भक्तियोगस्य सिद्धिप्रातिः फं 
ज्ञाननिष्ठायोभ्यता । यन्निमित्ता श्लाननिष्ठा मोक्षफरावसाना । स भगवद्धक्तियोगो ऽधुना स्तुयते 

२ आनन्दगिरिभ्याख्या । 

दृष्टान्तमाह--नदीति । काननिष्ठाखरूपायुवादपू्वकं क्मैनिष्टया तसखः सहभावित्वं विरूदमिति दाष्टीन्तिकमाह-- 
प्रत्यगात्मेति । कथं ज्षानकर्मणोर्विरोधधीरिव्याशङ्य कर्मणां ज्ञाननिवर्सयस्वस्य शतिस्ष्रतिसिद्धव्वादित्याह-- पर्वते ति । 
अन्तरवाजुभयोरेकूधर्मिनिष्टतवेन साङ्क्या भावसंपादकमेदवनियर्थः । क्षानकर्मणोरससुश्ये फङितसुपसंहरति-- 
तस्मादिति ॥ ५५॥ तर्हिं ाननिष्ठयैव मोक्षसंभवाच्र कमौनुष्ानसिद्धिरियाशङ्याह--सखकर्मणेति । तामेव 
सिद्धिप्रासि विशिनष्टि-- ज्ञानेति । ज्षाननिष्टायोग्यतये स्वक्मायुष्टानं भगवदर्चनरूपं कतैव्यमिदय्थेः । ल ननिष्ठा- 
योग्यतवापि किमर्थव्याशङ्क ॒श्षाननिष्ठासिच्यर्थव्याह--यज्ञिमित्तेति । ज्ञाननिष्ठापि छत्रोपयुक्तेयनघ्राह--मोक्ेति । 
स्वकर्मणा भगवदु्चैनास्मनो भक्तियोगस्य परस्परया मोक्षफलरसख कार्यस्वेन विधेयत्वे विध्यपेक्षितां स्तुतिमवतारयति-- 
स भगवदिति ।! ज्ञाननिष्ठा कमेनिषठेव्यु भ्य प्रतिज्ञाय तच्र तत्र विभागेन प्रतिपादितं किमितीदानीं क्मैनिष्टा 

३ नीखकण्डव्याख्या € खतुधरी >) । 

दछान्दखां प्रक्रियायां सो द्रष्य इति श्रुतिमाष्यम् । अनन्तरं कारणभावापत्तरयुपदमेव तद्रह्म॒तच्छब्दामिघेयम् 
(तदिति वा एतख महतो भूतख नाम मवति" इति श्रुतेः । शद्धे ब्रह्म विशते द्र्पणापाये प्रतिबिम्बो बिम्बमिव 
प्रविदाति । कार्योपाधीनां जीवानां कारणोपाघीश्वरपरा्िद्धारेब निष्कठन्रह्मभरासिरित्यावेदितं प्रागेव । यद्वा मां ज्ञात्वा 
तद्वित इवयेतावतैव ज्ञानप्रबेशयोः पोनीपरये तिद्धे तदनन्तरमिति पदेन तच्छब्देन बुद्धिं देहं परामृदय तत्या- 
तानन्तरमिति व्याख्येयम् । यतो जातेऽपि तच्वन्ञाने यावदहपातं मरारब्धकमेणां प्रतिबन्धाद्विदेहकेवस्ये न प्राप्यते । 
अन्यथा ज्ञानसमकाटमेव देहपातापत्तिः खात् । "वियुक्तश्च विमुच्यते” “भूयश्चान्ते वि ्वमायानिवृत्तिःः इति मुक्तख 
सुक्िं निवृत्तायाश्च मायायाः पुनर्निघ्रत्तिं वदजीवन्मुक्तिशासखं बाधितं खात् । यथा तार्किकाणां नष्टेऽपि समवायि- 
कारणे पटादिकं क्षणमात्रमवतिष्ठते एवमस्ाकमप्यनादिकाराया देहाद्युपादानभूताया अविधाया विनाऽपि फिंचि- 
त्कार देहादिप्रतिमानं युज्यते । ईदशमेव जीवन्युक्तमपेक्ष्य भगवतोक्तं “उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदर्शिनः, 
इति । सितप्रञरक्षणस्मरतिरपि तदक्षणाभिधित्सयैव प्रवदते इति दिक् ॥ ५५ ॥ नयु "तचथेषीकातूरमननौ प्रोतं 

छ मभुसूद्नीष्याख्या । 

मील्यादिप्रययः स्यात्तदुपपादनाय चेयं संस्कारकल्पनेति नानुपपन्नम् । भानवे त्र विवक्षितः । नहि 

सावयवमन्ञानं, येन किय्नरयति कियत्तिष्ठतीति वाच्यम्, अनिर्वचनीयलात् । एक्देाभ्युरपपमे तु तज्िशत्यर्थ पुनश्वरमं 
जञानमयेक्षितमेव । तच्च मृतिकाले डुधटमिति तच््ज्ञनसंस्कारनादयता तस्याभ्युपेया । ततश्व ॒सस्क्ारपक्षा्न कोऽपि विष 
इति पूर्वोक्ते कल्पना श्रेयसी । ईद शजीवन्मुक्यवेक्चषया च भ्राग्भगवतोक्तं “उपदेक्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनसतच्वददिनः' इति 
सिथितम्रन्ञलक्षणानि च व्याख्यातानि । तस्भात्साधुक्तं विदाते तदनन्तरमिति ॥ ५५ ॥ ननु योऽनात्मज्ञोऽद्युद्धान्तःकरणः 
सोऽन्तःकरणश्युद्धिपयैन्तं सहजं कमे न द्यजेत् । यस्तु श्॒द्धान्त.करणः स नैष्कम्ंसिद्धि संन्यासेनाधिगच्छतील्युक्तम् । संन्या- 
स॒श्च्ादणेनैव कतव्य न क्ष्नियतरैदयाभ्यामिति भागुक्तं भगवता “कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय इयत्र । तत्र छयदधा- 
न्तःकरणेन क्षत्रियादिना किं कमौण्यनुषेयानि किं व सर्वैकर्मसेन्यासः कर्तव्यः । नायः “आररक्षोभनेयोगं कम॑ कारणमुच्यते । 

५ मान्योर्कषंदौ पिका । 

विरोषणस च वैयर्थ्यं तच्छन्देनाप्रस्तुतपरामशं यानुषङ्गध्यादारादिङ्किाव्याप्तायाः कस्पनायाधानौचिदखयमभिप्रेय यक्वदुपेक्ष्यम्। 
तथाचायमर्थः आचार्यवान्पुरुषो वेद" इति श्या साख्रायुसार्याचायौपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिः । तख च परिपाके असंभावनादि- 
प्रध्वंस हेवुभूतसुपदेग स्यैव सहकारिकारणं बुद्धिविडद्धल्ादि अमानिल्ादिगणं चपिक्ष्य तसदेवोपदेाजनितस् ्षेत्र्ञपराठी- 
कलज्ञानख कारकमेदबुद्धिनिबन्धनसवैकर्म संन्याससदहितस्य खात्माजुभवसखूपेण सखात्मन्येवं सर्वैकत्पनारदहितसय यदवस्थानं सा 
ज्ञानस्य परा निषटि्युच्यते, सेयं ज्ञाननिष्ठा आतीदिमकति्नयापेक्षया परा चतुधीं मक्तिरित्युक्ला तया परया भक्त्या भगवन्तं तच्वतोऽ- 
भिजानाति यद्नन्तरमेवेश्वरक्ेत्रज्ञमेदबुद्धिरदेषं ततो निवतैते । कलाप्रययेनोक्तमानन्तयैमव्यवदितं नु किंचिव्यवधानयुक्तमिति 
बोधनायानन्तरमिव्यु कमिति ॥ ५५॥ एवं शद्धान्तःकरणख संन्यासाधिकारिणो ब्रह्मभ्रापिक्रममभिधायानात्मन्ञसा्चद्वान्तःकरणसख 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-माष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ७४५ 

सवेकमोण्यपि सदा कुवीणो मद्यपाश्चयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति चाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥ 

१ भओम्छकरभाष्यम् । 

शाखार्थोपसंहारपकरणे शाखार्थनिश्ययवाद्याय--सवेति । सवैकमोणि प्रतिषि दान्यपि सदा- 
कुवाणोऽचति्ठन्मश्यपाश्चयो.ऽहं वासुदेव हैभ्वरो व्यपाश्चयो यस्य ख मद्य पाथ्यो मय्यर्पितसवोत्म- 
भाव इव्यर्थः । सोऽपि मत्पसादान्मसमेभ्वरस्य भलादादवाग्नोति शाश्वतं निलयं वैष्णवं पदमव्ययम् 

२ आनस्दगिरिष्याख्या १ 

पुनः स्सुलया कतैव्यतयोच्यते तश्राह--श्ाञ्ञार्थति' । वत्रतन्रोक्तसेव कसौनुष्ठानस्य प्रकरणवक्ादिषहोपसंहारः । स च 
शास्रा्थनिश्चयस्य दठतां धोतयतील्य्थः । यद्यपि कस्यवित्कमौनुष्टायिनो इुदधिद्यदधिद्वारा कैवस्थं सिध्यति तथापि 
पापबाहुत्यात्कमीनुष्ठायिनोऽपि कस्यचिद्ुद्धिश्च्यभावे केवल्यासिद्धिरिलयाशङ्खयाह-स्वैकमोाणीति । सर्थशषब्दालु- 
रोधादीश्वराराधनस्तुतिपरस्वेन शोकं व्याच्े--प्रतिषिद्धान्यपीति । निलनेमित्तिकवदिष्यपेरथः । निषिद्धाचरणस् 
प्रामादिकस्वं व्यावतेयति- सदेति । अनुतिषटन्यैष्णवं पदमाभ्नोतीति संबन्धः । पापकर्मकारिणो यथोक्तपदभरा्तो 
पापस्यापि मोक्षफरुत्वसुपगतं स्यादिव्यन्राह-मद्यपाश्चय इवि । तस्येव तादयमाह-मयीति । तर्हिं ज्ञानस्य 
भमोक्षदेवुस्वसुपेक्षितं स्मादियत्राह-सो.ऽपीति । भसादोऽनुप्र्टः समभ्यग्ज्ञानोद्यः पदं पदनीयसुपतिषत्तास्प्यगम्य- 
मव्ययमपक्षयरहितम् ॥ ८६ ॥ परमेश्वरप्रसादस्येवं माहात्म्यं यतः विद्धं तसत्तस्रतादार्थं अवता भ्रयतितव्यमि- 

& नीरकप्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

येतैवं हाख सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति पूर्वकर्मणा ज्ञानेन प्रायश्िततेनेव सत्यपि नादाभ्रवणे श्ानोत्तरकारीनानां 
कर्मणां नाद्ामावात् ज्ञागोत्तरमपि देहधारणे खाभाविकानां कर्मणां बजंनखासंसवादवद्यं क्चानिनोऽपि बन्धः 
खावित्यारश्चयाद-सवेकमोणीति । मद्यपाश्योऽहमेव प्रानघनः प्रत्यगात्मा व्यपाश्रयं आश्रयो यख्य स मव्यपा- 
श्रयो ज्ञानी । स्षकमीणि विहितानि निषिद्धानि वा सदाऽसकृत्कुबाणोऽपि मत्रसादान्मदनुरर॑हात् शाश्वतं निलयं 
अव्ययं परमसर्वोल्कषटं पदं पदनीयं मोक्षमवाभोति । नतु क्ञानोत्तरमपि क्रियमाणे; क्ममिर्ब्यते । (तख पुत्रा दायसु- 
पयन्ति युद्दः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्" शति, भन ह वा एवेविदि किंचन रज आध्वंसते" (तं विदित्वा नं 

£ मघुसूदनीष्याख्या । 

योगारूढस्य तदैव शमः कारणमुच्यते" इत्यादिना योगमन्तःकरणद्यद्धिमारूढस्य कमौयुष्टाननिषेधात् । न द्वितीयः । 'खधे 
निधनं श्रेयः परधमो भयावहः” इत्यादिना ब्राह्मणधर्मस्य सर्वैकर्मसन्यासख क्षत्रियादिकं भ्रति निषेधात् । नच कमौनुष्ानक्म- 
ल्यागयोरन्यतरमन्तरेण तृतीयः भ्रकारोऽस्ि । तस्मादुभयोरपि भतिषिद्धलेन गलयन्तराभावेन चावरदयकर्वैव्ये भ्रविषेधातिक्रमे 
कर्मलाग एव श्रेयाच् बन्धहेतुपरिद्यागेन मोक्षसाधनपौष्कल्यात्, नतु कमांण्यनुठेयानि चित्तविक्षेपदेतुखेन मोक्षसाधनज्ञानप्रति- 
बन्धकलादिल्यमिप्रायमजैनस्ालशक्ष्याह भगवान्---यः पूर्वोक्तैः कर्मभिः शयुद्धान्तःकछरणः सोऽवस्यं भगवदेकशरणो भंगवदे- 
कशरणतापर्यन्तलादम्तःकरणडयद्धेः । एताद्शशेद्राह्मणः संन्यासप्रतिबन्धरदहितः स्वैकमाणि संन्यस्त नाम । संसारषिमोक्षपस्तु 
तस्य भगवदेकद्यरणस्य भगवस्सादादेव । एतादरशेत्क्षन्नियादिः संन्यासानधिकारी स करोतु नाम कमाण कितु मब्यपाश्रयः, 
अहं भगवान्वासुदेव एव व्यपाश्रयः शरणं यख स मदेकश्चरणो मय्यर्पितखवोत्मभावः संन्यासानधिकारात्सर्वकमौणि सबोणि 
कमणि वणाश्रमधर्मङूपाणि लौकिकानि अतिषिद्धानि षा सद्ा वणो मलसादान्ममेश्वरस्यायु्रहादवापरोवि । दिरण्यगर्भवन्मद्धि- 
ज्ञानोत्यत्त्या शाश्वतं निलयं पदं वैष्णवमनव्ययमपरिणामि । एतादृशो भगववेकशरणः करोदेव न अतिषिद्धानि कमणि, यदि 
कुर्यात्तथापि मतरसादात्मयवायायुत्पत्त्या मदिज्ञानेन मोक्षभाग्मवतीति भगवदेकश्चरणतास्तुदय स्वैकमौणि सर्वदा कुवाणोऽ- 

५ माष्योत्कषेदीपिका । 

स॑न्यासानधिकारिणो ब्र्मप्रपिसाधनं भगवद्धक्कियोगं तत्र तत्र प्रतिपादितं शाल्नार्थोपसंदारभकरणे शाल्रा्थनिश्वयदाव्यय सौति-- 
स्वकमाणीति । सर्वाणि तिखनैमित्तिकादीनि प्रतिषिद्धान्यपि सदा ऊुर्वाणोऽनुतिष्ठन्नपि मच्यपाश्नयोऽदं वासुदेव श्वरो व्यपाश्रयं 
आश्रयणीयो यख समद्यपाश्नरयो मय्यर्पितसवीत्मभावः मत्मसादान्ममेश्वरस प्रसादात् शाश्वतं निखमनव्ययमपक्चयश्चल्यं पदं वेष्णव- 

"मवाप्नोति । निषिद्धान्यप्याचरन् शाश्वतं पदमव्ययमवापरोतीत्युक््या पापस्यापि मोक्षफलहेतुखं स्यादियाशद्कानिरासाय मश्यपाश्रयः 
मत्मसादादित्यु कम् । तथाच येन भक्कियोगेन भ्रसादितादीश्वरात्स्मैकमोण्यजुतिष्ठतोऽपि वेष्णवपद्रप्रा्िस्तसख मादात्म्यं छि वक्तव्य" 

६ भीघरीस्याख्या । 

ल्यः ॥ ५५ ॥ खक्ैमिः परमेश्वराराधनादुक्तं मोश्चप्रकारमुपसंदरति---सर्वक्माणीति । सर्वकमौणि निखनैमित्तिकानि काम्यानि 
च कमि पूरवाक्तक्रमेण मब्यपाश्चयः सन् डुनोगोऽदमेव व्यपराभ्य भाभवणीयो नतं स्रगोदिफटं यस्य॒ सः मल्रतादाच्छश्वतमनादि 



७४४६ लानन्दगिरिव्याख्यासंवटित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-भ्रीमद्धगवह्रीता । [ अध्यायः १८ 

चेतसा सवैकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगङुपाभित्य मित्त; सततं भव ॥ ५७ ॥ 
मविन्तः स्वदुर्गाणि मत्पसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्तवमर्हकारान्न ओओष्यसि विनङ्कुथसि ॥ ५८ ॥ 

. १ नीमच्छांकरभाष्यम् । 

॥ ५६ ॥ यस्मादेवं तस्माद्-चेतसा विवेकबुद्ध्या स्बैकमोणि दष्टादष्टाथौनि मयीश्वरे संन्यस्य यत्क- 
रोषि यदश्चासीत्युक्तन्यायेन मत्परोऽहं बाखुदेवः परो यस्य तव स त्वे मत्परः खन् मय्यर्पितसवास्म- 
भावः बुद्धियोगं मयि समादितबुद्धित्वं बुद्धियोगस्तं बुद्धियोगसुपाभि्याश्चयोऽनन्यदारणत्वं मश्ित्तो 
मय्येव चित्तं यस्य तव स त्वं मश्चित्तः सततं सर्वदा भ॑व ॥ ५७ ॥ मञ्चित्तः सर्बैद्गौणि सवोणि 
दुस्तराणि संसारहेतुज्ञातानि मस्पसादान्तरिष्यस्यतिक्रमिष्यसि । अथ न्वेद यदिः त्व मदुक्तमर्हकारा- 
त्पण्डितोऽइसिति न ष्यसि न ग्रहीभ्यसि ततस्त्वं बिनह्कधसि विनाहं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

धाह~-थस्मादिति । भशवस्मसादादासादितसभ्यरश्षानादेव सुक्तिनै कर्ममाश्रादिति क्ानं निवेकडुद्धिः । आश्य 

शब्दा्थमाह--अनन्येति ॥ ५७ ॥ किमतो भवति तवाह-मञ्िन्त इति । भीख्यापि प्रवर्तेतेति मन्वानो विपर्यये 
३ नीटकण्ठव्याख्या ( बठुर्धरी ) । 

लिप्यते कर्मणा प्रापकेनः इत्यादिन्ाखेण तत्वज्ञानिनः कम॑रेपश्रवणात् ॥ ५६ ॥ एवं बणीश्नमादिधर्मपुरस्करिण 
ससाधना सफटा च ब्रह्मविद्या निरूपिता । अखाः प्राये पुनः साधनत्वेन भक्तिमेव विधत्त- चेतसेति । चेतसा 

विवेकबुद्खा सवीगि कर्माणि नित्यनेमित्तिकानि मयि भगवति वासुदेवे संन्यस्य "यत्करोषि यदश्नासि" इत्युक्तरीत्या 
सम्य मलत्यरः अहमेव परः प्राप्यो यख्य नतु मद्धक्त्या अथादीन्प्रार्थयानः । बुद्धियोगं पूरवाक्तं सिद्धसिद्धयः सम- 
त्वलक्षणं बन्धहेतोरपि कर्मणो मोश्वहेतुत्वसंपादकं उपाशित्य आश्रित्य भन्नित्तः मदेकरारणः सततं सर्वदा भब 

॥ ५७ ॥ पएतख मक्तियोगख करणे गुणमकरणे दोषं चाह- मश्िन्त इति । दुगीगि आष्यात्मिकाधिमोतिकादीनि 
संकटानि । अहंकारात्छपाण्डित्यामिमानान्न श्रोष्यसि मद्वाक्यं तहिं विनह्कुयसि परुषार्थश्ून्यो भविष्यसि ॥ ५८ ॥ 

 सश्ुसूदनीव्याख्या । 

धीलयनू्यते ॥ ५६ ॥ यस्मान्मदेकशरणतामाचनं मोक्षसाधनं न कमानुष्ठानं करमसेन्यासो वा तसास्षत्रियस्लं-चेतसा त्रिवेक- 
य्या सर्वकमागि इष्टादष्टाथौनि मयीश्वरे संन्यस्य "यत्करोषि यदश्नासि" इ्युष्तन्यायेन समप्ये मत्परोऽहं भगवान्वासुदेव एव 
परः प्रियतमो यख स मत्परः सन् बुद्धियोगं पूर्वोक्तसमलबुद्धिलक्षणं योगं बन्धहेतोरपि कर्मणो मोक्षहेवुलसंपादकमुपा्चिं- 

द्यानन्यशरणतयां खीदृय मच्चित्तो भयि भगवति वासुदेव एव चित्तं यख न राजनि कामिन्यादौ वा स मच्वित्तः सततं भवं 
॥ ५७ ॥ ततः किं खादिति तदाद-मचित्तस्खं सर्वदुर्गाणि दुस्तराणि कामक्रोधादीनि संसारदुःखसाधनानि मलप्रसादात्ख- 
व्यापारमन्तरेभेव तरिष्यस्यनायासेनैवातिक्रमिष्यसि । अथ चेत् यदि तु खं मदुक्ते विश्वासमङलाहंकारत्यण्डितोऽदमिति याज्ञ 
रोष्यपि मद्वचनार्थं न करिष्यति ततो विनक्षियसि पुरषाथाद्धघ्यो भविष्यसि कामकारेण संन्यासाययाचरन् ॥ ५८ ॥ लं चाहंकाररं 

५ अगष्योत्कषंदीपिका । 

लिति भावः ॥५६॥ यतो भक्तियोगस्यैवं मादातम्यं तसमन्मत्परसादार्थं भवता मदाराधने प्रयतितव्यमिदाद--चेतसैति। चेतसा 

विवेकबुण्या सर्वेकमौणि टष्टदष्टाथीनि मयि सन्यख "यत्करोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत् । यत्तपखसि कोन्तेय तत्कृरष्व 
मदर्पणम् शतयुक्न्ययेन समर्प्यं मत्परोऽहं वाडदैवएव परः दृष्टः आप्यो यख नठु खगादिः स मतरः सनै बुद्धियोगं समाहित- 
शुद्धिं पिग्यसिद्धिजन्याभ्यां दषविषादाभ्या वश्मितद्ुदधिखमुपाश्निल्यानन्यशरणलेनाद्गीहृख भचित्तो मय्येव्र चित्तं यख स लं 

सततं सर्वदा मश्ित्तो भव ॥५७॥ ततः किमिदपेक्षायामाह--मश्ित्तः सवैदुगांणि स॑सारहैतुभूताज्ञानादीनि मस्मसादात्तरिष्यस्- 

तिक्रमिन्यसि । व्यतिरेके दोषमाह-अथ चेद्यदि मदुक्तमष्टकारात् पण्डितेन मया खडुग्धा यद्धिचारितं तदेव सम्यगितयभिमानान 
श्रोष्यसि न श्रहीष्यसि ततस्तं निनह्वयसि विनां गमिष्यसि पुसषाथाद्धघयो भविभ्यसि ॥ ५८ ॥ सतन्नोऽहं परोक्तं न करिष्यामीति 

& भीषरीन्याख्या । 

व्ययं निल सवोङ्षटं वैष्णवं पदं प्राति ॥ ५६ ॥ यसदेवं तसात्----चेत्तसेति । सर्वकमोणि चेत॑सा मयि संन्यखय समर्प्य 
मत्परः अष्टमेव प्रः प्यः पुरुषाथो यख सः व्यवस्रायात्मिक्षया जुदा योगमाभिल सततं कमो तुष्टानकाङेऽपि (जह्या्णं ह्यदविः? 

इति न्यायेन मथ्येव चित्तं मख तथाभूतो भव ॥ ५७ ॥ ततो यद्धविष्यति तच्छणु--म्वित्त इति । मचित्तः सन्. मतसादा- 
त्सरवाण्यपि दुर्गाणि दुस्राणि सांसारिकाणि दुःखानि तरिष्यसि । विपक्षे दोषमा्ट-अथ नेधदि पुनस्त्वमदंकाराञ्डातृत्वाभिमानां 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-माष्योक्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्याख्यायुता । ७४५ 

सवेकमीण्यपि सदा कुवणो मद्यपाश्चयः । 
मत्प्रसादादवाभोति दाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥ 

१ भीमन्छकिरभाष्यम् ॥ 

शास्ार्थोपरसहदारप्रकरणे चलाखार्थनिश्चयदाद्यीय-सवंति । स्वैकमोणि प्रतिषिद्धान्यपि सदा- 
कुवाणोऽचति्ठन्मश्यपाथ्योऽदहे वासुदेव हैभ्वरो व्यपाश्रयो यस्य स भद्यपाथ्यो मय्यर्पितसवोरम- 
भाव इव्यर्थः । सोऽपि मत्पसादान्मसमेभ्वरस्य भलादादवाग्नोति शाश्वतं निलयं वैष्णवं पदमव्ययम् 

2 आनन्दगिरिव्याख्या १ 

पुनः स्सुलया कतैव्यतयोच्यते तश्राह--श्ाञ्ञार्थति' । वत्रतन्रोक्तसेव कसौनुष्ठानस्य प्रकरणवक्ादिषहोपसंहारः । स च 
शाञ्जथनिश्चवयस्य दठढतां ोतयतीलर्थः । यद्यपि कस्यवित्कमौनचु्ायिनो बुद्धिञयुद्धिद्रारा छैवस्थं सिध्यति तथापि 
पापबाहुत्यात्कमीनुष्ठायिनोऽपि कस्यचिद्ुद्धिश्च्यभावे केवल्यासिद्धिरिलयाशङ्खयाह-स्वैकमोाणीति । सर्थशषब्दालु- 
रोधादीश्वराराधनस्तुतिपरस्वेन शोकं व्याच्े--प्रतिषिद्धान्यपीति । निलनेमित्तिकवदिष्यपेरथः । निषिद्धाचरणस् 
परामादिकस्वं व्यावतैयति-खदेति । अनुतिषटन्यैष्णवं प्रदमासोतीति संबन्धः । पापकमैकारिणो यथोक्तपदभासो 
पापस्यापि मोक्षफरुत्वसुपगतं स्यादिव्यन्राह-मद्यपाश्चय इवि । तस्येव तादयमाह-मयीति । तर्हिं ज्ञानस्य 
भोक्षदहसुत्वसुपेक्षितं स्यादियनत्राह-सो.ऽपीति । अरसादोऽलुप्रहः सस्यग्त्ञानोद्यः पदं पद्नीयसुपनिषत्तास्पयगम्य- 
मव्ययमपक्षयरहितम् ॥ ८६ ॥ परमेश्वरप्रसादस्येवं माहात्म्यं यतः विद्धं तसत्तस्रतादार्थं अवता भ्रयतितव्यमि- 

३ नीलकण्टध्याख्या ( चतुरी ) । 

्येतैवं हाख स्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति पूर्वकर्मणा ज्ञानेन प्रायश्चित्तनेव सत्यपि नादाधवणे ज्ानोत्तरकारीनानां 
कर्मणां नश्ामावात् ज्ञामोत्तरमपि देहधारणे खाभाविकानां कर्मणां वजंनखासंसवादवद्यं क्ञानिनोऽपि बन्धः 
खावित्यारश्चयाद-सवेकमोणीति । मद्यपाश्योऽहमेव प्रानघनः प्रत्यगात्मा व्यपाश्रयं आश्रयो यख्य स मव्यपा- 
श्रयो ज्ञानी । सर्षकमाणि विदितानि निषिद्धानि बा सदाऽसकृत्कु्बाणोऽपि मत्प्रसादान्मदनुरर॑हात् शाश्वतं नियं 
अव्ययं परमसर्वोल्कषटं पदं पदनीयं मोक्षमवाभोति । नतु क्ञानोत्तरमपि क्रियमाणे; क्ममिर्ब्यते । (तख पुत्रा दायसु- 
पयन्ति सुद्टदः साधुकृत्यां दिषन्तः पापकृत्याम्" शति, भन ह वा एवविदि किंचन रज आध्वंसते, तं विदित्वा ज॑ 

% मधुसुदनीन्यार्या । 

योगारूढस्य तदैव शमः कारणमुच्यते" इत्यादिना योगमन्तःकरण्यद्धिमारूढस्य कमौयुष्टाननिषेधात् । न द्वितीयः । 'खधे 
निधनं रयः परधर्मो भयावहः” इत्यादिना ब्राह्मणधर्मस्य सर्वक्मसंन्यासस्य क्षत्नियादिकं भ्रति निषेधात्. । नच कमावुष्ठानक्म- 
ल्यागयोरन्यतरमन्तरेण तृतीयः भ्रकारोऽस्ि । तस्मादुभयोरपि भतिषिद्धलेन गलयन्तराभावेन चावरदयकर्वैव्ये भ्रविषेधातिक्रमे 
कर्मलयाग एव श्रेयान् बन्धहेतुपरिद्यागेन मोश्षसाधनपौष्कल्यात्, नतु कमोण्यनुषठेयानि चित्तविक्षेपदेतुखेन मोश्षसाधनज्ञानप्रति- 
बन्धकलादिल्यमिप्रायमजैनस्ालशक्ष्याह भगवान्---यः पूर्वोक्तैः कर्मभिः शयुद्धान्तःकछरणः सोऽवस्यं भगवदेकशरणो भंगवदे- 
कशरणतापर्यन्तलादन्तःकरणश्यदधेः । एतादशशद्राह्मणः संन्यासप्रतिबन्धरषितः सर्वैकमांणि संन्यस्त नाम 1 संसारषिमोक्षस्तु 
तस्य भगवदेकदारणस्य भगवत्प्रसादादेव । एतादराशेत्कष्नियादिः संन्यासानधिकारी स करोतु नाम कमणि किंतु मब्यपाश्नरयः, 
अहं भगवान्वासुदेव एव व्यपाश्रयः शरणं यख स मदेकश्चरणो मय्यर्पितखवोत्मभावः संन्यासानधिकारात्सर्वकमौणि सबोणि 
कमणि वणौश्रमधर्मरूपाणि लीकिकानि अतिषिद्धानि षा सदा वाणो मल्मसादान्ममेश्वरखायुप्रहादवप्रोति । हिरण्यगभेवन्मद्धि- 
ज्ञानोत्यत्त्या शाश्वतं निलयं पदं वैष्णवमनव्ययमपरिणामि । एतादृशो भगववेकशरणः करोदेव न अतिषिद्धानि कमणि, यदि 
कुर्यात्तथापि मतरसादात्मयवायायुत्पत्त्या मदिज्ञानेन मोक्षभाग्मवतीति भगवदेकश्चरणतास्तुदय स्वैकमौणि सर्वदा कुवाणोऽ- 

५ भाष्योत्क्षदीपिका । 

स॑न्यासानधिकारिणो ब्र्मप्रपिसाधनं भगवद्धक्कियोगं तत्र तत्र प्रतिपादितं शाल्नार्थोपसंदारभकरणे शाल्रा्थनिश्वयदाव्यय सौति-- 
स्वकमीणीति । सौगि नियनैमित्तिकादीनि ्रतिषिद्धान्यपि सदा ङवाणोऽनुतिष्टलपि मद्यपाश्नयोऽदं वासुदेव हश्वरो व्यपाभंयं 
आश्रयणीयो यसय स मद्यपाश्नयो मय्यर्पितसबीत्मभावः मत्मसादान्ममेश्वरस प्रसादात् शाश्वतं निदयमव्ययमपक्षयश्चन्यं पदं वेष्णव- 

"मवाप्नोति । निषिद्धान्यप्याचरन् शाश्वतं पदमव्ययमवापरो तीत्युक्त्या पापस्यापि भोक्षफलहेतुचं स्यादिलयाशङ्कानिरासाय मध्यपाश्रयः 
मत्मसादादित्युक्तम् । तथाच येन भक्रियोगेन प्रसादितादीश्वरात्सर्वैकमोण्यनुविष्ठतोऽपि वेष्णवपद्प्रापिस्तस्य मादात्म्यं कि वक्तव्य, 

६ भीघरीस्याख्या । 

ल्यः ॥ ५५ ॥ खक्ैमिः परमेश्वराराधनादुक्तं मोश्चप्रकारमुपसंदरति---सर्वक्माणीति । सर्वकमौणि निखनैमित्तिकानि काम्यानि 
च कमि पूर्वाक्तक्रमेण मब्यपाश्चयः सन् कुबौगोऽदमेव व्यपरा्चय आभयगणीयो नठुं खमोदिफठं यख सः मल्मरसादाच्छश्वतमनादि 



७४८ आनन्दगिरिग्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-धीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः; १८ 

१ भीमष्छांकर माष्यम् ॥ 

सर्यैधाणिनां हदेश्चे हदयदेदोऽजैन, शुङ्कास्तसत्मखभावो विद्युडान्तःकरण इति, “अहश्च कृष्णमहर- 
जनं च, इति द्रौनात्, तिश्वति स्थिति रभते । तेषु स कथं तिष्ठतीत्याह-भआामयन्थमणं कारयन्सर्वै- 
भूतानि यन्यारूढानीव यन्माण्यारूढान्यधिष्ठितानीवेतीवश्ब्दोऽज्र दष्टव्यः। यथा दारुकृतपुखषादीनि 

पो पीस ३ यिप कोका पिद ० जिने ता ते किमि भि किनि नण केक 

२ आनन्दभिरिव्याख्या । 

ऊष्णमष्टरजै्नं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः” इद्यत्र किंचिदहस्तावत्करष्णमस्वच्छं कट्ुषितमिव लक्ष्यते किंचित्पुनरहरयैन. 
मतिस्वच्छं छद स्रभावसुपकभ्यते । एवमजजनरशब्दख डुद्कशब्दपयौयतया प्रयोगदश्चेनादुक्ताथैत्वयुचितमिल्यथैः । यन्न 
रूढानीवेति कथसुच्यते तत्राह-इवराष्दं इति । तदेव प्रपञ्चयति--यथेति। दारमयानि यन्नाणि यथा लोकिको 
भायावी मायया आामयन्वतैते तथेश्वरोऽपि सर्वाणि भूतानि ्रामयक्ञेव हदये तिष्टतीलयथैः ॥ ६१ ॥ इश्वरः सर्वाणि 

३ नीरुकष्ठव्याख्या ( चतुधंरी )। 

सर्वमाणिप्रवतंकसिष्ठति । कीदशः । सर्वभूतानि ज्रामयन्रु्वाधोमार्गेषु॒संचारयन् काष्टपुत्तिकाइव सूज्धारः 
यत्रारूढानि यत्रमिवं यत्र उत्करमणादिसाधनं सर्वप्राणादयात्मकं णिङ्गं तदारूढानि मायया खशक््या आामयन्निति 
संबन्धः । हे अञ्जन शुक ॒वि्ुद्धान्तःकरण, सेश्वरोऽसीति भावः । अबराहंकारपूर्वकं यः क्म करोति यश्च ईश्वरपरव- 
शोऽहंकयोमीति बुद्धा करोति तयोरत्यन्तवेरश्चण्यप्रद्रीनार्थो मच्रो भाष्ये उदाहतः "अहश्च कृष्णमहरश्चनं च विव- 
तेते रजसी वेद्याभिः, इति भारद्वाज षि अहश्च कृष्णमहरजनं च › “इत्याभ्निमारुतख प्रतिपत्? इति ब्राह्मणेन आभ्निमारुते 
शख विनिथुक्ता परथमेयम्क् । यसिन् दिवसे सोमः सूयते यागाथ तदेव जन्मसाफस्यदिम सुख्यमहःशब्द वाच्यम् । 
अन्यत्तु दिनमदिनमेव निष्फरत्वात्। तथाच स्मृतिः 'द्रभिजेन्मभिर्वेदा आधाने श्वतजन्ममिः । सहसेर्जन्मभिः 
सोमं॑त्रह्मण्यं पातुमह॑ति इति सोमयागख दौढ$भ्यं ददययति । तदयमहःशब्दः काठवचनोऽपि सौम्ये कर्मणि 
वर्तेते । यथा दृपेर्णमासशब्दौ । ततैव सति अहः यागः कृष्णं अविदुषा कृतं अप्रकाशमिव भवति । तथाऽ्हर- 
जने खच्छं तदेव विदुषा कृतं प्रकाशरूपमिव भवति । ते एते उभे अपि विद्धदविद्भत्कृते अहनी रजसी प्रवृ्तिख्प- 
त्वात् रजोगुणकार्यं अपि वे्याभिर्बिधामिः कमाङ्धवबद्धोपासनाख्पा वा परमेश्वरे सर्वकमीरषणरू्पा वा अर्हकरो मीत्य- 
भिमानरूपा वा विद्या विज्ञानानि ताभिर्विवर्तेते वेपरीत्येन वर्तेते । सोपासनं कर्म भतं परमात्मतच्छप्रकाशकं जन्ध- 
विच्छेदहेतुः मूढकरतं कर्म॑कृष्णं खरूपावरकं बन्धहेवुरित्यर्थः । तदेव॑ भगवान् पार्थं अर्जुनेतिसंबोधयन् एतख 

४ मधुसूदनीव्याख्या । 

नारायणः सवान्तयामी “यः प्रथिव्यां तिष्टन्शथिव्या अन्तसे य॑ प्रथिवी न वैद यस्य परथिवी शरीरं यः प्रयिवीमन्तयो यम- 
यति" । “यच कंचिन्गत्सवं दरयते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः इत्यादिश्वुतिसिदधः स्वै- 
भूतानां सर्वेषां प्राणिनां हृदेशोऽन्तःकरणे तिष्ठति सर्वव्यापकोऽपि तचाभिव्यज्यते सपद्धीपाधिपतिरिव राम उत्तरकोसखेषु । 
हेऽङैन हे छक शदधान्तःकरण, एतादश मीश्वरं ल॑ ज्ञातुं योग्योऽसीति योते । किं ऊुर्वसिष्ठति भामयन्नितसतश्वाखयन् 
सर्ध॑भूत्तानि परतन्त्राणि मायया छद्मना यन्रारूढानीव सूत्रसंचारादियन्मारूढानि दारुनिर्मितपुरषादीन्यद्यन्तपरतच्राणि य॒था 

५ आष्योत्कषदीपिका । 

सर्वत्र स्थितोऽपि हदयेऽभिव्यक्ततया तिष्ठति । "अहश्च छृष्णमहरछनं च इवि श्वुतौ अ॑नशब्दस शुष्ठशब्दपर्यायतया भरयोगदश्च- 
नाव चद्धान्तरात्मस््रभावो विशचद्धान्तःकरणोऽजनस्तं संबोधयज्ञ्युनख तवाविवेकेन निबन्धनं खसलातचयाष्यारोपणं नोचितम् कितु 
ईैरपररितः सर्वं करोमीति परिक्ञानमिति सूचयति । किं करवन् तिष्ठतीलाकाह्लायामाह-घामयन् मणं कारयन् स्वेभूतानि यन्राङ्- 
दानि यन््राण्यारूढान्यधिष्ठितानीव यथा मायावी दारंह्ृतपुरुषादीनि यच्रारूढानि मायया छद्मना भ्रामयंसिष्ठति तद्वदीश्वसे यन्॑सदकल 

६ भीषरीव्यारूया । 

क्षणं कठ नेच्छसि, भवोऽपि तत्कर्म करिष्यस्येव ॥ ६० ॥ तदेवं शोकदयेन सां ख्यादिमतेन प्रहृतिपारतष्यं खमावपारवग्रयं क्ै- 
पारत्र्यं चोक्तम् । इदानीं सरमतमाद--ईश्वर इति द्वाभ्याम् । सवभूतानां इदयमध्ये ईश्वरोऽन्तयामी तिष्ठति } किं कुर्वन् सर्वाणि 
भूतानि मायया निजराकल्या जामयन्. ठनत्तत्नसैच प्रवतेयन् यथा दार्यत्रमारूढानि कतिमागि भूतानि सञ्चधासे छोके भ्रामयति 
तदवदिल्थेः । यद्वा यत्राणि इरीराणि आरूढानि भूतानि देदयाभिमानिनो जीवान् जामयज्निलयेः ! तथाच शेताश्वतराणां भब्रः~ 
“एको देवः सवभूतेषु गूढः स्वेन्यापी सर्व॑भूतान्तरात्मा । कमौध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्वी चेता केवलो नियैणश्वः इति । भन्तर्था- 
मिनाह्मणं च भ्य आत्मनि तिषटन्नात्मानमन्तसे यमयति यमात्मा न वेद यश्यात्मा श्चरीर एष त मास्मान्त याम्यतः श्त्यादि ॥ ६१ ॥ 

७ सभिनवरुाचार्यव्याख्या । 
भवन्ति । नहि निशिततरनखरप्तेदिविदारितसम्रद्करिकरटगक्तिसुक्छाफढनिकरपरिकरथकाक्चितप्रवापमश्सि पिदकिश्लोरके शुद्ामधि- 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-माष्योत्कषदी पिका-ध्रीषरी-अभिनवगुपतव्याख्यायुता । ७४९ 

तमेव रारण गच्छ स्य मावेन भारत ¦ 
तत्प्रसादात्परां रान्ति स्थानं पाप्स्यसि राभ्वतस् ॥ ६२ ॥ 
हति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्रद्यतरं मया । 
विखदयैतद रोषेण यथेच्छसि तथा कुर ॥ ६३ ॥ 

१ ओीभण्छांकरभाष्यम् । 

यच्राङढानि । मायया छना आ्ामयस्तिष्ठतीति संबन्धः ॥ ६१ ॥ तमेधेऽ्वरं हारणमाश्चर्यं संसाराति- 

हरणा गच्छाय स्वभावेन सवौतमना हे भारत, तवस्तत्मसादादीश्वरायुभ्रहात्परां परां शान्त 

परापुपरतिं स्थाने च मम विष्णोः परमं पदमवाप्स्यसि शाश्वतं नित्यम् ॥ ६२ ॥ दवयेतत्ते तुभ्यं 
हञानमास्यातं कथितं गु्याद्रोप्याह्ह्यतरमतिश्चयेन गुदयं रहस्यमिव्यर्थः । मया सर्वकचेनेश्वरेण । विसश्य 

२ आनन्डगिरिभ्याख्या । 

भूतानि प्रेरयति चेष्पासकैवल्यस्यापि पुरुषकारस्यानथैक्यमिलयाशङ्याह-- तमेवेति । सवौ्मना मनोदस्या वाचा 

कर्मणा चेल्य्थः । इश्वरस्यानुपरहात्तस्वन्तानोत्पत्तिपर्थन्तादिति दोषः । सुक्तासिष्ठन्त्यस्मिच्चिति स्थानम् ॥ ६२ ॥ शासन" 

यपसंहवैमिष्डश्नाद--इति ते ज्ञानमिति । ज्ञानं करणध्युत्पस्या गीताक्षासम्, यथेच्छसि तथा डर जानं कमै वा 
३ नीरुकण्ठष्यार्या ( चसुधरी ) । 

खच्छान्तःकरणत्वयोतनेन शङ्के धर्मेऽधिकारं दरयति ॥ ६२ ॥ तमेवं ईश्वरं सर्वभावेन सवौत्मना शरणमाश्चयं गच्छं 

श्रयख । तस््रसादाव् तदनुमहाव्परां श्चान्तिसुपरतिं समाधिमितियाचत् । तथाच सुत्रं “समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्? 

इति । स्थानं च परं विष्णो; पदं मोक्षं शाश्वतं नित्यं प्राप्यसि ॥ ६२ ॥ सर्वगीतार्थमुपसंहरति-शतीवि । इति 

एवप्रकारं ते तुभ्यं मया सर्वज्ञेन परमकारुणिकेन ज्ञानं आख्यातम् । गुद्यान्भत्रतन्नरसायनरूपाहह्यतरमतिशयितं 
% मषूसूुदनीव्याख्या । 

मायावी आमयति तद्रदिदयर्थशेषः ॥ ६१ ॥ रशवरः सर्वभूतानि परतन््राणि प्रेरयति चेतपाप्तं विधिप्रतिषेधक्षान्नख सरवैख 

पुरुषकारस्य चानर्थक्यमिखन्राह--तमेवेश्वरं खरणमाश्नयै संसारसयुद्रोत्तरणाथे गच्छ आश्य सर्वभावेन सवौत्मना मनसा 

वाचा कर्मणा च हे भारत ततरसादात्तैवेश्वरस्याुप्रहात्तच्वज्ञानोत्पस्तिपयैन्तातरां शान्ति सकायोविानिचक्तिं स्थानमद्धिती- 

यखप्रकादापरमानन्दरूपेणावस्थानं दाश्वतं निदं प्राप्ट्यपि ॥ ६२ ॥ सर्वगीताथसुपसंहरन्नाह-इलनेन भरकारेण वे वुभ्यम- 

ल्यन्तभियाय ज्ञानमात्ममान्नविषयं मोक्षसाधनं गुह्याहृष्यतरं परमरहस्यादपि संन्यासान्तात्छर्मयोगद्रहस्यतरं॑तत्फलभूतलादा- 

छ्यातं खमन्तात् कथितं मया सर्वह्न परमप्तिन । अतो विद्रय पयौरोच्य एतन्मयोपदिष्टं गीतारास्रमरेषेण सामस्येन 

सवैकवाक्यतया ज्ञाल्ञा स्वाधिकाराुरूपेण यथेच्छसि तथा कुर न लेतदविग्दयैव कामकारेण यच्किचिदिलयथः । अत्र चेतावदु- 

कम्---अद्युद्धान्तःकरणस्य सुसुक्षोमोक्षसाधनज्ञानोत्पत्तियोग्यताभ्रतिबन्धकपापक्षयार्थ फलाभिसन्धिपरिलयागेन भगवदर्पण- 

ष्या बणौश्नमधमी्ठानं, ततः छदधान्तःकरणस् विविदिषोत्पत्तौ गुरुमुपदलय ॒ज्ञानसाधनवेदान्तवाक्यविचाराय ब्राह्मणस्य 

सरवेकमसंन्यासः, ततो भगवदेकदारणतया विविकषदेशसेवादिज्ञानसाधनाभ्यासाच्छरवणमनननिदिष्यासनेरात्मसाक्षात्कारोत्पतत्या 
५ साभ्योर्कषंदीपिकां । 

शरीरारूढानि मूतानीलर्थः ॥ ६१ ॥ यस्मादीश्वर एव तत्ततकर्मफलप्रदाता ्रामयति तस्मात्तमेव ईश्वरं शरणं आश्रयं संसारार्ति" 

हरणा सर्वभावेन स्वात्मना मनसा वाचा कर्मेणा च गच्छ आध्रय । हेभारतेति संबोधयन् उत्तमवंशोद्धवस्लं योग्योऽवीति 

द्योतयति । तसप्रसादात्तस्य सम्यमाराधितयेश्वरसख प्रसादादनुप्रहात्रां भद शान्ति भवियोपशमल्पां स्वान्थनिदृत्तिस्थानं च 

मुक्ासि्टन्ति यस्िज्निति स्थानं मम विष्णोः परमं पदं शाश्वतं सदेकरसमवाप्यसि ॥ ६२ ॥ दाखमुपसंहदमिच्छनाद-~ 

दतीदि । श्येतत्त तुभ्यं ज्ञायवेनेनेति ज्ञानं गीताशाज्ं गुह्याद्रोप्यदवह्यतरं अतिशयेन गोप्यं रहय मया सर्वह्वेनाप्ततमेन शाख. 

योनिना आख्यातं कथितम् । एतयथोक्लशान्रमदयेषेण समस्तं विभूर्य विमशेनमालोचनं छृला यथेच्छसि तथा कुर नलेतत्ा- 
६ भीषरीव्थाख्या । 

तमिति । यसादेवं सव जीवाः परमेश्वरपरतन्नाक्लसादंकार प्रिखज्य सरवैभावेन सवीत्मना तमीश्वरभेव शरण गच्छ । ततस्तयेव 

प्रसादात्परमाञुपद्चान्ति स्थान च पारमेश्वरं शाश्वतं नित्यं प्राप्यसि ॥ ६२ ॥ सर्थगीतार्थसुपसंदरन्नाद--दतीति । इति नेन 

प्रकारेण तुभ्यं स्वेन परमकारुणिकेन मया ज्ञानमाख्यातयुपदिष्टम् । कर्थभूतम् गुद्याह्ोप्याद्रहसयमन्रथोगादिक्ञानादपि गुदतर 

७ अभिनवगुप्ता्ार्यवष्यारूथा । 

चिति वपलमनसो वि(गव)गरावणमात्रनशक्षाछिनो हरिणपोतकाः स्वैरं स्वव्यापारपरिश्ीखनापड् मावमवलस्बन्ते इसि ॥ ६१? ६२ ५ 

सेच शरणं गित्यपक्रस्य मत्णसाखादिति निर्वाहटवाक्यमसिदघद्ध गवान्परमास्मानमीशरं॑षासदेवं चेकतया योजयतीति वदेयेदं शान" 



५९५० आनन्दगिरिष्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-भीमद्धगवद्वीता । [ अध्यायः १८ 

सवेरुद्यतमं भुयः श्चणु से परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे ढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मथ्याजी मां नमस्ङुर । 

२ भीमच्छांकर भाष्यम् । | 

विमदोनमाटोचनं छत्वेतथथोक्तं शाखमरेषेण खमस्तं यथोक्तं चार्थजातं यथेच्छति तथा कुद ॥६२॥ 
भूयोऽपि मयोच्यमानं शणु-स्वैगु्यतमं सर्वशहयोभ्योऽस्यन्तशुद्यतममत्यन्तरदस्यमुकतमप्यलछृद्धूयः, 
पुनः शणु मे मम परमं भरष्ट वचो वाक्यम् । न भमयान्नाप्य्थैकारणाद्धा वक्ष्यामि किंनदीष्ः 
वरियोऽसि मे मम दडमव्यभिचारेणेति छत्वा ततस्तेन कारणेन बक्ष्यासि कथयिष्यामि ते 
तव हितं परमं ज्ञानेप्राप्िसाधनम् । तद्धि स्वैितानां हिततमम् ॥ दे४ ॥ किं तदिव्याह--मदिति \ 

2 आचम्द्गिरिष्यार्या । 

यदिष्टं तदनुतिष्ठेयथेः ॥ ६३ ॥ गीताशाखस्य._ पौर्वापर्येण विमर्नद्वारा तात्पयाीर्थं भरतिपत्तमसमर्थं प्रयाह~--भूयो- 
ऽपीति । किम्थमिष्डन्पुनः्पुनरमिदधासीलयारद्याह--न भयादिति । हितमिति साघारणनिर्देश्े कथं परमभि- 
स्यदिविरेषणमिल्याशङ्कयाह--तद्धीति ॥ ६४ ॥ वदेव रद्रा बिदृणोति--कि तदित्यादिना । उत्तराधू 

३ नीरकण्डव्याख्या ( चतुरी >) । | 

रहखम् । एतयथोक्तं शासरार्थजातं विभृद्य सम्यगारोच्य यथेच्छसि तथा कुर ॥ ६३ ॥ एवं यथेष्टकरणमभ्यनु- 
्ञायापि अतिवात्सल्याच्छ्रोकद्रयेनेव कृत्लं शासरर्थसुपदेक्ष्यंलद्रहणे ठेकाभ्यमख संपादयितुमाह--सर्वेति । सर्वेभ्यो 
गुष्यभ्यः अतिशयितं गुष्यं सर्वगुह्यतमं भूयः पुनरसकरदुक्तमपि मे मम वचनं इणु । परमे परमा्थंविषयत्वात् । न 
लोसान्नापि मयत््वां वक्ष्यामि । किं तर्हिं मे मम इष्टोऽसि परमापोति इति हेतोः दृढं अतिशयितं ते तव हितं 
यतस्ततो वक्ष्यामि । तव इश्त्वात् विश्ायाश्च हितत्वात् तद्वचनं अते त्वयि अवद्यं वक्तव्यमिति भावः ॥ ६४ ॥ 

४ सशुखुद्धनीव्यारू्या । 

मोक्च इति । क्षत्रियादेस्व संन्यासानधिकारिणो भुसुक्षोरन्तःकरणद्युख्यनन्तरमपि भयवदाज्ञापालनाय लोकसंप्रहाय च यथाकथं~ 
वित्कमाणि कुतोऽपि भगवदेकञ्चरणतया पू्वैजन्मटृतसेन्यासादिपरिपाकाद्रा हिरण्यगमन्यायेन तवदपेक्षणाद्वा भगवदनुभरह- 
मन्रेणेहैव तत्त्वज्ञानोत्पत्त्याऽभिमजन्मनि ब्राह्मणजन्मलमेन संन्यासादिपूर्वकन्ञानोत्पच्या वा मोक्ष इति । एवं त्रिचारिते च 
नासि मोहावश्ाश इति भावः ॥ ६३ ॥ अतिगम्मीरख गीताचाल्ञस्यादोषतः पयाखोचननिद्रत्तये पया खयमेव तख सारे. 
संक्षिप्य कथयति--पूर्वं हि गृ्यात्कमयोगाद्ह्यतरं ज्ञानमाख्यातम्, अधुना तु क्मयोगात्तत्फलमूतक्ञानाच सर्वसादति्च- 
येन गुं रहं गुह्यतमं परमं सर्वतः अरं मे मम वचो वाक्यं भूयसत्रतच्रोक्तमपि लदनुग्रहार्थं पुनर्वक््यमाणं दणु । न 
कभपूजाख्यायायर्थं लां वीमि किंतु इष्टः प्रियोऽसि मे मम उठमविशयेन इति यतसतखेनेवेषटतेन वक्ष्यामि कथयिष्याम्य- 

५ साष्योत्कषेदीपिका । 

कस्येनाविगृदयेवेदयर्थः ॥ ६३ ॥ अतिगम्भीर्ख गीतारास्रख पौचौपर्येण विमशेनद्रारा प्रतिप॑तुभसम्थं भति खयमेव करुणानिधिः 
भ्रीभगवान्वाखदेवस्तसख सारं संशय कथयति। तथा भूयोपि मयोच्यमानं सर्वगुह्यतमं सर्वगुदयेभ्योऽखयन्तरहस्यसुक्तमप्यसछृद् भूयः 
पुनः मे मम परमं अद्ृष्टं ववो वाक्यं णु । यत्तु पूर्वं गुह्यात्क्मयोगाद्ह्यतरं स्ञानमाख्यातं अधुना तु कर्मेयोगात्. तत्फलभूत- 
जञानयोगान्न सर्वैस्मादतिच्चयेन गुष्यतममिति तु नादतव्यम् । पू्व॑सििन्शटोके ज्ञानं करणन्युत्पस्या गीताशाल्नपरमिति व्याख्यातलाव्। 
“इदं तु ते गुष्यतमं अवक्ष्याम्यनसूयवे' इत्यादौ ज्ञान गुह्यतमत्रामिधानायाऽत्र ज्ञानादपि गुष्यतममन्यदिदखयभिधानखानुचितलाच्च 
किमर्थ पुनःपुनः श्ाक्यसीतिचेन्न भयान्नाप्यर्थक्रारणाह। वशष्यामि, किंतु दढमव्यभिचारेणालयन्तं मे मम इष्टः प्रियोऽसि ततस्ना 

& ओधरीभष्याख्या । 

एंतन्मयोपदिष्टं गी ताशाखमरेषतो विस्य पयांलोष्य पश्चाधयेच्छसि तथा कुर । पएतसिन्पयौलोविते सति तव मोहो निवतिष्यत इति 
भावः ॥ ६३ ॥ अतिगम्भीर भीताश्चाखरमश्चेषतः पयारोचयितुमश्क्कुवतः कपया खयमेव तख सार संग कथयति--स्वेगुद्यद- 

ममितिन्निभिः | सर्वेभ्योऽपि युशचेन्यो राद्यतमं मे वचः तथततरोक्तमपि भूयः पुनः पुनरपि वक्ष्यमाणं श्रृणु । पुनःपुनः कथने देतु~ 
माह ~~ टृदमलयन्तं मे मम तमिष्टः प्रियोऽसीति मत्वा । तत्र एव हेतोस्ते हितं वक्ष्यामि । यद्वा श्वं ममेष्टोऽति मया वक्ष्यमाणं च वृदं 

७ सभिनवगृप्तत्वार्थव्याख्या । 

क्तं ादेदान्वादपि गुह्यं परमविभश्येति देवपकाशनात्। एदशारोधेण संमरहवास्य्यमन्र चिवार्थेलर्थः । तश्च तात्पर्यं यथावसरमस्माभिः 
ङ्गपरादिकयेव प्रका्ितं यद्यपि तथापि स्छुटमशेषविमदीनं श्रदश्यते उपादेमलमं हयद्; । नाख्िधिरूप्यमणि श्रूयमाणे वा मतिस्त्- 
च्यनि ॥ 88 ।) राश्यतमं यलच्र निशितं तङ्तानमिदानीं श णविस्याह--ष्टोऽलीति माश्च श्यन्तम् । मन्मना भवेय शादे ब्रह्मापण एष 



नीङकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-धीधरी-भमिनेवगुपम्याख्यायुता । ७५१ 

मामेवैष्यसि सव्यं ते भरतिजाने पियोजंस मे ॥ ६५ ॥ 
१ भओीमच्छांकरमाव्यम् 1 

मन्मना भवं मश्िन्तो भव मद्भक्तो भव मद्धज्नो भव भमयाजी मद्यजनशरीखो भव मां नमस्कु 
नरस्कास्मपि भेव कख । तचरर्वं ववैमानो वासुदेवपएव समपिंतसाध्यसखाधनप्रयोजनो ममेवै- 
'ष्यस्यागमिष्यसि । सत्यं ते तव भतिज्ञाने सत्यां प्रतिक्षां करोस्येतस्िन्वस्तुनी ल्यर्थः। यतः प्रियोऽसि 
मे । पवं भगवतः सत्यप्रतिश्त्वं बुना भगवद्धक्तेरवदयभाविमोक्चफटमवधायै भगवच्छरणेक- 
परायणो भनेदिति वाक्यार्थ; ॥ ६५ ॥ कर्मयोगनिष्ठायाः पर्मरदस्यमीश्वरशरणतान्चुपसंहत्याथेदानीं 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

-व्याचर-- तन्नेति । एवसुक्ठया रीत्या वतैमानस््वं तस्मिनेव वासुदेवे भगवलयर्पितसर्वभावो भामेवागमिभ्यसीति 

संबन्धः । सल्यप्रतिन्ञाकरणे - हेतुमाह--यत इति । इदानीं वाक्यार्थं योऽर्थिनां ्रदृष्युपयोगिस्वेन संग्रह्णति- 

एवमिति ॥ ६५ ॥ बत्मनूधानन्वरश्छोकतात्पयैमाद--कर्मयोगेति । धमेनिशेषणादधमीनुकां वारयति-घमंति। 

| ४ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुरी ) । 

तदेव गुष्ठतमं हितमाह-भन्भना शति । अहं प्रत्यगत्मानन्दैकघनः परिपूर्णसदाकारं मनो यख सं मन्मना; 

--मव । एतेन तब्रह्मात्मामेदोऽपि साक्षात्करणीय इत्युत्तरषटाथं उन्तः । कथमेवविधा श्ाननिष्ठा कभ्यतेऽत आह-- 

मद्भक्तो भव । एतेन सगवदुपासनास्मको मध्यमषटाथं उन्तः। कथमल्पपुण्यख सक्तिरुदेष्यतीत्यत आह--मधाजी 

भगवद्र्थक्मकरणसीलखो भव । एतेन करमप्रधान आचषटका्था विदरृतः । ननु यख भगवद्याजित्वं न संभवति 

दारिास्छयाघमावाद्वा तख मगवद्धक्तिदो्याद्ह्ाकारा चेतोदृततिदुडैसतरेत्याशङ्कथाह-- मां नमस्छुरु प्राकृतमक्तयेव 

प्रतिमादौ भगवन्तं सर्वोपचारसमरणेन नमस्कारादिना सम्यगाराधयेत्यर्थः । तथाचाश्वखयनो नमस्कारखेव 

यकञत्वयुदाहरति शयो नमसा खध्वरः, इति यज्ञो वै नम इति हि ब्राह्मणे मवति, इति च । एवसुक्तख सोपानत्रया- 

रुूढसख फठमाह-मामिति । मामेव तत्पदार्थं सर्वजगत्कारणे सर्वेश्वरं सर्वशक्तिमखण्डेकरसं त्व एष्यति प्राप्यसि 

मिम्बईव प्रतिनिम्ब, घटाकाशइव महाकाशम् । अकिन्नरथे शपथे करोति । ते तव पुरः सल्यं अबाधितार्थभूते प्रतिजामे 

भतिकं करोभि मामेनैष्यसीति । प्रियोऽसि मे यतस्त्वं मे मम प्रियोऽसि अतः भ्रतारणानह त्वयि स्यमेवाहं 
€ मश्ुसुदनीन्याख्या । 

ृष्टोऽपि सन्नं ते तव. हितं परमं श्रेयः ॥ ६४ ॥ तदेवाद-मयि भगवति वासुदेवे मनो यद्य सं मन्मना भव सदा मां 

विन्तय । द्वेषेण कंसदिष्चुपाल्मदिरपि तथात आद-मद्धक्तः प्रेम्णा मस्यनुरक्ो मददिषयेणाजुरागेण सदा मद्विषयं मनः 

ङुविति निधीयते । खद्विषयोऽचुराग एव केन स्यादिखत आह--मयाजी मां यष्ट पूजयिढुं षीं मख स॒ सदा मत्पूजापरो 

भवं । पूजोपकरणाभवे ठु मां नमस्कुरं कायेन वाचा मनसा च अद्ठीमवनेनाराधय । इदं चाचेनवन्दनायन्येषामपि भागवतः 

धमौणामुपलक्षणम् । तथाचोक्तं श्रीभागवते “श्रवणं कीततैनं विष्णोः सरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दायं सखयमात्मनि- 

वेदनम् ॥ इवि पुंखापिता विष्णौ भक्तिथेन्नवलक्षणा । क्रियते भगवद्यद्धा तन्मन्येऽषीतसुत्तमम् ॥' इति । एतश्च भाक्तरसा- 

यने व्याख्यातं विसखरेण । एवं खदा भागवतधमायुष्ठानेन मय्यनुरागोत्पर्या मन्मनाः सन् मां भगवन्तं वासुदेवमेव एष्यसि 

भराप्खसि बेदान्तवाक्यजनितेन मद्धोधेन । लंचान्र संदायं सा कार्षीः । सद यथाथ ते तुभ्यं भतिजाने सदयामेव अतिज्ञा करो- 

म्मसिन्नथं । यतः प्रियोऽसि मे । श्रियस्य प्रतारणा नोचितेवेति भावः । सदयं ते प्रारन्धकर्मणोऽन्ते सति मामेष्यसीति वा । 

अनुवादापेक्षयां विश्वासदाव्येप्रयोजनं भ्थमं व्याख्यातमेव श्रेयः । अनेन यत्पूर्वमुक्तं “यतः अ्रदृत्तिभूतानां येन सवैमिदं ततम् । 

खकमेणां तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति भानवः ॥° इति तद्याखयातं मच्छन्देनेश्वरलभरकटनात् ॥ ६५ ॥ अधुना ठु दैश्वरः सवे* 

५ मान्योत्कषैद्धीपिका । । 

त्कारणाद्स्यामि कथयिष्यामि ते तव हितं परं क्ञानप्रातिसाधनं तद्धि सर्वहितानां हिततमम् ॥ ६४॥ किं तदिदयपेश्चायमाह-- 

मन्मना मथि भगवति वाञदेवे मनो यस्य स भन्रित्तो भव सर्वदा मामेव बिन्तय । मद्धकतो मच्छबणकीतेनादिमद्धजनो भव । 

मद्याजी मयजनद्चीलो भव । मां नमस्छृर नमस्कारमपि मामेन ढं । तत्रेव वतमानो मयि वादेव एव समपितस्यसाषनः 

अयोजनो मामेवैष्यसि आगमिष्यसि मदमेदज्ञानं भराप्यसि । असििन्नथं सदयं ते तव प्रतिजाने स्यां तिजा करोमि । यतः 

प्रिमोऽि मे \ तथाच मम भगवतः सदभतिज्ञलं बुद्धा मद्धकतेरवदयंभानि मसरातिफललमेवधाये मच्छरणेकपरायणो भवेति 

& भीधरीन्यारूमा । , 

शर्वभमाणोपेतमिति निश्चिल ततस्ते बक्ष्यामीलथैः । दृढमतिरिति केचित्पठन्ति ॥ ६४ ॥ तदेवाद--मन्मना हति । मन्मना मव, 

मित्तो भव, ममैव भक्तो मव, समाजी मचजनशीरो भव, मामेव नमस्छुर एवं बतैमानस्त्वं मस्सदाछश्भशनेन ममेतरष्यसि प्राप्यसि 



७५२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवकित-शरीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीतां । [{ अध्यायः १८ 

सवेधमान्परियञ्य मामेकं शरणं धज । 
अहं त्वा स्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्वः ॥ ६६ ॥ 

१ भीमधच्छांकरभाष्यम् । 

कर्मयोगनिष्ठफरे सम्यग्दशीनं स्ेवेदान्तसारविद्ितं वक्तव्यसिव्याह-स्वैधमीन्स्वे च ते धमौश्च 
स्वेधमोस्तान् । घर्म॑शब्देना्राधमों ऽपि गृह्यते नैष्कम्यैस्य विवक्षितस्वात् । नाविरतो इुश्चरितात्' -----------------------------((( 

२ आनन्दगिरिव्याख्या 1 
ज्ञाननिष्टेन सुदुश्चणा धमाधर्म॑योस्त्याज्यस्वे श्वुतिर््टती उदाहरति-नाविरत इति । मासेक्रमिलयादेस्तावप्यमाह- 

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी >) । 
मवीमीव्यर्थः ॥ ६५ ॥ एवं नमनयजनमजनमननक्रमेण सांस्यनिष्ठा उक्ता या पूयं ध्यानेनास्मनि पर्यन्तीलयमैन 
शोकेन दशिता इदानीं अन्ये त्वेवमजानन्तः शरुतवान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृतय श्रुतिपरायणाः? इति 
केवलोपासिनिष्ठा योगाख्योक्ता तामाह--सर्वेति । सर्वेषां वणीनामारमाणां देरेन्द्रियवुद्धीनां च धर्मानमिहो. 

% अधुसुदनीव्याख्या । 

भूतानां हदेशेऽजन तिष्ठति तमेव सवैभावेन शरणं गच्छेति यदुक्तं तद्विवरणोति-केचिद्रणेधमाः केचिदाश्नरमधमोः केचित्सा. 
मान्यधमौ इयेव सवौनपि धमन्परियज्य नि्यमानानविध्मानान्वा शरणतेनानादय मामीश्वरमेकमद्धितीयं सर्वधर्माणामधिः 

"छातारं फलदातारं च शरणं बज । धर्माः सन्तु न सन्तु वा किं तैरन्यसपेक्षर्भगवदनुप्रहादेव लन्यनिरपेशषादहं कताथ 
५ आष्योक्कषदी पिका । 

वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥ परमेश्वस्यजनात्मकं कमैयोगं तज्िष्ठायाः परमरदसं ईश्वरशरणतालक्षणं भक्तियोगं चोपसंहव्यायेदानीसुभयः 
फलभूतं सम्यग्दशनं सर्ववेदान्तप्रतिपादितं तत्रतत्र विस्तरेण प्रोक्तसुपसंहरति-सर्वधमान् सवे च ते धर्माश्च सर्वधमोः तान्। धस. 
दाब्देनात्राधमोंऽपि गृह्यते । नैष्कम्यैस विवक्षितलात् "नाविरतो दुश्वरितानाान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि भन्ञानेनैनः 
माञुयात्" खज धर्ममधमं च' इयादिश्चुतिस्खृतिभ्यः सवैधर्मन् सर्वाणि कमीणि परिलयज्य सन्यस मामेकं सर्वात्मानं स्म सर्व 
भतस्थमीश्वरमच्युतं गभंजन्मजरावजितमहमेवैतादृशः परमात्मेदेवमेकं शरणं व्रज । न मत्तोऽन्यदस्तीलयवधारयेदयर्थः। अद लामेवं 
निथितदुद्िं सवेपपेभ्यः सर्वेभ्यो धमोधर्मेबन्धनरूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि खात्मभावप्रकाशकरणेन । उक्तच दशमे "नारायाम्यात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता' इति । अतो मा चः शोकं माका्षीरिलयर्थः । यतु कधिल्रख्लप खकर्मेणा तमभ्यच्य सिद विन्दति 
भानवः” इत्यत्र कमनिष्ठा कर्मसंन्यासपयेन्तोपसंहृता ' ततो मां तत्त्वतो ज्ञाला विशते तदनन्तरम्” इद्यत्र संन्यासपूरवैकश्रवणादिपरि. 
पाकसहितन्ञाननिष्टोपसंहता । अधुना तु श्वरः सवैभूताना हदेशेऽैन तिष्टति" “तमेव शरणं गच्छ स्वभाधेनः इति यदुक्तं तदि 
व्रण्वन् भगवद्भक्तिनिष्टासुभयसाधनवादुमभयफलभूतलाचान्ते उपसंहरति-स्कधर्मानिति । सवौन्वणौश्रमादिधर्मानविद्य. 
मानान् विद्यमानान्वा परिलयज्य श्षरणवेनानाददय मामीक्वरमेकमद्वितीयं सर्वधमाणामधिष्ठातारं फएरुदातारं च शरणं ज । धर्माः 
सन्तु न सन्तु वा किं तैरन्यसपेक्षेः । भगवदलुग्रहदिव अन्यनिरपेक्षादहं कृतार्थो भविष्यामीति निश्चयेन परमानन्दघनमूतिमनन्तं 
श्रीवाखदेवमेव भगवन्तमनुक्षणभावनया भजख । इदमेव परमं तत्त्वं नातोऽधिकमस्तीति विचारपूर्वकेण प्रेम्रक्षेण सवनात. 
चिन्तादयल्यया मनोक्या तेरधारावदननिच्छिनया सततं चिन्तयेलयथः। भत्र मामे शरणं बजेति सर्वेशरणतापरिद्यागे लब्धे सवै. 
परमोन्परिलखन्येति निषेधाजुवादस्तत्का्यकारितालभाय । यज्ञायज्ञीये सान्नि “रं कृलोदवेयम्' इद्र “न भिरागिरेति नूय्रात्' इतिवत् 
तथाच ममेव स्वैषर्मकारिखान्मदेकशरणस् नासि षमोपेकषेखर्थः। एतेनेदमपास्तम्। सवैर्मान्परिलय्ये्युकतेनाधर्माणां परिद्यागोन 
भ्यतेऽतो धर्मपदं कर्मपरमभिति। न ह्यत्र कर्म॑खागो विधीयतेऽपिवु नियमानेऽपि कमणि तच्रानादरेण भगवदेकञ्चरणतामात्ं ह्म 
चारिण्हस्थवानम्रस्थभिक्षरणां साधारण्येन बिधीयते । तत्र स्वैधमान्परिलयज्येति तेषा खधमादरसंभवेन तजिवारणाय अधमे चानथ. 
फे कस्ाप्यादरमावात् ल्यागवचनसनर्थकमेव शास्रान्तरघ्रा्तवाच तस्माद्र्णाश्रमधमोणामभ्युदयहेतुलप्रसिद्धेमोक्षदेदुलमपि खा- 
देव । नचेदमपि संन्यासञ्चाल्नं भगवदेकरणताया बिधित्सितलात् तस्मात्सर्व धर्मौ न्परियन्येयुवादएव सर्वेषां तच्छश्नाणां परमरः- 
दस्यमीश्च रशारणतेवेति तत्रैव परिसमाप्ति्मेगवता हृता । तामन्तरेण सन्यासस्ापि खफलपर्थवसायिलात् अर्जुनं च क्चतियं सैन्यासा- 
नधिकारिणंम्रति संन्यास्रोपदेशायोगात् । अछैनव्यजेनान्यस्योपदेदो तु वक्ष्यामि ते हितं ला मोश्चयिष्यामि सर्वपापेभ्यस्ं म्व 
इत्युपक्रमोपसंदारो न खाताम् । तस्मात्संन्याघधरमष्वप्यनादरेण भगवदेकदारणतामनरे तात्प्थै भगवतः ! यस्मा मदेकश्चरणः। 

६ भीप्ररीन्याख्या । 

भचर च संशय माक्राषीः । सं हि मे प्रियोऽसि जतः सयं यथाभवयेवं तुभ्यमहं प्रतिजाने अतिकं करोमि ॥ ६५ ॥ ततोऽपि गद्य. 
तममाद-- स्वेति । मद्धत्तयेव सर्वं सविष्यवीति दृढविश्वासेन बिषिकैकयं ल्व्स्वा मदेकश्यरणो भव । एवंवतमानः क्मत्यागनिमितत 

७ अभिनवगूघ्ाष्वार्यन्याख्या । 
उर्वेभा प्राघान्यमिति निशित बक्मापेणकारिणः शाखमिद्मधवदियुक्ते आद च स्थैधर्मान्परियञ्येत्ि ! यदिदं युद्धकरणे भासङ्धिकवसध 



नीरुकष्टी-मधुसूदनी-मष्योतकर्षदी पिका-श्रीधरी-अमिनवंगुव्याख्यायुंता । ७५३ 

१ भीभण्छांकर भाग्यम् । 
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२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

न मन्तोऽन्यदिति । अर्जुनस्य क्षत्नियस्वादुक्छसंन्यासद्वारा श्षाननिष्ठायां सुख्यानधिकारेऽपि व पुरस्छृलयाधिकारि. 
३ नीखकण्डभ्याख्या ( बसुधरी ) । 

जादीन् सुखदुःखादींश्च त्यक्त्वा मामेकं सर्वेश्वरं सर्वशाकं सोपाधि निरुपाधि बाऽखण्डैकरसमानन्दधनं परम 
त्मानम् । शरणे णाति हिनस्त्यविदादीन्देशादीन् शरणमाश्चयः परायणं गच्छ प्राभुहि । मदेकशरणो भवेत्यर्थः । 
अत्र अन्नं ुक्त्वेव तृप्यति नतु जलमाघ्रे पीतेतिवद्धतुत्वं क््वाप्रत्ययार्थः । सर्वघमैपरित्यागोन मां शरणं त्रजे- 
त्यर्थः । यथोक्तम् “अनात्मदर्शनेनेव परात्मानमुपासहेः इति । एतख भगवच्छरणीकरणख फलमाह--अद- 
त्वेति । अहं प्रत्यगात्मा सूीयन्तयोमी नारायणः सकठपाप्मविनि्ुक्तः सम्यग्जातः सन् त्वा त्वां सर्वपपेम्यः 

 मशुसदनीव्याख्या । 

भविष्यामीति निश्चयेन परमानन्दघनमूरतिमनन्तं श्नीवाडदेवमेवे भगवन्तमयुक्षणं भावनया भजख, इदमेवं परमं तत्तवं नातो- 
ऽधिकमस्तीति विचारपू्वकेण प्रेमध्रकर्षेण सवीनात्मचिन्तद्धन्यया मनोग्रस्या तैल्धारावद विच्छि्नया सततं चिन्तयेलर्थः । 
जघ्न मामेकं चारणं व्रजेद्यनेनैव सर्वधर्मेशरणतापरियागे ख्ये सर्वैधमान्परिलन्येति निषेधायुवादस्व॒॒कार्यकारिताखभायं 
शयज्ञायज्ञीये सन्नि परं कृोद्धेयमिखत्र न गिरा गिरेतिन्रूयात्" इतिवत् । तथाच ममैव स्वैधर्मका्यकारिलान्मदेकशरणस्य 
नास्ति धमोपेक्षेयर्थः । एतेनेदमपास्तं सर्वैधमोन्परिखयन्ये्युक्ते नाधमौणां परित्यागो लभ्यतेऽतो धर्मपदं कर्म॑मात्रपरमिति । 
नह्यत्र कर्मद्यागो विधीयते अपितु विद्यमनेऽपि कर्मणि तच्नानादरेण भगवदेकरारणतामत्नं बह्मचारिगहस्थवानभ्रस्थमिक्षुणां 
साधारण्येन विधीयते 1 तत्र सर्वधमीन्परियज्येति तेषां खधमीद्रसंभवेन तन्निवारणार्थम् \ अधमे चान्थंफले कसाप्यादरा- 
भावात्तत्परिद्यागवचनमन्थकेमेव, शस्नान्तरग्राप्तलाच्र । तस्माद्रा धमधमोणामभ्युदयदहेवुलग्रसिद्धे्मक्षहेतुलमपि स्यादिति 
शङ्कानिराकरणा्थमेवेतद्रव इति न्याय्यम् । नच सवैधमांधर्मैपरिदयागोऽत्र विधीयते संन्यासशान्रेण प्रतिषेधद्ान्नेण चं लन्ध- 

५ भाष्योत्करषदीपिका । 
सर्बधमानादरेणातोऽदं सर्वका्थकारिलात्त्वां सर्वपापेभ्यो बन्धुवधादिनिमित्तेभ्यः संसारहेतुभ्यो मोक्षयिष्यामि भायश्चित्तं विनैवं 
“धूमेण पापमपनुदति" इविश्वुेधैर्मस्थानीयलाच्च मम । अतो माञ्यचः युद्धे म्रतस्य मम॒ बन्धुवधादिनिमित्तप्रयवायात्कर्थ 
निस्तारः स्यादिति रोकं माकार्षीरिदयादि तन्नादर्तव्यम् । श्रीमतां सर्व्नानां भगवदात्मलात्, भगवदभिप्रायविदां भगवतां 
भाष्यक्रतामभिप्रायापरिज्ञानविजुम्भितलात् । तथाहि सप्तदकाध्यायान्तगीताच्ाल्नार्थोपसंहारात्मकेऽसिन्नध्याये प्रतिपादितेन 
कमादिना एतदध्यायान्तसरमसराल्नोपसंहारो नोपपयवे । नदि “खक्मेणा तमभ्यच्यै सिद्धि विन्दति मानवः” ह्यत्र कर्मनि 
छठानिरूपणसय समाप्यते “खर्धकमौण्ययि सद्ा कुवाणो मध्यपाश्रयः । चेतसां सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः" इत्युक्तला- 
तस्मा्तत्रतत्र प्रतिपादितं कर्मयोगं भक्तियोगं ज्ञानं चासिन्नध्याये संग्रहेणोपपाद्य सर्वेाज्ञान्त उपसं हरतीयेवयुक्तम् । 
अन्यथा शुद्धियोगमुपाभिदय मव्ि्तः सततं भवं । मचित्तः सर्वदुगाणि मस्मसादात्तरिष्यसि इदयत्रं भक्तियोग उपसंहत इलयपि 
कुतो न स्यात् । तस्मात्कर्मयोगादिभतिपादनपरिसमाप्तावेव यथासंभवं उपसंहारव्णेनं युक्तं नतु यत्रकुत्रचित् । "तेषां सतत 
युष्नां भजतां श्रीपिपू्ैकम् । ददामि उुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते । नहि ज्ञानेन सदो पवित्रमिह विद्यते ।' द॑द 

ते गुह्यतम" शष्करम्यसिदधि परमां स॑न्यासेनाधिगच्छति' इ्यादिना प्रतिपादितायाः समस्तवेदान्ततात्ययैभूतायाः कर्मयोगभक्ति- 

योगफलभूतायाः संन्यासपूर्विकायाः ज्ञाननिष्ठाया उपसंहारसख शाखान्ते करतेव्यलावरयकलेन सर्वधमोन्परिखयज्येलनेन सर्वकरमै- 
संन्यासस्य स्पष्टतया भरतीयमानलेन च तादचान्ञाननिष्ठोपसंहारस्य युक्ततामभित्रेदयाचार्यैः सेवासिन्शोक उपसंहता । डश्वराभि- 
भ्राय हश्वरेणैव ज्ञायते नतु वराकैरसदादिभिः । बिष्णुधिवयोरेकात्मलं परमात्मलं च श्ुतिस्ण्तीतिद्यसपुराणादिसिद्धम् । तमेव 
शरणं गच्छेदयस्य बिवरणमनेन क्रियत इद्यपि न । असंदिग्धार्थसख सेदिग्धार्थेन विषरणायोगात् । सर्वधमोन्परिव्यन्येति तु 
तत्रतत्रा्ज॑नं निमित्तीहृय संन्यासमूर्वकन्ञाननिष्ठाप्रतिपादनमिवाञैनख शत्नियलादुकसंन्यासद्धारा ज्ञाननिष्टायामनधिकारेऽपि तं 
पुरस्कृत्याधिकारिभ्यस्तस्योपदिदिक्षितलान बिरष्यतेऽञनं निमित्तीङृय लोकोपकाराय भगवतः अषृत्तिरिति संमतम् । अन्यथा 
क्षत्नियस्ार्युनस भोतुर्यसि्धिकारस्तस्येव वक्तव्यते संन्यासपूर्विकायाः ज्ञाननिष्ठायाः वर्णनमनर्थकं स्यात् । 'वस्पुतोऽञेनस्य 
खविभहखय सर्बहलेनोपदेशानर्थक्यं च भवेत् । अपिच तं भति सर्वधर्मपरिदयागकथनं भगवतः पूवोपरविरुढम् । “कर्मण्येवा+ 
धिकारसि मा फठेषु कदाचन । मा कमैफल्हेतुभूमौ ते सङ्गोऽस्लकर्मणिः । “कर्मेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः नन 

७ अभिनवगुपा्यन्याख्या । 
बाद तख सरभसं कर्तेयास्मधर्मतां परिश्यज्य तथाथायादिहननक्रियाजिषेधे ममाधरा भविष्यतीति मनतानि्टाय मामेवैकं सवेकतारं 



७५७ आानन्दगिरिव्याख्यासंवलित-भीमच्छांकरमाष्ययुता-श्ीमद्धगवद्रीता ¡ [ अध्यायः १८ 
१ भीमण्छांकरमाष्यम्। 

रूपेभ्यो मोक्षयिष्यासि खात्मभावपकाश्ीकरणेन। उक्तच नादायाभ्यात्मभावस्थो ज्ञानदीयेन भास्वता" 
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२ आनन्द्भिरिष्याख्या । 

भ्यसतश्योपदिविश्षितस्वादविरोधममिमेस्याह--अदं त्वेति । उक्तेयं दाहामिकं बाक्यमयुद्र्यति--उक्तन्चेति । 
ड नीरुकण्डव्यार्या ( चतुरी ) । 

संचितक्रियमाणेभ्यो गो्वधादिजेभ्यो मोक्षयिष्यामि । मां शुचः शोकं माकार्षीः । तथाहि । तत्वज्ञानफठं पापासः 
शोकतरणं च सर्वश्वुतिस्प्रतिप्रसिद्धम् । आदित्यान्तर्र्तिनं नारायणं प्रहृत्य च्छन्दोग्य श्रूयते स॒ एष सर्वेभ्यः 
पाप्मस्य उदित उदेति द वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एव वेद्" ^तरति शोकमात्मवित्? (“तत्र को मोहः कः शोक 

४ जघुसुद्नीन्यास्न्या । 

खादेव । नचेदंमपि संन्यासरान्नं भगवदेकरारणतया विधित्सितलात् । तस्मात्सर्वैधमान्परिखब्येदलुवाद एव । सर्वेषां तु 
साख्राणां परमं रदस्यमीश्वरश्रणतेवेति तत्रैव चाल्नपरिसमापिभेगवता छता । तामन्तरेण संन्यासस्यापि खफङापर्यवसाथि- 
लात् । अनं च क्षत्रियं सेन्यासानधिकारिणं प्रति संन्यासोपदेशायोगात् । अजनव्याजेनान्यसोपदेदो तु षवक्ष्यामि वे हितं 
खा मोक्षयिष्यामि सर्वेपपेभ्यस्लं, मा छचः° इति चोपक्रमोपसंहारौ न स्याताम् 1 तस्मात्संन्यासधर्मेष्वप्यनादरेण भगवदेक- 
शरणतामात्रे तात्पर्यं भगवतः । यस्मा्वं मदेकशरणः सर्वधर्मानादरेण, अतोऽदं सर्वधर्मकार्यकारिलाच्वां सर्वपापेभ्यो 
बन्धुवधादिनिमित्तेभ्यः संसारहेतुभ्यो मोक्षयिष्यामि प्रायश्चित्तं विनैव । “धर्मेण पापमपनुदतिः इति ्ुतेषेमस्थानीयलाशच्च 
मम । अतो मा शचः युद्धे अदृत्तस् मम बन्धुवधादिनिमित्तप्रयवायात्कथं निस्तारः स्यादिति चोकं माकार्षीः ॥ "भाष्यकारैर्निर- 
स्वानि दुर्मतानीद िस्वरात् । भन्धव्याङ्यानमात्रा्थी न तदर्थमहं यते ॥ तस्यैवाहं ममैवासौ स एवाहमिति त्रिधा । भगवच्छ- 
रणलं स्यात्साधनाभ्यासपाकतः ॥ विशेषो बर्णितोऽस्माभिः सर्वो भक्तिरसायने । अन्थविसरभीरलादिच्या्रमिद कथ्यते ॥ 
तत्रायं खदु यथा--सस्यपि मेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्वम् । सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न॒ तारङ्गः ॥° 
द्वितीयं मध्यं यथा-स्तसुत्किप्य यातोऽसि बलाक्छृष्ण किमद्भुतम् । हृदयाद्यदि नियौसि पौरुषं गणयामि ते ॥ तृतीयमव- 
धिमात्रं यथा--सकलमिदमहं च वाखदेवः परमयपुमान्पररमेश्वरः स एकः । इति मतिरचल भवत्यनन्ते हृदयगते ब्र॑जं 
तान्विदाय वृरात् ॥* इति दतं अति मंमव॑चनम् । अम्बरीषप्रहादगोपीप्रतयश्वास्ं भूमिकायासदादर्वव्याः । असन् दि 

४ भाष्योत्कर्षदीपिका । 
कर्मणामनारम्भानेष्कर्म्य युरुषोऽश्वुते" “खे खै कमैष्यभिरतः संसिद्धि कमते नरः “खकर्मनिरतः सिद्ध यथा विभ्दति 
तच्छृणु" खकमेणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः' ्रेयान्त्छधर्मो विगुणः" "सहजं कम कौन्तेय सदोषमपि न खजव? स्बै- 
कमोण्यपि सदा राणो मद्यपा्रयः" *खभावजेन कौन्तेय इत्यादिना तत्रतत्र कमीपरिद्यागमल्यारहेण प्रतिपायत्रैवं कथने पर- 
स्परविरो धस्य स्पषटलात् । एतेन सर्वैधमौम्परिदयज्य शरणलेनानादलय धमाः सन्तु न सन्तु वा किंतैरि्यादिवणैनमपासम् । "यज्ञ- 
दानतपः कर्म न लयाज्यं कायमेब तत् । थज्ञो दानं तपभरैव प्रावैनानि मनीषिणां” "मत्कर्मङन्मलरमः” "खकर्मणा तमभ्यर्च्य 
इत्यादिवचनानां निरोधस्यास्मि्नशुतकल्पनेऽपि ठुस्यलात्। कमांधिङ्कतेनाज्ञेन वेद विहितं धर्ममनाददय मद्रूपोपासनं कार्यमिति सर्वै. 
सिन्गीताशाज्ञ क्ाप्यलुक्ततेनं तदुपसंहारवर्णनस्यालुचितलाचख । अन्धं तमः पभरविशान्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य 
उ ब्रिद्यायाश्वरताः” "मामजुस्मर युध्य च” ्रुति्खरती ममैवाज्ञे ते उछङ्गथ प्रवर्तते । आज्ञाभङ्ञो मम द्रोहो मद्धक्तोऽपि न वैष्णवः ॥ 
वेणोश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्ततोषकारणम् । तस्मात्सदाचारवत। पुरुषेण जनार्दनः । आर- 
ध्यते खवणोक्तधरमोयुष्ठानकारिणा" इत्यादिश्ुतिर्दछतिभ्यः कर्म॑समुनितोपासनायां वेधिध्यबोधनाश्च 1 यत्र तु कर्मणो निन्दा पुराणा- 
दष भूयते न सा मंगवदाराधनल्क्षणस् निष्कामकर्मणो वेदव्रिषठितसख नियतसयापितु भगवत्पराश्युद्धेनानुष्ानस सकामख । 
तस्मादनेन सर्वकर्मलागः क्न्य इति भगवतो नाभिभ्रेतम् छतु द्यागाधिकारिभिः कर्ममात्रं संन्यस्याहमेव भगवान्स वाषदेवः 
नतु मत्तोऽन्धोसीति शननिष्ठा सम्यक् संपादनीयेति वक्ष्यामि ते हितं लां मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यस्खं माञ्च इति चोपक्रमोप- 
संहारात् । ̂ तर्चिदधि भणिपातेन परिभन्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं श्ानिनस्वत्वददिनः' इत्यादिवव् अजनव्याजेनान्यसो- 
पदेदेपि न विदभ्यते । यदपि सर्वपापेभ्यः बन्धुवधादिनिमित्तेभ्य हयादि तदपि साहसमत्रम् । 'धम्याद्धि युदधच्छरेयोऽन्यत्षत्रि+ 
स्य न विदयते" इत्याद अभ्रीषोमीयपशचहिसाश्ुदे शनुहननरूपाया बिदधिताया हिखायाः पापजनकलाभावस्यालागहेण खेनैव 
स्थापितल्ात् । यदष्यत्रेखादि तदपि बाखविमोहनमात्रम् ¦ उक्तयुक्त्या मामेकं श्वरणं त्रजेलच्राचार्योका्थसैव विवक्षितलाव् । 
मामेकं शरणं ब्रज खंधमांचरणादिता मामेवाराधय नतु देवतान्तरमिलय्थस्यापि संसवेन सर्वधमेयागस्य त्मभायोाश्च । यदण्येते- 

७ अभिनवगुसाचा्यव्याख्या । 
परेश्वरं स्वतन्नं शरणे स्स्वभागाभिदायकषवया जज । अतएवाह सर्गः स्वस्यः, पापिभ्यरस्वा भोक्षयिप्यानीति । मादः किंकरैष्यता 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माष्योतकर्षदी पिका-श्रीधरी-जमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ७१५५५ 

इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन । 
न चाद्युश्चूषवे वाच्यं न च मां योऽस्यसुयति ॥ ३७ ॥ 

९ ओमन्छांकर मान्यम् । 

इति । अतो मा शचः शोकं मा कार्षीरिस्यर्थः॥ ददै ॥ असिन्डि गीताशाखे परं निःभ्रेयसलसाधनं 
निधितं कि ज्ञानं कि कर्म वादोखिदुभयसिति । कुतः सदेहः 'यज्ज्ञत्वामुतभश्चुते", "ततो मां 
त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्” हत्यादीनि वाक्यानि केवलार्ज्ञानान्निःघेयसप्रात्ति दशेयन्ति । 
'कर्मण्येवाधिकास्स्ते' कख करमवे' दयेवमादीनि कर्मणामवदयकतेव्यतां दशोयन्ति । पव ज्नकर्मणोः, 

२ आनन्द्शिरिष्याख्या । 

हश्वरस्य स्वदीयबन्धननिरसनद्वारा स्वत्पार्यितृत्वान्न ते शोकावकाशोऽस्तीव्याह-भत इति ॥ ६६ ॥ पूवौपराखोषच- 
नातो गीताशाद्नं व्याख्यायोपसंह्लय वत्ताद्ययौर्थं निधौरितमपि विचारद्वारा निधौरयितुं विचारमवतारयति--अस्सि- 

न्निति । किराब्दा्थसेव रधा विमजने- ज्ञानमिति । निमित्ताभावे संशयस्याभासस्वान्न निरस्येति मत्वा एष्छति-- 
कुत इति । तन्तदथीवद्योतकानेकवाक्यदरशनं॒तन्निमित्तमिलयाह--यञक्नात्वेति । कर्मेणामवदयकतेव्यत्योपरुम्भत्ते- 

मयोऽपि निःश्रयसप्रातिमौतीलयाह--कर्सण्येवेति । तथापि सञुच्चयप्रापकं नासीव्याशङ्खयाह--एवयिति । सला 
३ नी रकण्ठश्याख्या ( षतु्धरी ) । 

एकत्वमनुपर्यतः' इति । उदितः ऊर््वमितो गतः पापान्युत्कम्य गतो निष्याप इति श्रुतिपदार्थः । वणाश्रमधर्मै- 
संन्ासपूर्यकं ॒षष्ठाध्यायेनोक्तेन योगेन देहादीनां धर्माश्च त्यक्त्वा निर्विंकलस्पमात्मानं साक्षास्कु्वेतो न कर्मटे 
इत्यथः ॥ ६६ ॥ एव॑ छोकटयेन श्ञानयोगेन सांख्यानां कभैयोगेन योगिनाम्, इति सांख्ययोगौ द्वितीयाध्याये 

दर्शितावुपसंहत्य विचयासंभ्रदायविधिमाह-- इदमिति । अतपस्काय तप आरोचने तद्रहिताय । अयलश्ीरयेत्यर्थः । 
७ मधुसदनीव्याख्या । 

गीतादान्ने निष्ठत्रयं साध्यसाधनभावापन्नं बिवक्षितसुक्तं च बहुधा । तत्र कर्मनिष्ठा सर्वकर्मसंन्यासपयन्तोपसंहता “खकर्मणा 

तमभ्यर्च्य सिधि विन्दति मानवः" इयत्र । संन्यासपूर्वकश्रवणादिपरिपाकसदिता ज्ञाननिष्टोपसंहृता "ततो मां तत्त्वतो ज्ञावा 
विद्यते तदनन्तरम्" इद्यत्र । भगवद्भकतिनिष्ठा तूभयसाधनभूतोभयफलमूता च भवती्यन्त उपर्संहता (सर्वधमोन्परिद्यज्य 

मामेकं शरणे चजः इत्यत्र । भाष्यज्ृतस्वु सर्वधमौन्परिलयञ्येति सर्वकर्म संन्यासाुवादेन मामेकं दारणं व्रजेति ज्ञाननिशेपसंह* 

वेद्याः । मगवदभिम्रायव्णने के वयं वराकाः वचो यद्वीताख्यं परमयुखुषस्यागमगिरां रस्यं तद्ाख्यामनतिनि पुणः को वित- 

लुताम् । अदं लेतद्वाल्यं यदिह कृतवानस्मि कथमप्यहेतुज्ञेदाना तदपि कुतुकायेव महताम्" ॥ ६६ ॥ समाप्तः श्ाल्नार्थः । 

शाखरसंप्रदायविधिमधुना कथयति--दइदमिति । इदं गीताख्यं सर्वशचान्नाथरहस्यं ते तव संसारविच्छित्तये मयोक्तं नातप- 
५ भाष्योत्कषदीपिका । 

नेदमपासमिष्यादि तदपि तुच्छमेव । (नाविरतो दुश्चरितात्" "लज धर्ममधमं च इति भाष्योदाहृतश्चुविष्लयनवलोकन विजुम्भि- 

तलात् । तथाच सरवैसयाप्यन्ञसख कामिनो विषयरागवशादधमोचरणं दयते शरीररिथितिमात्रविषयकामनया तदाचरणं सेन्या- 

साधिकारिणोऽपि संभाव्य तत्परिलागवचनस्य श्रुतिस्शयुरोधेन सार्थक्यम् । अधरमेऽनर्थफले कस्याप्यादरो नास्तीति वक्तुमराक्यं 

लोके तदादरस्योपलम्यमानलादन्यथा न सुरां पिबेत् न कललं मक्षयेदियादि निषेधवाक्यानां वेयं स्यात्| तस्मादत्राजुनं निमि- 

तीकरयाधिकारिभ्यो वेदनिहितकर्मैलागो गीताच्चान्ने उपपाय तदन्ते उपसंहियते । मगवदेकशरणतायाः तमेव शरणं गच्छेखनेनो- 
तलात्। "मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी"खनेन भक्तियोगख कर्मयोगख चोपसंहतलात् । यत्तु संन्यासशाज्ञेण प्रतिषिद्धशान्नेण च 

न्धलाजात्र सर्व॑धर्मद्यागो विधीयते इति तत्र विधिनिषेधरूपेण वेदेन ाप्तलात्। तदधेभ्रतिपादकस्प्रतीविहासपुराणानां वेय्यभ- 

स॒ङ्कादिद्यासां तावत्। एवमन्येषामपि कुकल्पना भाष्यविरख; सम्यग्विचार्य निराकतैव्याः । "गोभारादरणार्थिना सुविहता वेदार्थः 

नासे रता येऽनायं जगतां निदानममरं शान्नख योनिं विभुम् । यत्कारुण्यकक्षतोऽभिरषितं पूण ममाप्यद्भुतं तं बन्दे परमासतं 

दिवम छृष्णं गुरुणां गुरम्” ॥६६॥ एवं सप्तदशाष्यायान्तगीताशान्नाथं सरव प्रतिपत्तिसौकयाथंमसिन्न्याये विस्तरेणोपसंह्यान्ते 

मन्मना भवेति दवाभ्यां पुनः खराज्दाव्यीय संश्नेपतस्रसयोपसंहारं छाये दानीं शान्नसंप्रदायनिषिमाह--दइदमिति । इदं शालं 
& ओीधरीव्यारूथा । 

पापं स्यादिति मा श्चुचः चोकं माकाषीः । यत्त्वा त्वां मदेक्रणं सवेपापेन्योऽदं मोक्षयिष्यामि ॥ ६६ ॥ प्रं गीतार्थतसुपदिश्य 

तत्सुप्रदायमवरवैने नियममाद---हृदुमिति । षदं मीता्थतत्वं ते स्वयाऽतपस्काय खधमायुष्टानदीनाय न वाच्यं न चाभक्छय 

७ अभिनवगुपाषवार्यन्याख्या । 

मोहं मागाः ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ इदं त इति । नास्क्षानख गोप्यमानं सिद्धिदं खषैजनायिषमत्थाव.। वप्ता तावत्पाप््ो तरिक्षीरणे प्च. 



७५५६६ आमन्दगिरिव्याख्यासंवकित-शधीमच्छांकरभाष्ययुता-शीमद्धगवद्ीता । [ अध्यायः १८ 

१ भीमण्छांकरभाष्यम् । 

कतेष्यतोपदेश्ास्वमुश्ितयोरपि निय सदहेतुत्वं स्यादिति भवेरसंदायः ) किः चुनर्त्र मीमांलाफटम् । 
लन्वेतदेवैषामन्यतमस्य परमनिःभ्रेयससाघनत्वावधारणम् । अतो विस्तीणेतरं भी्मास्यमेवत् । 
आत्मन्ञानस्य तु केवखस्य निःभयसहेतुत्वं मेदश्रत्ययनिवतैकत्वेन केवल्यफलावसानसत्वात् । क्रिया- 
कारकफरते दबुद्धिरबिध्चयात्मनि निव्यपदृत्ता मम कमहं कतोघुष्मे फटायेदं कस करिष्यामीती- 
यमविद्यानादिकाटपरचन्ता । अस्या यविध्ाया निवतेकमयमदहमस्ि केवरखोऽकताक्ियोऽफरो न 
मन्तोऽन्योऽस्ति कथ्िदिये वंरूपमात्मविषयं क्ानसुत्पध्मानं कसभरचृत्तिहेतुभूताया मेदबुद्धेर्निंवतेक- 
त्वात् । तुकब्दः पक्षदयव्यावृस्यथों न केवङेभ्यः कर्मभ्यो नच ज्ञानकर्मभ्यां समुच्िताभ्यां निभथव- 
सप्रा्तिरिति पश्चद््यं निवतैयति । अका्यत्वाश्चं निःश्रेयसस्य कर्मसाधनत्वाचुपपचिः । नहि निलयं 
वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा कियते । केवलक्ञानमप्यनर्थकं तरिं । नाविद्यानिवतैकरवे सति दषकैवय्य- 
फलावसानत्वात् । अविद्यातमोनिवतेकस्य कश्षानस्य दष्टं केवस्यफरावसानत्वम्। रङ्वादिविषये 
खपौ यक्षानतमोनिवतेकप्रदीपप्रकाशफरुवत् । विनिचु् सपोदिविकद्परलकेवट्यावंसानं हि प्रकादा- 
फलं ठथा क्लानम् । दछ्ाथोनां च छिदिक्रिया्चिमन्थनादीनां व्यापृतकक्रोदिकारकाणां दैघीभावाभ्चि- 
द्॒षनादिषफटादन्यफले कमान्तरे वा व्यापारायुपपत्तियैथा तथा क्लाननिष्ठा शक्ियायां दशथोयां 
व्यापृतस्य श्षा्ादिकारकस्यात्मकेवल्यफलादन्यफले कमीन्तरे चवृत्तिरयुपपन्नेति न श्चाननिष्ठा कर्म- 
सहितोपपद्यते । युज्य्चिद्यो्रादिक्छियावत्व्यादिति चेत् । न, कैवल्यफले ज्ञाने क्ियाफलार्थित्वा- 

२ आनन्दगिरिष्याख्या । 

सामग्यां कार्यमवदयं भावीष्युपसंहरति- इति भवेदिति । संदिग्धं सफरं च बिार्यमिति स्थितेरसति फटे संदि- 
ग्धमपि न विचार्यमिति डुद्या एच्छति-रकिं पुनरिति । भकं ज्ञानकर्मणोः ससुचितयोवां युक्तिं भति परम- 
लाधनतेलवधारणमेव विचारफलमिति परि्टरति-नर्विति । संदेहम्रयोजनयोर्विंचारप्रयोजकयो मौवाष्िचारदारा 
परमसुक्तिसाधर्न निधोरणीयमिति निगमयति--अत इति । एवं विचारमवतायं सिद्धान्तं संगरह्धाति-अलत्मेवि । 
संप्रहवाक्यं वि्ण्वन्नदावारमक्षानापोद्यामविद्यां द्शेयति--क्रियेति । आश्नयोक््या तदनादित्वमाह--आत्मनीवि । 
तामेवाविध्ामना्विध्योस्थामनथौरिमिकां प्रपञ्चयति-भमेति । भनथनिध्ाकार्यष्वास्रवाहरूपेणानादित्वमस्या विव. 
क्षित्वा विचिनष्टि- अनादीति । तत्र कारणाविद्यानिवतैकत्वमात्मक्षानसखोपभ्य खति--भस्या इति । ननु नेदसुष्पन्च 
ज्ञानं निवसैयस्यविरोधेनोरप्नत्वान्च चानुस्पस्चमरढधात्मकस्याथैक्रियाकारिष्वाभावात्तत्राह --उत्पदययमानमिति । कथं 
तस्य कारणाशिद्यानिवसेकस्वमिद्याशङ्य कार्याविद्यानिवसैकत्वदटेरिव्याह--कर्मति । आ्मज्ञानखेद्यादिसंग्रहवाक्ये 
वशब्दध्योत्यविशोषामावात्तदानथैक्यमाशड्ाह--तुश्ञब्द् इति । पक्षद्वयन्यावतेकत्वमेवस्य स्फुययति- नेत्यादिना । 
इतश्च कमौसाध्यता सुक्तेरिखयादह--अकार्यैत्वाश्चेति । “एष नित्यो मिम? इति धुतेर्गिल्यत्वेन मोश्षसयाकायस्वान्न 
तन्न हेत्वपेकषष्युपपादयति--नदहीति । क्षनेनापि मोक्षो न क्रियते शेत्तर्हिं केवरुमपि क्षानं सुक्त्यनुपयुक्तमिति 
कुतस्तस्य तश्र देतुष्वधीरित्याशद्कते-- केवलेति । क्ञानान्थक्ष्यं दूषयति-नेति । वदेव भपञ्चयति--अधिदयेति । 
यदुक्तमविद्यानिवतकल्लानस्य कैवत्यफरावसायित्वं दृष्टमिति तत्र इष्टान्तमाह--रङवादीति । उक्ते विषये तमो. 
निवसैकप्रकाचसख कस्मिन्फरे पर्यवसानं तत्राह-विनिच्ृत्तति । पदीपपरका्चस्य सपञ्जमनिष्तिद्वारा रजुमाचर 
पयैवसानवदास्मनक्तानस्यापि तदविद्यानिदृच्यास्मकैवस्यावसानमिति वाष्टौन्तिकमाह--तथेति । क्षत्रादीनां ज्ञाननिष्ठा- 
हेतूनां कमान्तरे भरश्ृततिसंभवात्क्मैसदिमैव सा कैवस्यावसायिनीति चेत्तत्राह-दछ्ाथोयामिति । कर्मसाहियं 
शाननिष्टाया इष्टान्तेन साधयन्राशङ्कते--भुजीति । यजिश्छियाया ऊोक्तिक्या वेदिक्याश्चाभिष्टोत्रादिक्ियायाः सदाजु- 

दे नीरकण्ठव्याख्या ८ चतुरी >) । 

अभक्ताय शरद्धाहीनाय । अ्शुषवे ग॒रुसेवामकुर्वेते । मां परमात्मानं योऽभ्यसूयति मदीयगुणासदिष्णुतया मयि 
€ असुसृदनीन्याख्या ॥ 

स्कयासंयतेन्द्रियाय न वाच्यम् । कदाचन कखयामप्यवस्थायामिति प्यायत्रयेऽपि संबध्यते । तपखिनेऽप्यभक्छय गुरो देये च 
भक्तिरदिताय न वाच्यं कदाचन । तपखिने भक्तयाप्यद्य्ुषवे शभषां परिचयामकृषेते चे न वाच्यं कदाचन । चशब्दो 

५ माष्योत्कर्षंदीपिक्ा । 

संसारव्रिच्छितिहेवुभूतं तव दितताय मयोक्तम् । अतपस्काय उक्श्चारीरादितपोरदहिताय न वाच्यं कदाचन कस्यांचिदप्यवस्थायामपि 
३ भीषरीन्याख्या । 

शतै श्वरे ` च भक्तिदमूल्याय कदाविदपि न वाच्यं, न चादयुशरुषवे परिचयौमङ्र्वते वाच्यं, मां परमेश्वरं योऽभ्यसूयति मनुष्य 
७ असिमवगुघ्ाषार्जवष्यासया १ 

वपम्पाकोन्सुखता नवतीति पूर वपस्तपसः भद्धा आयते सैषान भक्तिः । भद्धाष्युयजाता कदाचिन्न परोहति सौदाभिनीक श्षणडदस्वातू 2 



नीरकण्टी-मधुसूदनी-माष्योर्कषेदी पिका-धीधरी-अभिनवगुषव्याख्यायुता । ७५७ 

१ भीमण्छंकर भाव्यम् । 

यपपन्तेः । के वल्यफले हि श्चाने पासे सर्वतः संश्ुतोदके फले कूपतडागादिक्रियाफरार्थत्वाभायः- 
बत्फलान्तरे तत्वाधनभूतार्यां वा क्रियायाम्थित्वायुपपसिः। नहि राजपातिफले कर्मणि व्यापु- 
तस्य क्षिश्रप्रािफङे व्यापारोपपत्तिस्तद्धिषयं चा्थित्वम् । तस्मान्न कर्मणो ऽस्ति निभश्यससाधनत्वम् । 
नच ज्ञानकर्मणोः सयुश्ितयोः । नापि श्चानस्य केवरयफटस्य क्समसाद्ाय्यापेश्षाविद्ानिवतेकत्वेन 
विरोधात् । नहि तमस्तमसो निवतंकमतः केवलमेव श्षानं निः्यसखसाधनसिति । न नित्याकरणे 
प्रयवायघासेः कैवव्यस्य च नित्यत्वात् । यत्तावत्केवलक्चानार्कैवव्य प्रा्िरिवयेततच्दसव् । थतो 
नित्यानां कर्मणां श्रुव्युक्तानामकरणे धत्यवायो नरकादिधा्िलक्षणः स्यात् । नन्वेवं तरिं कर्मभ्यो 
मोश्चो नास्तीत्यनिमोक्ष एव नैष दोषो निदयत्वान्मोक्षस्य । नित्यानां कर्मणामनुष्ठानास्प्रत्यवायस्या- 
प्राप्ति; । प्रतिषिद्धस्य चाकरणादनिष्टरारीरायुपपत्तिः । काम्यानां च वजेनादिष्टश्रीरायुपपत्तिः। 
वतमानशरीरारम्मक्स्य च कर्मणः फलोपभोगक्चये पतितेऽस्मिञ्शरीरे देदान्तरोत्पत्तौ च 
कारणाभावादात्मनो रागादीनां चाकरणात्खरूपावस्थानसेव केवल्यमित्ययलसिदडं केवटयमिति । 
अतिकरान्तानेकजन्मान्तरङतस्य खगेनरकादिधासिफखस्यानारधकायंस्योपभोगायुपपत्तेः श्चयाभाव 

२ आनम्द्गिरिष्याख्या । 

छानघद्िषटोत्रादिक्रियाया ज्षाननिष्टायाश्च साहिलयमिल्यथः । युजि वृष्णाख्ये परातेऽपि खगादो तद्धेतौ चा्निदोत्रा- 
दावथित्वद्टेयकतं तच्च साहिष्यं न तथा सुक्तिरफरुक्ाननिष्ठारमे स्वादौ तद्धेतौ वा क्ेण्यर्थित्वे तेन जाननिष्टाकर्मै- 
णोनै साष्िलयमिति परिहरति- नेत्यादिना । संग्रहवाक्यं विव्रृणोति-कैवरथेति । क्ञाने फरुवति रष्पे फएलान्तरे 
वद्धेतौ च नार्थितेलत्र दष्टान्तमाह--स्वैत इति । सर्धन्र संतं व्याक्तमुदकमिति सयुदोचिस्वत्फकं खानादि तसि- 
न्प्राते न तडागादिनिमौणक्रियायां वदुधीने च खानादौ कसविदार्थत्वं तथा प्रकृतेपीलयथः । निरतिश्षयफडे जलने 
रुभ्धे सातिश्यफके कर्मणि नाधित्वमियेतदुष्टान्तेन रफुटयति- नहीति । कर्मणः सातिशयफरुत्वमुसुपजीष्य 
फटितमाह--तस्मान्नेति । ज्ञानकर्मणोः साहि्यासंभवमपि पूवौत्तं किमयति-- नचेति । नहि भकाश्चतमसोरिव 
मिथो बिरुदधयोसतयोः साक्षादेकसिन्फङे साहित्यमिलयर्थः । नु ज्तानसेव मोक्षं साधयदीात्मसहायत्वेन क्मपिश्षते 
करणस्योपकरणापेक्षत्वात्तत्राह- नापीति । ज्षानसुत्पत्तौ यक्ताचपेक्षमपि नोत्पन्नं फटे तदपेक्षं स्वोल्पत्तिनान्तरीयकत्वेन 
सुक्तेसन्माश्रायत्तस्वादिव्य्थः । यदुक्तमितिकरव्यव्वेन ज्ञानं क्मोपेक्षमिति तत्राह--अवियेति । क्ानस्याज्ञाननिववै- 
कत्वासत्र करमेणो विरुदतया संहकारिष्वायोगान्न फे तदपेक्षेव्यथैः । कर्मणोऽपि कलानवदज्ञाननिवतैकत्वे कुतो 
विरुढतेलयाशङ्याह ~ नहीति । केवरूख सयुश्वितस्य वां कर्मणो मोक्षे साक्षादनन्वये कटितमाह~-अतं इति । 
केवर ज्ञानं सुक्तिसाधनमिस्युक्तं तद्धिषेधयन्नाशङ्ते- नेत्यादिना । निषेष्यमनुय ननर्थमाह--यत्तावदिवि । 
निलाकरणे प्रह्यवायाप्रासेरिति हेतुं प्रपञ्चयति--यत इति । ज्ञानवतोऽपि निल्यानुशनस्यावदयकत्वान्न केवरुज्ञ(मस 
कैवल्यदेतुतेलयर्थः । कैवल्यस्य च नित्यत्वादिल्सख व्यावर्लव॑दरयति- नन्विति । यदि निलयनैमित्तिकक्माणि 
ओवान्यकरणे भलवायकारीण्यवदयाचु्ेयान्येवं तर्हिं तेभ्यः ससुन्धितेभ्योऽसमुचितेभ्यश्च मोशो नेद्युक्तस्वात्फेवल- 
ज्ञानस्य चातद्धेतुत्वादनिवन्धना सुकन सिष्येदित्य्थः । केवत्यस्य ॒वचेलादि ध्याङर्वच्निर्मोक्षिपसङ्गं भ्रलयादिशति--~ 
नैष दोष इति । सुकेर्नियत्येनायक्षसिद्धेन तद्मावशङ्कव्युक्तं प्रपञ्चयति--नित्यानायिति । कास्यक्मवदादिष्ट- 
शरीरापत्ति शङ्किस्वोक्त--काम्यानां चेति । आरग्धक्मैवहात्तर्हिं देहान्तरं ने्याह--वतैमानेवि । वरदं वेदान्तरं 
शेषकर्मेणा स्यादिलयादाद्य कमोकशयस्येकभविकस्वान्नेलयाह~-पतिते ऽस्मिन्निति । रागादिना कर्मान्तरं वतो देष्ा्वरं 
च भअविष्यतीलाशङ्खयाद--रागादीनां चेति । आत्मनः खरूपावस्थानमिति संबन्धः । गतीतासंख्यजन्मसेदेष्व- 
जितस कर्मणो नानाफरुष्यानारड्धस्य भोरोन विनाश्षयात्ततो देदान्तरारम्मदैक भविकस्वखप्रामाणिकस्वान्न सुक्तेरयज- 

2 मीखकण्टग्याख्या ( षतुर्धरी ) । 

दोषारोपपरो मवति तसे । ननः प्रत्येकं संबद्धत्वादेतेषां विशेषणानामन्यतमामावेऽपि कदाचन महत्यपि संकटे इदं 
% अभुसूदनीग्याख्या । 

वाच्यं कदाचनेति पदद्धयाकर्षेणार्थः । नच भां योऽभ्यसूयति मां भगवन्तं वासुदेवं मष्यमसर्वह्लादिशुणकं मलाभ्यसू- 
५ आष्योष्कर्षदीपिषा । 

सर्वैः संबध्यते । तपसिनेऽप्यभक्छाय गुरो देवे च भक्तिरदिताय कदाचन न वाच्यं बिरोषणद्वययुक्तायाप्यञचभूषवे शचभूषाव्िताय 
७ असिनवगुप्ाश्ायंव्याख्या । 

वलस््रद्ररोदे भोतजिच्छ भवति ३ इ्यद्पि श्र कसनिद्नीश्वरे सस्युनि न्कसाक्यादिज्चाने भवति सेश्रेऽपि आ कमविर्करार्भहया 



७१५८ भआनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छंकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवदीता 1 [{ अध्यायः १८ 

2 आभस्छकूरभाव्यम् । 

इति चेत् 1 न, निव्यकमावुष्टानायाखदुःखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः । प्रायश्ित्तवदा 
पू्वोपात्तदुरिवक्नयार्थैत्वान्नियकरमणाम् । आर्धानां चोपभोगेनैव कर्मणां क्षीणत्वादपूवाणां 
च कर्मणामनारम्येऽयलसिद्धं कैवद्यमिति । न, "तमेव विदित्वातिश्न्युमेति नान्यः पन्था विध्यते 
इयनायः इति विधाया अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यत इति श्रुतेश्चसमवदाकाशावेष्ठनासंभववदवि- 
दुषो मोश्चासंमवशुतेक्ञानात्केवद्यमाप्नोतीति च पुराणस्सृतेरनारब्धफकानां पुण्यानां कर्म्णा क्षया 
यपपत्तश्च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितनामनारब्धफलखानां संभवस्तथा पुण्यानामप्यनार्धफखानां 

स्यात्संभवः । तेषां च देान्तरमङ्त्वा श्चयाचुपपत्तो मोश्चाचुपपत्तिः । चमोध्सहेतृनां च रागद्धेषमो- 
दानामन्यत्रात्मन्ञानादुच्छेदानुपपत्तेर्धमौघरमोच्छेदानुपपत्तिः । नित्यानां च कर्मणां पुण्यरोकफल- 

श्रते्व॑णी आश्रमाश्च खकर्सनिष्ठा इत्यादिस्मृतेश्च कर्स॑श्चयाचुपपत्तिः । ये त्वाडूर्निद्यानि कमणि दुभख- 

रूपत्वात्पूवैरृतदुरितकर्मणां फलर्मेव नतु तेषां खङूपव्यतिरेकेणान्यत्फङमस्व्यश्चुतत्वाज्ीवनादि. 
निमित्त च विधानादिति । न, अप्रचत्तानां फठर्दौनिासंभवाडुःखफङविशेषालुपपत्तिश्च स्यात् । 
यदु पूवैजन्महृतदुरितानां कर्मणां करं नियकमौनुष्ठानायासदुःखं सुज्यत इति तदसत् । नहि 
मरणकाले फट्वानायानङ्कपीभूतस्य कर्मणः फलठमन्यकमारब्धे जन्मन्युपभुञ्यत इत्यु पपत्तिः । 
[8 0 का, ^ च व क 8 0 नि । गर क को$ = भजनेन ० थ, नकन ज; अध, कत द. हर् 9 स ज # कक १11 0 1 ^ 0 0१ 

२ आनन्द गिरिष्याख्या । 

सिद्धतेति चोदयति--अतिच्ान्तेति । नोक्तकर्मनिमित्त देहान्तरं राङ्कितव्यमिल्याह--नेति । नियनेमित्तिककमोणि 
श्नोतान्यवदवमनु्टेयानि तदनुष्ठाने च महानायासस्ततो दुःखोपभोगस्तस्यो्त(नारडधकमेफरूभोगत्वोपगमान्न ततो 

देहान्तरमिदयाह-निवयेति । निल्यादिना इरितनि्त्तावप्य विरोधान्न सुकृत निडृत्तिसतो देदहान्तरमिल्याशङ्खय सुहतस्य 

निलयादेरन्यत्वेनारज्धवे च न्यायविरुढस्य तस्यासिद्धत्वत्ततो देहान्तरायोगान्निलयादेरनन्यत्वे च न त्य फङान्तरमिति 

मत्वा यथा ्रायश्ित्तसुपात्तदुरितनिबहणार्थ॑न॒फङान्तरयेक्षं॑तथेदं सर्वमपि निव्यादिकर्मोपात्तपापनिराकरणा्थं 

वस्िन्नैव प्वसखन्न देहान्तरारस्भकमिति पश्चान्तरमाह-प्रायश्ित्तवदिति' । तथापि भारञ्धवशादेव देहान्तरं 

शङ्कते नानाजन्मारम्भकाणामपि तेषां यावदधिकारन्यायेन संभवादिलश्चद्याह--भार्धानां चेति। पूवो्जितकर्मेण- 

सेवं क्षीणत्वेऽपि कानिवि्पूवकमौणि देदान्तरमारमेरननिल्याशङ्चाद--अपू्ीणां चेति । विना ञानं कमैणेव जुक्तिरिति 
पक्षं श्रुलवषटम्भेन निराचरे-जेतयादिना । विचतेऽयनायेति श्चुतेरिति संबन्धः । एवकारार्थं विवृण्वक्नेल्यादिभागे 
व्याकरोति--अन्य इति 1 "यदा चर्मवदाकासतं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देवमविक्ञाय दुःखघान्तो म विष्यति 

इति श्वुतिमथतोऽचुबदति--चर्मवदिति । ओवा स्षटतिं संवादयति--ज्ञाना दिति । किंच उदीयन्यायस्ाजु- 

आद्यमानहीनत्वेनाभासतया पुण्यकमेणामनारडधफलानां क्षयाभावे देहान्तरारम्भसंमवान्न जानं विना युकिरियाह-- 

अनारन्धेति । तथाविधानां कर्मणां नासि संभावनेयाशङ्याह--यथेति । अनारन्धफरपुण्यकमो भावेऽपि कथं 

सोश्चाजुपपत्तिरिति तन्राह--तेषां चेति । इतश्च कर्मक्षयानुपपर्या मोक्षाचुपपत्तिरिति तत्राद--घमेति । कर्मणा 

पितृरोकः इति श्चुतिमाभिल्य कमक्षये हेस्वन्तरमाह--निद्यानासिति । सटलयापि यथोक्तमर्थं समथेयति-वण 

इति । मेख कर्मफरुमनुभूय ततः शोषेण विशिष्टजालयादिभाजो जन्म प्रतिपद्यन्त इदयेतदादिपदार्थः । यत्तु निलयानु- 

छानायासद्ुःखभोगख तत्फरभोगत्वमिति तदिदानीमजुमवति--ये त्विति । लिलान्यनुष्टीय मानान्यायासपयैन्तानीति 

शोषः । कथापि लिलानं काम्यानाभिव स्वरूपातिरिक्तं फरुमाराङ्व विध्युद्देशे तदश्चवणान्मेवमिलयाह--नतिवति । 

विध्यद फराश्वुतो तस्कामनाया निमित्तस्याभावान्न नित्यानि विधीयेरन्निल्याशङ्खाह--जीवनादीति । न निलयानां 

विभ्यसिद्धिरिति रोषः ! अनुभाषितं दूषयति-नेव्यादिना । तदेव बिदधण्वश्चिषेध्यमनूद्य नज्माह--यदु्तमिति । 

अपव्रत्तानामिल्यादिरेत भपञ्चयति--नहीति । कमौन्तरारग्धेऽपि देडे दुरितफरं निलयानुष्टानाथासदुःखं युज्यतां कानु- 

३ नीरुकण्डव्याख्या ( चलतुधेरी ) । 

ग वाच्ये नोपदेषटव्यम् । अत्रं “विदा हं वै ब्राह्मणमाजगाम मोपाय मा रोवधिषटेऽहमसिं । अंसूयकायानजवेऽयताय 
। |  भधुसद्नीस्याख्या । 

गल्यात्मघ्रासादिदोषाध्यारोपणेनेश्वसवमसदमानो द्वेश यस्स श्ीञ्चष्मोत्कषौसटिष्णवेऽतपसिनेऽभक्तायाञचभूषवेऽपि न वाच्य 
| | ५ आष्योत्कर्षदीपिका । 

कदापि न च्यम् \यो मां वसुदेवं मसुष्यं ्रद्रतं मलाऽभ्यसुथति भात्मघ्ररंसादिदोषाध्यारोपणेन सर्खकूपामभिज्ञो ममेश्वर न 
७ अंभिनचरुसाष्वायेव्याख्या । 

फलमेव अधनी भगवन्तं च स्वमारमानं तदुप्कर्णमात्रीकरणेन -न्यक्कलय भवेत्. यदुक्त "पुरुषश्च -कमौभैस्वातकमप्य्रमि फलाभ्रत्वात् 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदी पि का-श्रीधरी-अभिनवगुप्तव्यास्यायुता । ७५९, 

१ भीमण्छांषरभाष्यम् । 

अन्यथा स्गंफरोपमोगायाञ्चिहोत्रादिकमोरज्ये जन्मनि नस्ककर्मफटोपभोगायुपपत्तिभर स्यात् । 
तस्य दुरि तदुःखविरोषफटस्वाचपपत्तश्च, अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत भिन्नदुःखसाधनफङेषु 
निल्यकमाजु्ठानायासदुःखमात्रफलेषु कर्प्यमनेषु दन्दरोगादिवाधानिसित्त नदि शक्यते कल्पयितुं 
निव्यकमाचष्ठानायासदुःखमेव पु्वैरृतदुरितफटं न शिरसा पाषाणवहनादिदुःखलसिति। अप्ररृतं 
चेदमुच्यते नित्यकमोनुष्ठानायासदुभखं पूरवैकृतदुरितकर्मफलमिति । कथम्, यथसूतफरस्य पूवैरूत- 
दुरितस्य क्षयो नोपपद्यत इति प्रङृतं तच्च प्रसूतफलटस्य कर्मणः फर नित्यकमोवुष्ठानायाखदुःखमाद 
भवान्नाप्रसतषटय्येति 1 अथ स्वैमेव पु्ैरृतं दुरितं तस्रसूतफलमेषेति मन्यते भरवांस्ततो निदय- 
क्माय॒ष्ठानायासदुःखमेव फरमिति विहोषणमयुक्त नित्यकर्स विध्यानर्थकयप्रसङ्गश्चोपभोगेनैव परसत- 
फलस्य दुरितकर्मणः क्षयोपपत्तेः । किंच श्रुतस्य नित्यस्य डःखे कर्मणश्येत्फलं नित्यकमोयुष्ठानाया- 
सादेव तद्ुदयते व्यायामादिवत्तदन्यस्येति कल्पनादुपपत्तिः । जीवनादिनिमित्ते च विधानान्निव्यानां 
कर्यणाम्। प्रायश्चिन्तवत्पूवैृतदुरितफखत्वायुपपत्ति; । यस्िन्पापक्र्मनियित्ते यद्विहितं भ्रायथित्तं 
नतु तस्य पापस्य तत्फरम् । अथ तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायधित्तदुःखं फलं जीवनादिनिमिन्त- 
0 छ छ क क छ त 8, 9 , 0 । ॥ िििि  ििििििििििि ि ि  िििििििििििििि ि ि िि ीिीिीी 

२ अनेन्द्गिरिष्याख्या । 

पपत्तिरितयादाक्चाह--भन्यथेति । यदुक्त दुःखंफरूषिरोषा नुपपत्तिश्च स्यादिति वह्ुपपादयत्ि- तस्येति । संभा- 

वितानि तावदनन्तानि संचिंतानि दुरितानि तानि चं नानादुःखफकानि यदि तानि निल्यानुष्टानायासरूपं दुःख ॒तन्माच्र- 

फलानि करुप्येरंस्तदा तेष्वेवं कटप्यमानेषु सच्सु निदयस्यानुष्टितस्यायासमासादयतो यो दुरितङ्कतो दुःखंविशेषो न 

तत्फलं दुरिवफरानां दुःखानां बहुस्वादतो निलयं क्म यथाविदोषं तं दुरितज्तदुःखविरोषफरुकमित्ययुकूमित्थेः । 

किंच निलयानुष्ठानायासदुःखमान्रफरानि वचेहुरितानि कर्प्यन्ते तदा द्रन्द्श्षब्दितरागादिबाधस्य रोगादिवाधायाश्च 

हुरितननिमित्तत्वाजुपपत्तेः सुकृतक्ृतत्वस्य चासंभवादजुपपत्तिरेवोदीरितबाधायाः स्मादिल्याह--ढन्देति । इवश्च नित्याः 

युष्ठानायासदुःखमेव दुरितफरूमिलययुक्तमिाह-नियेति । दुःखमिति न शक्यते कट्पयितमिति पूर्वेण संबन्धः । 

यदि तवेव तत्फरं न तर्हिं शिरसा पाषाणवहनादिदुःखं दुरिवरृतं नच तत्कारणं सुकृतं दुःखस्यातस्कायेस्वादतसतद्- 

कसिकं स्वादिलय्थैः । निल्याजुष्ठानायासदुःखसुपात्तदुरितफरूमिययेतदभ्रङ्ृतत्वाच्वायुक्तं वक्तुमिलयाद--अप्रकृतं चेति । 

तदेव प्रपन्चयितं पृच्छति-कथयिति । वच्रादौ प्रहृतमाह--अप्रसूतेति । तथापि कथमसमाकममरकृतवादिस्वं 
तन्नाह-- तन्नेति । प्रसूवफरूत्वमप्रसूवफारत्वमिति पभाचीनदुरिवगतविशेषालुपगमादविरोषेण सर्वस्यैव तस्य भरसूत- 

फरल्वान्निलयानुष्ठानायःसदुःखफलत्वसं भवान्नाप्क्रतवादितेति शङ्कते--अथेति । पूर्वोपात्दुरितस्याविक्ेषेणारग्धफरस्वे 

वि्ञेषणानथैक्यमिति परिषटरति-तत इति । दुरितमान्रस्यारञ्धफरूत्वेनानारम्धफरुस्य॒तस्योक्तफकविदोषवस्वाजु- 
प्पततेरिल्यथैः । पूर्वोपात्तुरितवमारम्फलं चेन्नोगेनैव वलक्षयसं भवात्तत्रद्ष्य्थ निलयं क्म न विघातव्यमिति दोषा. 

न्तरमाह-नियेति । हतश्च निलयायुष्टानायासदुःखं नोपात्तदुरितफकमिवयाह-र्किचेति । तदेव स्फोरयति-~ 

श्रुतस्येति । यथा व्यायामगमनादिङ्ृतं दुःखं नान्य दुरितस्येष्यते तरफङस्वसंमवात्तथा नियस्यापि शव्युक्तलयद्ठि- 

तस्यायासपर्यन्तख फङान्तरालुपगमादयुष्ठानायासदुःखमेव चेर्फलं तर्हिं तसरादेव तदृशैनात्तस्य न दुरितफरूव्वं 

करप्यंनिलफरस्वसंभवादिय्थः । वुःखफरस्वे निव्यानामनचुष्टानमेव श्रेयः स्यादिलया्ङ्धयाह-जीवनादिति । 

नित्यानां दुरिवफरस्वालुपपत्तौ हेव्वम्तरमाह--प्रायधित्तवदिति । इ्ान्तं भ्रपञ्जयति--यस्मिचिति । तथा 
जीवनादिनिमिन्ते विष्िवानां निलयानां दुरितफटत्वासिद्धिरिति दोषः । सत्यं प्रायधित्तं न निमित्तस्य पापस्य फं 

कितु तदनुष्ानायालदुःलं॑तस्य पापस्य फरुमिति शङ्कते--अथेति । प्रायधित्तलुषटानायाखहुःखस निमित्तभूठ- 
पापफढस्वे जीवनादिनिमित्तमिद्याद्युष्टानायासदुःखमपि जीवनदेरेव फर खान्नोपात्तदुरितस्येति परिहरति-~ 

2 नीरुकण्टग्याख्या ( चुधरी ) । 

न मा त्रूयाऽवीर्यवती तथा खाम् । भ्यख देवे परा भक्तिर्या देवे तथा गे । तेते कथिता थीः प्रका- 
% भ्रुसूदनीष्याश्या । 

कदाचनेलनुकषणाथश्चकारः ! तपखिने भक्ताय शचश्रूषवे श्रीङृष्णानुरफ्ताय च वाच्यमिख्थः । एकै कनिशेषणाभावेऽप्ययोर्यता- 

५ सान्योत्करषदीपिष्छा । 

सहते तस्मे ममेश्रलासटिष्णवेऽतपखिनेऽमकायाद्चभूषवेऽपि कदाचन न वाच्यम् तपसिने भक्ताय छभ्रूषवेऽनसूयवे शालं वाच्य- 

७ ॥ 

इसि । एवरुभयथापि मगवलसूभैवानादर श्यर्थः । भक्िमिति । एतदेव मधि भक्रिक्रणं सद्धकेष्ेलचिरूपणं मङ्क्तेष्वनिष्यद्यति आसि. 



७६० आनन्दगिरिव्याख्यासंवलित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्धगवंदरीतां । [ अध्यायः १८ 

१ भीमच्छांकरमास्यम् । 

भपि नित्यक मोयुष्ठानायाखदुःसं जीवना दिनिसित्तस्यैव तत्फलं प्रसज्येत नित्यप्रायश्िन्तयोनैरित्ति" 
कत्वाविरोषात् 1 किंचान्यश्तित्यद्यं काम्यस्य चाच्निदोषदेरयुष्ठानायासदुःखस्य तुव्यत्वान्निव्यावष्ठा- 
नायास दुःखमेव पूषृतदुरितस्य फलं नतु काम्याचघठानायासदुःखभिति विरोषो नास्तीति तदपि 
पूरैहतदुरितफले भसज्येत । तथाच सति नित्यानां फराध्चवणात्तदिधानान्यथावुपपत्तश्च नित्या- 
चष्टानायाखद्ुःखं पू्वेकृतदुरिवफरुसिलयथोपत्तिकद्पनाऽनुपपन्ना । पवविघानान्यथायुपपत्तेरतषठा- 
नायासदुःखव्यतिरिकफरत्वाचुमानाच्च नित्यानाम् । विरोधाश्च । विखद्धं चेदमुच्यते नित्यकर्मण्य- 
बष्ठीयमानेऽन्यस्य कर्मणः फलं युज्यत इस्यभ्युपगसम्यमाने स पवोपमोगो नित्यस्य कर्मणः फलमिति 
नित्यस्य कर्मणः फटाभाव इति च विरुदमुच्यते । किंच काम्याचचिद्दोजादाववुष्ठीयमाने नित्यमप्य- 
भ्िदोभादि तश्रेणेवादुष्ठितं भवतीति तदायाखद्ःखेनेव काम्थाञ्चिद्दो्रादिफङसुपश्चीणं स्याच्ंत्तन्न- 
स्वात् । अथ काम्याश्निदो्रादिफलमन्यदेवं खगोदि तदनुष्ठानायासदुःखमपि भिन्नं प्रसज्येत । नंच 
तदस्ति विरोधात् । नदि काम्यायुष्ठानायासदुःखात्केवडनित्याचष्ठानायाखदुःसं भिद्यते । किचा- 
न्यद्षिद्ितमभ्रतिषिद्धं च कर्म तत्कालफरं नतु शाख्रचोदितं प्रतिषिद्धं वा वत्कारुफर्म् । भवेद्यदि 
तवा खगोदिष्वप्यष्टष्टफरशास्ने चोधमो न स्यात् । अश्चिदोजादीनामेव कममखरूपाविशेषेऽवछठाना- 
याखदुःखमात्रेणोपक्षयः काम्यानां च सखगादिमहाफरत्वमङ्गतिकतैव्यताद्याधिक्ये त्वसति करका- 
यित्वमान्रेणेति न शक्यं कल्पयितुम् । तस्ान्न नित्यानां कसेणामदष्टफटडाभावः कदाचिदप्युप- 
। # 9 1 1 ए + + ++ 9 ० 1 9 + ० ० 1 मीम मी हि + त >) 7 त + 1 (१ 7 ६ +. 9 0 च क उ जा कि त कि 

२ आनन्द्शिरिष्याख्या । 

जीवनादीति । भायशित्तदुःखस्य तन्निमि्तपापफरुस्ववनज्लीवनादिनि मित्तकमैकृवमपि दुःखं जीवनादिफकमिष्यत्र 
हेतुमा्ट-निव्येति । हतश्च निलयानुष्ठानायासदुःखमेवोपात्तदुरितफरूमिव्याशड्य वक्ुमिव्याह--रकिचेति । काञ्या- 

जुष्टानायासदुःखमपि दुरितणरूमित्युपगमास्यसङ्गलेष्टस्वमादाङ्ाह- तथाचेति । विहितानि वावश्निलयानि नच तेषु 
फं शरुतं न्व विना फर विधिसतेन हुरितनिबदहेणा्थीनि निल्यानीलय्थौपरया कल्प्यते नच सा युक्ता काम्यालुष्टानादपि 

दुरितनिद्तति्संमवादिदय्थैः । किंच निल्यान्यनुष्टानायासदुःखातिरिक्तफकानि विषहितत्वात्काम्यवविलत्यजुमानाच्च तेषां दुरित. 
निवृत्यथेतेलाद-पवमि ति । काम्यादिक्मे इष्टान्वयितुमेवमिष्युक्तम् । सोक्तिव्याधाताच्च निलयानुष्ठानादुरितफर- 
भगोक्िरय॒क्तेलाह--विरो धाति । वदेव प्रपश्चयति--विरुद्धं चेति । शर्दशब्दाथैमेव विशदयति-निव्येति । 
अभ्यस्य कर्मणो वुरितखेति यावत् । स परैति । यदनन्तरं यद्धवति तत्तस्य कामिति नियमादिष्यथः । इतश्च 
नि्यानुषाने हुरितणकूमोगो न सिध्यतीद्याह--किंचेति । काम्याुष्टानस्य निल्याजुष्ठानस च यौगपद्या्निल्याजु्ठा- 
नायासदुःखेन इुरितफकमो ग वत्काम्यफरुस्यापि सुक्ततवसंभवादिति हेतुमाद--त चश्त्वादिति । निलकाम्यानु- 
छानयोर्योगपय्ेऽपि निलयानुष्ठानायासदुःखादन्यदेव काम्याजुष्टानफकं श्चुतस्वादिति शङ्कते--अथेति 1 काभ्याचु- 
टानफरुं नित्याजुष्टानायासुःखाश्गिश्रं व्यत्त काम्यानुष्टानायासदुःखं निलयायुष्टानायासहुःखं च मिथो भिक्ञं स्यादि- 
लयाई--तदनु्ानेति । भ्रसङ्गलेश्स्वमाकशञङ् निराचष्टे-नन्लेति । इ्टविरोधमेव स्पष्टयति-नद्दीति । आत्मा- 

ज्षानवदन्निहोन्रादीनां मोश्चे साक्षाद्न्वयो नेदयत्रान्यद्पि कारणमस्रील्याह-र्किचान्यदिति 1 वदेव कारणं चिश्र- 
णोति--अविहितसिलि । यत्कर्म मर्दैनमोजमादि तन्न शखेण विषितं निषिद्धं वा वदनन्तैरफरं ` तथानुभवा- 
दिषयर्थः । शालीयं कर्मं तु नानन्तरफरूमानन्तरयैस्याचोदितत्वादतो ज्ञाने श्टफटे नाद्टफरं कमं सहकारि भवति, 
नापि सरयसमेव शफर मोक्षे कमे अदृत्तिश्चषममिति बिवक्षित्वाह--नत्विति 1 शाद्लीयस्याच्धिहोत्रादेरपि फरानन्त्य 
स्वगादीनामनन्तरमयुपर्धिर्विर्दवयेत ततस्तेषवद्षटेऽपि तथाषिधफरूपेश्चया प्रद्त्तिरभ्िहोच्रादिष्च न खादिलाद- 

तदेति । किंच निल्यानामघ्निहोत्रादीनां नाद्टे एरं तेषामेव काम्यानां ताहक्फरं नच हेत बिनायं निभागो 
आवी्याद-अद्निष्दोत्रादीनासिति । फटकामित्वमरेणेति । न स्यादिति पूर्वेण संबन्धः । यानि निलयान्यभ्मि- 
होत्रादीनि यानि श्वं काम्यानि सेषासुभयेषासेव कमैस्वरूपषिरोषा मावेऽपि निष्यानां तेषामवुष्नायासदुःखमात्रेण 

ॐ नीरकण्ठव्याख्या ( वलु्ंरी ) । 

शन्ते महात्मनः, इति वणाद सुयारदितायाजैबोपेतायाभ्यासशीटाय शुरुपरमेश्वराराघनपराय च एतद्रहस्यं देर 
४ मञ्सुवनीष्याखया । 

अविपादनार्थाश्चलारो नकाराः । मेधाविने तपसिमे वेदयन्यत्र विकल्पदशेनाच्छुश्रुषा गुरुभक्तिमगवदयुरक्तियुक्वाय 
५ आष्योत्करषदधीपिका ३ 

भिविप्रतिबेधसामथ्या दम्यते । तत्र मेधाविने तपने वेति स्खलयन्तरे मेधावितपखिनो्विकस्यषद्शनाघ् । श्यभूषाभकतियुन्काय भय. 



, भीरकण्ठीधुसूदनी-भाष्योस्कषदीपिका-धीधरी-अभिनवगुपव्याख्यायुता । ७६१ 

१ भीजच्छाकरभाभ्यम् । 

पयते । अतथ्याविद्यावृ्ैकस्य कर्मणो विद्येव शुभस्याश्चुभस्य चा क्षयकारणमरोषतो न नित्यकमा- 
तुष्ानम् । अविद्याकामबीजं हि स्वैमेव कर्मं । तथाचोपपादितम्। अबिद्धद्धिषयं कमे विद्द्धिषया च 
सवैकमर्खन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा । उभो तो न विजानीतः, बेदाधिनारिनं निर्दयं, हानयोगेन 
सांख्यानां कमयोगेन योगिनां, अज्ञानां कर्मसदङ्धिनां, तस्व वितु, गुणा गुणेषु बतेन्त इति मत्वा न 
सञ्जते, सर्वैकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते, नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, अथोदञ्चः 
करोमीति । आख्रक्षोः कर्मकारणमारूढस्य योगस्थस्य शाम एव कारणम् । उदाराखयो.ऽप्यज्ञा ज्ञानी 
त्वात्मेव मे मतम्, यक्लाः कर्मिणो गतागतं कामकामा कमन्ते, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां निव्ययुक्ता, 
यथोक्तमात्मानमाकार्कट्पमकद्मषसुपासते । दद्मि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते अथाज्ञ क- 
मिणोऽन्ञा उपयान्ति । मगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि कर्मणोऽक्षास्त उत्तरोत्तरदीनफङ्द्यागा- 
वसानसाधनाः । भनिरदैदयाक्षरोपासकारुन्वदे्टा सर्वैभूतानासिद्यध्यायपरिलमाध्युकतसाधनाः, क्षेत्रा- 
प्यायाद्यध्यायचरयोक्तक्ञानसपधनाश्च । अधिष्ठानादिपश्चदेतुकसवै कर्म संन्यासिनामातेकत्वाकठैत्व- 
ज्ञानवतां परस्यां क्षाननिष्ठायां बतंमानानां भगवत्तखविदामनिष्टादिकर्मफङत्रयं परमदहंसपरिबाज्ञ- 

२ आनन्द्रिरिन्याख्या । 

क्षयो न कफरान्वरमस्ि, तेषामेव कास्यानामङ्घद्याधिक्याभावेऽपि फरुकामित्वमधिकारिण्यसीयेतावन्मात्रेण खगा- 
दिम्टाफरुत्वमिलययं विभागो न परमाणवानिल्यथैः । उक्तविभागायोगे फणितमाह~--तस्मान्नेति । काम्बवध्निलया- 
नामपि पिवरोकाद्यदष्टफख्वस्वे. दुरिवनिञ्र्यथैस्वायोगाततादुर्थ्येनार्मविचेवाभ्युपगन्तव्येव्याह-- अवश्चति । शुभाशुभा" 
त्मकं कर्म॑सर्वमविद्यापू्वकं चेवरोषतस्तहिं तस्य श्चयकारणं बियेस्युपप्यते नतु स्वं कमोविद्यापू्वकमिति सिदधमिव्या- 
शद्याद--अविद्येति । तश्र हि शब्वध्चोतितां युक्तिं दशयति-तथेति । हतश्राविद्द्विषयं कर्मयाद--भविद्ध- 

दिति । अधिकारिभेदेन निषटद्भयमिल्यत्न वाक्यो पकमम ुदुरुयच्ात्मनि करैस्वं कमेष्वं चारोपयश्न जानाल्यास्मानमिति 
वदता क्मौज्ञानमुरूमिति दर्वितमिवयाह-उभाविति । आस्मानं याथातथ्येन जानन्कवेतवादिरिहितो भवतीति 

बवता कमै संन्यासे क्ानवतोऽधिकारिव्वं सूचितमिव्याह - वेदेति । निष्ाद्वयमधिकारिमेदेन वोद्धन्यमिलत्रैव वाक्या- 

न्तरमाह--ल्ञानेति । न बुद्धिमेदं जनयेदिलनत्र चाविद्यामूकूस्वं कर्मणः सूचयता कर्मनिष्ठा विद्रद्विषयानुमोदि- 

तेवयाह-अक्षानायिति । यदुक्तं विद्रद्विषया खंन्यासपूर्विका ज्ाननिषटेति तत्र ‹तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मै- 

विभागयोः इ्यादि वाक्षयमुदाहरति--तत्छ विस्िति । तत्रैव चाक्यान्तरं पठति-स्वंति । विदुषो ज्ञाननिषे- 
ल्यत्रैव पाञ्चमिकं वाक्यान्तरमाह नैवेति । वत्रैवा्थसिद्धमथं कथयति--भक्ष इति । मन्यत इति संबन्धः । अजस्य 
चित्तद्युच्य्थ कमै शुडवित्तस्य कर्म संन्यासो जानप्रासो हेतुरित्यत्र वाक्यान्तरमाषह--आखरक्षोरिति । यथोक्त 

विभागे सासमिकं वाश्यमनुशुणमिव्याह--उवारा इति । एवं श्रयीधर्ममिव्यादि नावमिकं वाक्यमविद्द्विषयं कर्मेलत्र 
प्रमाणयति--अक्ञा इति । षिदुषः संन्यासपूर्विंका क्षननिषेलयन्नेव नावमिकं वाक्यान्तरमाह--अनन्या इति । 
माभिेवद्याचष्े--यथोक्तमि ति । तेषां सततयुकानामित्यादि दादामिकं वाक्यं तत्रैव प्रमाणयति--द्दामीति। 
विद्यावतामेव भगवस्मातिनिर्दशादिवरेषां वदभ्रा्षिः सूबितेष्यथंसिद्धमथमाह--अथोदिति । ननु अगवत्कमेकारिणां 

युक्ततमस्वास्कर्भिणोऽपि भगवन्तं यान्तीलयाशङ्खयाह--भगवदिति । ये मत्कर्हृदित्यादिन्यायेन भगवस्क मैकारिणले 

य्यपि युक्तवमास्तथापि कर्मिणोऽजाः सन्तो न भगवन्तं सहसा गन्तुमरैन्तील्थैः । तेषामज्त्वे गमकं दशेयति-- 

इत्तरोचरेति । चिन्तसमाधानमारम्थ फरूत्यागपर्यन्तं पाठक्रमेणो त्रोत्तरं॑ ही नसाधनोपाद्ानाद्भ्यालासम्थस्य 
भगवस्कर्मकारित्वामिधानाद्धगवस्कसकारिणामक्त्वं॑धिक्लातमिल्थैः । ये व्वक्षरमनिरदश्यमिल्यादिवाक्यावष्टम्भेन विद्ध 

द्विषयस्वं संन्यासपूर्वङक्ाननिष्ठाया निर्धारयति--अनिरदैश्येति । उक्तसाधनास्तेन ते संन्यासपूर्वङक्ाननिष्टायामधि 
क्लियिरनिति शोषः । किच श्रयोदक्ो यान्यमानिस्वादीनि चतुर्दशो च भकाशं च प्रडृत्ति चेत्यादीनि यानि पञ्चदरो च 

यान्यषङ्गत्वादीन्युक्तानि तैः सवैः साधनैः सिला भवन्त्निरदडयाक्षरोपासकाखतोऽपि ते क्ञाननिष्टायामेवाधिक्रियेर- 

जनिव्याद- क्षेति । निष्ठादयमधिकारिमेदेन प्रतिश्ाप्य क्ाननिष्ठानामनिष्टमिष्टं मिश्चमिति त्रिविधं करमेफङं न 

भवति किंतु मुक्तिरेव छर्मनिष्ठानां च॒ भिविधं कम फङं न युक्छिरिति शाख्राथेबिभागममिपेतमुपसंहरति-अधि- 
% सश्ुखदनीव्याख्या 1 

तपखिने. तदु्ताय मेधाविने घ! वाच्यं । मेधातपरसोः पाक्षिकलेऽपि भगवदलुरक्तिगुरभकत्शरूषाणां नियम एवेति भाष्यज्ृतः 

५ माष्योस्कर्षदीपिका । 

ष्यसूयारहिताय तपखिने वाच्यम् । श्युध्ुषामलत्यनसूयासदिताय मेधाविने वा बराच्यम् । छुभ्रूषामक्तिवियु्लय तपखिने मेधाविने 



७६२ भआनम्दगिरिष्याख्यासंवकित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्ीता । [ अध्यायः १८ 

१ ओीभणग्डांकरभाष्यम्। 

कानासेव छञ्चमगवत्छरूपात्मेकत्वशरणानां न भवति मवयवान्येषामन्ञानां कमिंणामस्तन्यासिना- 
मिखेष गीवाशाल्ञोक्तस्य कवैव्यार्थैस्य विभागः । अविदयापू्वैकस्वे- सर्बेस्य कर्म॑णोऽसिद्धमिति 
ल्ल ब्रह्महत्यादिवत् । यद्यपि शाखावगतं नित्यं क्म तथाप्यविद्यावत पव मवति । यथाप्रतिषेध- 
हाख्नावगतमपि बह्महत्यादिखश्चण कमीनर्थकार्णमविधाकामादिदोषवतो भवत्यन्यथा पर्ुर्यचपषप- 
लस्तथा नित्यनैमित्तिककाम्यान्यपीति । देहव्यतिरिक्तात्मन्यक्ञाते घदत्तिर्नित्यादिकसखनुपपन्नेति चेल, 
चलनात्मकस्य क्मेणोऽनात्मकर्ठकस्याद करोमीति परदृत्तिदक्नात् । देहादिसंघाते ऽहपरत्ययो गोणो न 
मिथ्येति चश्च, तत्कार्येष्वपि गौणत्वोपपन्तेः । आत्मीये देद्दादिसं घाततेऽ्ेपत्ययो गौणो यथात्मीये पुज 
आत्मा वै पु्रनामासीति, कोके चापि मम भाण प प गौरिति तद्त्, नैवायं मिथ्याप्रत्ययः । मिथ्याप- 
व्ययस्तु स्थाणुपुरूषयोरपुरषयोरग्रह्यमाणविश्येषयोः। न गोणप्रत्ययस्य सुख्यकायौर्थेता, अधिकरणस्तु- 
स्यर्थत्वाहु्ोपमाशब्देन । यथा खिदो देवदत्तोऽभ्निमणवक इति सिह इवाधिरिव क्ोयैपेङ्गव्यादिसामा- 
न्यवस्वाहेवदन्तमाणवकाधिकरणस्तुस्य्थमेव नतु सिंदकायेमञ्िकार्यं वा गोणश्ब्दप्रत्ययनिमित्त 
किवित्साध्यते, सिथ्याप्रलययका्यं स्वनर्थमयुभवतीति गौोणप्रत्ययविषयं च जानाति नैष सिंहो देव- 
दन्तस्तथायमञ्चिमीणवक इति । तथा गौणेन देहादिसंघातेनार्मना छतं कर्मं न सुख्येनाहंप्रत्ययवि- 
षयेणारमना कतं स्यात् । नहि गोणसिहा्िभ्यां छृतं कमं सुख्यसिद्ान्निभ्यां छृतं स्यात् । नच क्रोर्येण 
ऋरककककण्कन्क्ककष्डण्डष्छकण्कष्ककाकया ककष का छ ०01 00 न म ममी 

२ आनन्द्गिरिव्यार्या । 

घ्नानादीति । यदुक्तमविधाकामनीजं सर्वं कर्मेति त्न शाखावगतस्य कर्मेणोऽविद्यापूर्वकत्वानुपपत्तरिव्याक्षिपति-- 

अविद्येति । दान्तेन समाधत्ते---नेति । तन्राभिमतां ग्रतिज्ञां बिभजते--यद्य पीति । उक्तं दषटान्तं व्याचष्ट- 
यथेति । अविद्ादिमतो ब्रह्महव्यादि कर्मैयत्न हेवमाह--अन्यथेति । दा्टौन्तिकं गह्धाति--तथेति । तान्यप्य- 

नि्ादिसतो भवन्तीलयविध्ादिपूर्वष्वं तेषामेषितव्यमिलथैः । पारणोकिककर्मसु देहाय तिरिक्तावमक्ञानं विना प्रदस्य. 

योगान्न तेषामविध्यापूवैकतेति रङ्खते--व्यतिरिक्त इति । सल्यपि व्यतिरिक्तार्मज्ञाने पारमार्थकास्मन्ञानाभावा- 

न्मिथ्याज्ञानादेव निल्यादिकर्मखु भ्रवत्तरविधापू्कस्वं॑तेषामप्रतिष्टवमिति परिदरति- नेत्यादिना । कमेणश्चर- 

नात्मकत्वान्नाव्मकवैकत्वं तस्य॒ निष्क्रियत्वादेहादिसंघावस्य सु सक्रियत्वात्तत्कवैकं कमै युक्तं तथापि संबातेऽहमभि- 

मानद्वाराहं करोमीद्यास्मनो भिथ्याधीपूर्विका कर्मणि प्रदृत्तिष्टा तेनाविद्यपूर्वैकत्वं तस्य युक्तमर्थः । यदुक्तं 
देहादिसंघातेऽहटमभिमानस्य मिथ्याज्ञानत्वं तदाक्षिपति--दे्ादीति । अहंधियो गौणत्वे तस्पूैककमैसखपि गोण- 

व्वापत्तरात्मनोऽनथौ भावात्तननिृष्यथ हेव्वन्बेषणं न स्यादिति दूषयति-- नेति । एतदेव प्रपश्चयक्ञादौ चोचं पपञ्च- 
यत्ति--आर्मीयेति । वन्न श्रुस्यवष्टभ्मेन दष्टान्तमाह--यथेति । ददिीतश्ुतेरास्मीये पुत्रेऽहंप्रययो गौणो यथा 

संषातेऽप्यात्मीयेऽदहप्र्ययस्तथा युक्त इव्यर्थः । मेदधीपूैकरवं गोणधियो रोके श्रसिद्धमिलयाह--रोके चेति । 

छोकवेदानुरोधेनास्मीये संघातेऽहंधीरपि गोणी सादिति दाष्टीन्तिकमाह--तद्कदिति । मिथ्याधियोऽपि भेदषी- 

पूर्वकरनसं भवादात्मीये संघातेऽहंधियो मिध्यास्वमेव किं न स्यादिल्याश्ङ्याह--तैवाय मिति । भेदघी पू्वकरवाभावें 

कथ मिथ्याधीरुदेतीयाशङ्याह-- मिथ्येति । अधिष्टानारोप्ययो्विवेकाग्रहत्तदुस्पत्तिरियथैः । देद्ादावहंधियो गैण- 

तेति चो विदृरते त्कार्येष्वपीद्यादिपरिहारं विवरृणोति-नेद्यादिना । हेतभागं विभजते-यथेति । चहो 

देवदत्त इति वाक्यं देवदत्तः चिह॒इवेस्युपमया देवदत्तं फोयौद्धिकरणं स्तोतु परदृत्तमभिमागवक इत्यपि वाक्यं 

माणवकोऽभिरिवेस्युपमया माणवकस्य वैङ्गत्याधिकरणसय स्तुखथैमेव न तथा मनुष्योऽहमिति वाक्यस्याधिकरण- 

स्तुलथैता भतीद्यथैः । देवदन्तमाणवकयोरधिकरणत्वं कथमियान्चङ्याह--करौयंति । किंच गोणकब्दं तस््रलययं च 
निमित्तं क्त्वा सिंहकार्यं न फिंविदेवदत्ते साध्यते नापि माणवके किंचिदिकार्यं मिथ्याधीक्ार्यं स्वनथमास्मानुमवलयतो 

न ॒देहादाचहंषीरनौभीदयाह-- नत्विति । इतोऽपि देहादौ नाहधीगौणील्याह- गौणेति । यो देवदत्तो माणवको 

वा नौण्या धियो धिषयस्तं परो नैष चहो नायमन्निरिति जानाति नैवमघिद्वानात्मनः संघातस्य च सत्यपि भेदे 

संघाचस्यानास्मस्वं प्रयेयवो न संघातेऽदंशब्दप्र्ययौ मौणाविलथैः । संघाते वयोर्गौणष्वे दोषान्तरं सयुचिनोति- 
तथेति । वथा सथ्यार्मनि करवृस्वादिध्रतिमासासिद्धिरिति शोषः । गणेन ङतं न सुख्येन इतमित्युदाहरणेन स्फुट- 

यति- नहीति । यदपि देवदत्तमाणवकाभ्यां छृतं कार्थं मुख्याभ्यां सिहाभषिम्यां न क्रियते तथापि देषदन्तगतक्रोरयेण 

मुख्यस्य माणवकनिष्ठङगल्येन सुख्यानेरिव च संघातगतेनापि जडस्तरेनात्मनो सख्यस्य चित्क छृतं भविष्य- 
५ मास्योत्कषंदीपिका । 

ब्रापि न वाच्यम्! भगवरद्यसूयायुक्ताय समस्तगुणवतेऽपि न वाच्यम् । गस्छभरुषाभक्तयनसूययुक्तय तपखिने मेधाविने वां वाच्य- 



नीरुकण्डी-मधुसूदनी-माष्योत्कषैदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुप्तव्यास्यायुता । ७६२३ 

१ भीमण्ठाकरभाष्यय् । 
~ @5 46 

पेङ्गव्येन वा मुख्यासिहाश्योः काय किचित्कियते स्तुत्यथनोपक्षीणत्दात् । स्तूयमानो च ज्ानीतो 
नादं सिद्ो नाहमञ्चिरिति न सिंहस्य कमं ममाच्रेश्चति तथा न संघातस्य कर्मं मम सुख्यस्यास्मन इति 
प्रययो युक्ततरः स्यान्न पुनरहं कतौ मम कर्मेति । यच्चाहुरात्मीयेः स्मृतीच्छाप्रयज्ञैः कर्महेतुभिरात्पा 
क्म करोतीति न, तेषां सिथ्याप्रत्ययपू्वैकत्वात्,। सिथ्याप्रल्ययनिपित्तष्टानिषाचुभूनक्रियाफलजनितसं- 
स्कारपूथैका हि स्म्रतीच्छाप्रयल्ञादयः। यथासिज्जन्भनि देषदादिसंघाताभिमानरागदेषादिङृतो धमी. 
धर्मो तस्फङाञ्चुभवश्च तथाऽतीतेऽतीततरेऽपि जन्मनीत्यनादिरविद्याछृतः संसारोऽतीतोनागतश्वा- 
मेयः । ततश्च स्वैकर्मसंन्याससहितक्षाननिष्ठया आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्। अविध्यात्म- 
कत्वाश्च देहाभिमानस्य तन्निवृत्तौ देदाचपपत्तेः संलारानुपपत्तिः। देदादिसंघात आत्माभिमानोऽबि- 
द्ात्मकः । नहि रोके गवादिभ्योऽन्योऽदहं मत्तश्चान्ये गवादय इति जानेस्तानहमिति प्रययं मन्यते 
कश्चित् । अज्ञानस्तु स्थाणो चुखष विन्ञानवदबिवेकतो देहादिसंघाते योदहमिति प्रत्ययं न विवेकतो 
जानन् । यस्त्वात्भा कै पुत्रनामासीति पुज्ऽहंप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंवन्धनिमित्तो गोगः । गोणेन 
चात्मना भोजनादिवत्परभार्थका्यं न शक्ष्यते कतै गोणसिदासिभ्यां मुख्यसिह.शिकायवत् । अदृष्ठ- 
विषयचोदनाप्रामाण्यादात्मकतैन्यं गोणेदहेन्द्ियात्ममिः क्रियत एव इति चेन्न, अविद्ाकतात्मत्वा- 

तषां । न च गौणा आत्मनो देदेन्द्रियादयः। किं तर्हिं सिथ्याप्रलययेनेवासङ्गस्यात्मनः सङ्कव्यास्मत्वमापा- 
द्यते तद्धा भावाचदभावे चाभावात् । अविवेकिनां हयक्षानकाके बालनां द्यते दीघो ऽदं गौरोऽद- 

मिति देदादि संघाते अर्हं्रस्ययः। नतु वितेकिनामन्योऽदहं देहादि सं घातादिति जानतां तत्कले देहादि - 

२ आनन्द्गिरिन्याख्या । 

दी््याशङ्याहं-- नचेति । देहादावहंधियो गौणस्वायोगे हेस्वन्तरमाद--स्तूयमानाविति । देवद्तमाणवकयोः 

सिहाञ्चिम्यां सेदधीपूर्कं तथ्यापारवस्वा भावधीवदामनोऽपि अंल्यस्य संघाताद्धेदधीद्वारा तदीयच्यापारराहिंलयमात्मनिं 

इष्ट स्यादिलर्थैः । व्याव दश्षयति--न पुनरिति । संघातेऽदंधियो मिथ्याघीत्वेऽपि न तरकरतमात्मनि कत्वं किं 

चारमीये ज्लौनेच्छाप्रयन्ञैरसख कव्व वास्तवमिति मतमनुवदति-- यश्चेति । ज्ञानादिङ्ृतमपि कवैत्वं मिथ्याधीङृतमेवं 

लानादीनां मिश्याधीका्स्वादिति दूषयति---न तेषामिति । तदेव प्रपञ्चयति--सिथ्येति । मिथ्याज्ञानं निमित्त 

कृत्वा किंचिदिष्टं फिचिद्निष्टमिल्यासेप्य तद्वाराुभूते तस्िन्शरेप्साजिहासाभ्यां क्रियां निर्व तयेष्टमनिष्टं च फर 

भुक्तवा तेन संस्कारेण तस्पूर्विकाः स्दटल्यादयः स््रा्मनि श्रियां ङवैन्तीति युक्त करृत्वस्य मिध्यात्वमिदथः । अती. 

तानागतजन्मनोरिव वसीमानेऽपि जन्मनि कवैरवादिसंसारस्य वस्तुत्वं माशङ्खयाष्ट--यथेति । विमतो कारावविद्या- 

कृतसंखारवन्तौ कारत्वादरसैमानदारबदिदयथः । संसारस्याबिद्याट्तस्वे फडङितमादह--ततश्चति । तस्या विधव्वेन 

विध्यापोद्यस्वे हेव्वम्तरमह--भ विद्यति । वोऽस्याविधाकृतस्वं धमौधर्मङ्कवत्वसं भवादिल्याशङ्खयाह--देहादी ति । 

आद्मनो धमौदिकरैत्वस्याबिद्यत्वान्ञाविद्यां निना कर्मिणां देद्ाभिमानः संभवलयतश्चात्मनः संघतेऽहमभिमानस्याचिद्या- 

विधमानतेल्य्थैः । आत्मनो देष्टा्चमिमानस्याधिधकत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां साधयन्व्यतिरेकं दरयति- नहीति । 

अन्वयं द्षेयन्ब्यतिरेकमनुवदति--जानन्निति । त्रे पितुरदंचीवदाश्मीये देहादावहधी्गौणीस्युक्कमलुवदति- 

यस्त्विति । तत्र इ्टान्वश्ुतेगणास्मविषयस्वञुक्तमङ्गीकरोति--घ स्विति । तर्हि दे्ादावपि तथैव सकीये 

खादहधीसौणीत्याशङ्याह-गौणेनेति । नहि खवकीयेन युच्रादिना गोणास्मना पितृभोजनादिकार्यं क्रियते चथा 

देदष्देरपि गौणास्मस्वे तेन करैष्वादिका्मा्मनो न वास्तवं सिश्यतीलयर्थैः । गोणात्मना ुख्यास्मनो मासि वास्तवं 

का्यमिखन्न इष्टान्तमाह--गोणेति । नदि गौणेन देवदत्तेन ॒सुख्यसिंहकार्थ क्रिते नापि मोणाभिना 

माणवकेन सुख्यान्िका्यं॑दाइपाकादि तथा देदादिना गोणास्मना मुख्यास्मनो न वाक्व कार्य फवैतवादि क 

शक्यमिल्य्थंः 1 खगीकामादिवाक्यप्रामाण्यादार्मनो देदाद्यतिरेकन्ताना तस्य च केवंरस्याकतृत्वान्तत्करै्यं कमे गोणेरेव 

दैष्टा्यारमभिः संपाद्यते नहि सलेन श्नोवातिरेकक्ताने देादावास्मत्वमास्मनो सुख्यं युक्तमिति चोदयति--अद्टेति । 

न देषादीनामात्मस्वं गौणं तदीयाष्मस्वस्याविद्यत्वेन सुखुयस्वादतो न मौणाद्मभिरास्मकसैव्यं कम क्रियते किंतु 

मिथ्यास्ममिरिति परिहरति--नाविद्यति । तदेव ॒विषण्वज्नन्थ स्फुटयति-न गोणा इति । कथ तिं देहादि 

विषयार्म्वप्रेद्याश्यानिया्तेखयादिदेतं विभजते--क्थ वदीति । देहादीनामनारमनामेव सतामात्मत्वं मिथ्या- 

प्रल्यद्कवमिदयन्रान्वयच्यतिरेकाञुदादरति--त दभाव इति । उक्तेऽम्वये हास्लीयसंस्छारद्चन्यनामदुमवं प्रमाणयति 

अविवेकिनाभमिति । व्यतिरेकेऽपि दरिते शाखाभिन्ञानामदुभवमनुदररयति-नरिविति । अन्त्रयन्यतिरेकाभ्या+ 



७६४ ानन्दगिरिन्यास्यासंवित-शरीमच्छकरमाप्ययुता-श्रीमद्भगवद्ीता । [ भध्यायः १८ 
१ भीमण्डांकर भाष्यम् । 

घातेऽदप्रत्ययो भवति । तस्मान्मिथ्याप्रत्ययाभावेऽभावात्तर्छृत पव न गौणः । पृथग्शृद्यमाणविरशेष- 
सामान्ययोर्हि सिहदेववत्तयोरन्निमाणवकयोवो गौणः परह्यः शाब्द्रयोगो वा स्याच्चाग्रह्यमाणसामा- 
न्यविशोषयोः। यन्तेक्तं श्वुतिप्रामाण्यादिति । त्न, तत्प्रामाण्यस्यादष्टविषयत्वात् 1 प्रव्यक्लादिषमाणाचुप- 
खन्धे हि विषयेऽद्निदो घ्रादिसाध्यसाधनसंबन्धे श्तेः पामाण्यं न प्रत्यश्नादिविषये ऽदघदक्षौ नार्थ विषय- 
स्वारप्रामाण्यस्य । तस्मान्न दष्टसिथ्याश्ाननिभित्तस्याहंभरत्ययस्य देहादिसंघाते गोणत्वं कल्पयितुं श- 
क्यम् । नहि श्वुतिशलमपि शीतोऽश्निरप्रकाशो वेति ब्ुवत्धामाण्यसुपैति । यदि बूयाच्छीतोऽन्निरभ- 
कारो वेति तथाप्यथोन्तरं शरुतेरविंवक्ितं कस्प्यं प्रामाण्यान्यथादुपपत्तर्तु प्रमाणान्तरविसद्धं खथचन- 
विरुद्धे वा । कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कदकत्वात्कतैरभावे श्ुतेरपामण्यमिति चेव् । न, बह्मवि्याया- 
मर्थवस्वोपपत्तेः । क्म विधिश्चुतिचद्गहयवि्याविधिश्ुतेरपरमाण्यपरसङ्ग इति चेत् । न, बाधज्गप्रघ्ययानु- 
पपत्तेः। यथा ब्रह्मविधाबिधिश्चुत्यात्मन्यवगते देद्दादिसंघतेष्हश्रत्ययो बाध्यते तथात्मन्येवात्मावगविनन 
कदाचित्केनचित्कथचविदपि वाधितु हक्य, फलाव्यतिरेकादवगतेयथा्चिरुष्णः प्रकारश्च ति । नचैवं 
कमे विधिश्वुतेरप्रामाण्य, _ पवपव पडत्तिनिरोधेनोत्तरोत्तरापू्प्रशत्तिजननस्य पत्यगात्माभिमुख्येन 
भच्च्युत्पादनार्थत्वात् । मिथ्यात्वे ऽप्युपायस्योपेयलत्यतया सत्यत्वमेव स्याद्यथा्थंवादानां धिधिशेषा- 
णाम् । रोकेऽपि बारोन्मत्तादीनां पयथादौ पाययितव्ये चूडावधैनादिवचनम् । प्रकारान्तरस्थानां च 
साक्षादेव घा प्रामाण्यसिद्धिः प्रागार्मक्चानदेद्ाभिमाननिमित्तप्रस्क्चादिप्रामाण्यवत् । यदु मन्यसे 
सिनो पन्यो स जि द 6 440७ पज ७ ६५१ # 9 0 | # 009 अ तण 0 मौ [निनी 00 7 0, 1110101 उ, 01 ए त तक का फ छ ए कए, १ क च छ छ, छ, छ | 

२ सानम्दगिरिव्याखूया । 

संनुभवानुसारिणां सिद्धमथसुपसंहरति--तस्मादिति । तच्छृव एव देहादावहंभ्यथं इति शोषः । किंच व्यवहारभूमौ 
मेदम्रहस्य गोणत्वव्यापकस्वात्तसय प्रङ्तेऽभावान्न देहादावदंशब्दलययौ गौणाविष्याह--प्रथगिति । अदृ्टविषय- 
चोदनाध्रामाण्यात्कतरातमनो व्यतिरेकावधारणात्तस्य देष्ादावहमभिमानस्य गोणतेव्युक्तमनुवदति--यस्विति । 
श्रतिभ्रामाण्यस्याल्लातार्थनिषयत्वाम्मानान्तरसिद्धे ष्यतिरिक्तत्मनि चोदनप्रासाण्याभावान्न तदवश्ठम्मेन देहादावास्मा. 
भिमानस्य गोणतेस्युत्तरमाह-न तदिति । श्वविभ्रामाण्यस्याष्टत्रिषयत्यं स्पष्टयति प्रत्यक्षादीति । अकातार्थ- 
ज्ञपकं प्रमाणमिति स्थितेन जते श्ुतिप्रामाण्यमिलयाह-अदष्टेति । जस्त साध्यसाघनसंबन्धबोधिनः श्ाञ्जश्याति- 
रिकास्मन्योदासीम्ये फटिवमाहट- तस्मादिति । अन्वयव्यतिरेकार्यां दष्टो मिध्याल्लाननिमित्तो देहादिसंवातोऽह- 
भरल्ययस्तस्येति यावत् । अन्य विषयत्वश्चोदनाया नातिरिक्ताव्म्िषयतेस्युकूमिदानी वद्विषयत्वाङ्गोकारेऽपि न तभ्िबौदु 
दाक्यं प्रतल्यक्षविरोधादित्याह--नदीति । अपौर्षेयायाः श्रुतेरसंभावितदोषाया मानान्तरविरोचेऽपि परामाण्यम- 
भल्याख्येयमित्यभिप्रेलया्ट-- यदीति । ख्ार्थं बोधयम्त्याः श्ुतेरविरोधापेश्चराद्दिरद्धाभवादित्वे तत्परिहाराय विवक्षि 
तमथौन्तरमविर्ढं तस्याः खीकतेव्यं विरोधे तस्मरमाण्यालुपपत्तरिव्याह-~तथा पीति । अविरोधमवर्धा[धी]यै श्चल- 
थेकट्पना न युक्तेति व्यावल्येमाह--नटिविति । अधिच्चवस्ककैकं कर्मेति स्वयोपगमादुत्पन्नायां विद्यायामवि्ाभावे 
तवुभीनकतैरभावादन्तरेण कतौरमनुष्टानासिद्धौ कर्मकाण्डाभ्रासाण्यमिल्यध्ययनविधिविरोधः स्यादिति श्ते-- 
कर्मण इति । कमेकाण्डश्चतेर्विधोदयाप्पू्वं ध्याबष्टारिकप्रामाण्यस्य तास्विकम्रामाण्यामावेऽपि संभवाद्ह्मशाण्डशुतेशवः 
तार्विकभ्रामाण्यस्य ब्रह्यविद्याजनकत्वेनोपयश्नस्वान्नाध्ययनविधिविरोध इति परि्टरति- न अद्येति । कर्म॑काण्डश्चुेस्तासिवि- ` 
कप्रामाण्याभावे अह्यकाण्डश्चुतेरपि तदसिद्धिरविदोषादिति शद्कते--कर्म ति । उत्पन्नाया जह्मवि्यत्या बाधकाभावेन 
भ्रमाणत्वाततदेतुश्चतेखाच्विकं भ्रामान्यमिति दूषयति---न बाधकेति । ब्रह्मविद्याया बाधकानुपपत्ति दन्तेन 
साधयति--यथेति । देषटादिसंघातवदित्यपेरथः । रोकिकावरतेरिवास्मावगतेरपि फराव्यतिरेकमुदाहरणेन स्फीर- 
यति--यथेति । फरमन्ञाननिवरत्तिः । कर्मधिधिश्चुतिवदिव्युक्तं दान्तं विधय्यति-न चेति । अनादिकाल्मद्च- 
स्वाभाविकप्रृत्तिष्य्ीनां प्रतिबन्धेन यागाच्ङोकिकप्रडृच्तिव्यकीज नथति, क्मैकाण्डश्चुतिस्तजननं च विन्तञ्दिङ्कारा 
प्र्यमास्माभिदयुख्यभ्रदृत्तिसुत्यावुयति, तथाच कमविधिश्चुतीनां पारंपर्येण प्रल्यगाष्मक्लाना्थत्वात्तारिवकप्रामाण्यतिदि- 
रित्यथैः । नन्वेवमपि श्तेर्भिष्यात्वादूमामासवदपरामाण्यमिति चेन्नत्याह---मिथ्यत्वेऽ पीति । सरूपेणासस्यत्वेऽपि 
सलयोपेद्रारा भ्रामाण्यमिलयत्र दशान्तमाह--यथेति । मन्ा्थवादेतिष्ासपुराणानां श्वुतेऽयै भामाण्याभवेऽपि 
होषिषिध्यनुरोधेन भामाण्यवत्महृतेऽपि श्तेः स्रूपेणासलाया निषयसलयतयाः सल्यत्वे प्रामाण्यमविर्ढमिद्य्थः 
वाक्यस्य शेषिविष्यनुरोधेन प्रामाण्यं नाङोकिकमिव्याह--खोकेऽपीत्ति । कर्मकाण्डशुतीनायुष्छरीत्यां परंपरया 
भामाण्येऽपि साक्षापरामाण्यसुपेक्षितमित्याशङ्याह-प्रकारान्तरे ति । आस्मन्ञानादयास्रागवस्था प्रकारान्तरं, तत्र 
स्थितानां कमे शतीनामन्तातर्संबन्भबोधकत्वेन साक्षादेव भामाण्यमिष्टमिलथैः । कानत्पू्व कर्मश्चुतीनां व्यावहारिक. 



नीरुकण्ठी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषदीपिका-श्रीधरी-अमिनवगुत्व्यास्यायुती । ७६५ 

१ ओमंच्छांकरभान्यम् । 

खयमव्यापरियसाणोऽप्यास्मा संनिधिमान्रेण करोति तदेव च मुख्यं क्ठैस्वमालमनः। यथा राज्ञा युच्छ- 
मनेषु योधेषु युध्यत इति परसिद्ध खयमयुध्यमानोऽपि संनिधानादेव जितः पराजितश्चति च तथा 
सेनापतिवाचैव करोति क्ियाफलस्तवन्धश्च राज्ञः सेनापतेश्च दषः, यथाच कतिविक्ष्मं यजमानस्य, 
तथा देहादीनां कमोत्मरृतं स्याचचत्फलस्यारमगामित्वात् । यथा वा भ्रामकस्य रोहश्रामयितृत्वादव्या- 
एतस्यैव मुख्यमेव करैत्व तथा चात्मन इति । तदसत्, अक्षतः कारकत्वव्रसङ्कात् । कारकमनेक- 
प्रकारमिति चश्च । राजपरशरतीनां सु ख्यस्यापि कदेत्वस्य दशेनात्। राजा तावत्स्व्यापारेणापि युख्यते 
योधानां च योघयितृरवे धनदाने च मुख्यमेव कवैस्वं तथा ज्यपराज्यफरोपभोगे । तथा यजमान. 
स्यापि प्रधानत्यागो वक्षिणादाने च मुख्यमेव कतैत्वम् । तसाइव्यापवस्य कतृत्वोपचारो यः सं 
गौण इत्यवराम्यते । यदि मुख्यं क्वैत्वं खव्यापारलक्षणं नोपलभ्यते राजयज्मानधशतीनां वदा संनि. 
धिमा्रेणापि कर्तत्वं मुख्यं परिकर्प्येत यथा अमिकस्य लोह श्रमणेन न तथा राज्ञयज्ञमानादीना 
खव्यापारो नोपलभ्यते । तस्मात्संनिधिमात्रेणापि कवेत्वं गौणमेव । तथाच सति तत्फछखंबन्धोऽपि 
गौण पव स्यात् न, गौणेन मुख्यं कार्यं निवैत्यैते । तस्रादसदैवेतद्धीयते देहादीनां व्यापरेणाव्यापून 
आत्मा कतौ भोक्ता च स्यादिति । ्रान्तिनिमिन्ते तु स्वैसुपप्ते। यथा खपे मायायां चेवम्। नच देदा- 

-द्ात्मप्रत्ययश्चान्तिसन्तान विच्छेदेषु खुषु्षिसमाध्यादिषु कवैत्वमोक्रत्वाधयनर्थं उपलभ्यते । तस्माद्ध 

त्तिप्रत्ययनिमिन्त एवाय संखारथ्रमो नतु परमार्थं इति सम्यग्दशनादल्यन्त तरवो परम इति सिदम् । 

सर्वं गीताश्ाखनार्थमुपसंहव्यासिक्नध्याये विरोषतशचान्ते इड शाख्राथेदाढ्योय संक्षेप उपसंहारं 

छृत्वायेदानीः शाखसंप्रदायविधिमाह--इदमिति। इदं शासं ते तव हिताय मयोक्तं सं सारविच्छितत- 

चेऽतपरस्काथ तपोरहिवाथ न वाच्यमिति व्यवदितेन संबध्यते । तपखिनेऽप्यभक्ताय शुरो देवेच भक्ति- 

रहिताय कदाचन कस्यां चिदप्यवश्थायां न वाच्यम् । मक्तस्तपस्व्यपि सन्नद्य यो भवति तसा अपि 

त वाच्यम् । नच यो मां वासुदेवं प्रारूतं मबुभ्य मल्वाभ्यसुयस्यास्रशं सादिदोषाध्यारोपणेन मसमेश्व- 
~~ 

2 आनन्द्गिरिष्वाख्या । 

रमण्यै इष्टान्तमाहि-- प्रा गिंति । धातीतिककतैश्वस्याविदयकतवैऽपि ुतिधामाण्यप्रस्युमिव्युकत संप्रति कैैष्वलयं 

प्रकारान्तरेण पारमाभिकत्वसुस्थावयति--यत्त्िति । शब्यापाराभावे संनिधिमात्रेण तो सख्य कतैस्वमित्याशाङ्ख्य 

इ्टान्माइ--यथेति । खयमयुध्यमानत्थे कथं तत्फरवत्वमित्याशङ्कय प्रसिद्धिवसादिव्याह-जित इति । काथिङ- 

ध्यापाराभावऽपि कर्ैत्वस्य सुख्यत्वे दशन्तमाह--खेना पतिरिति । षस्यापि फरवचवं राञजवदविरिष्टमियाह-- 

क्रियेति । अन्यकरमणान्यस्य संनिहितस्य ख्ये कवैतवे वेविकयुदादरणमाह --यथा चेति । कथदधतिवजां कै 

घजमानसेत्याशङ्याह -तत्फकस्य ति । खब्यापारादते संनिधेरेवान्यव्यापारहेतोभखयकदरैरवे शष्टान्तान्तरमाई---यथा- 

चति । किया कुबेस्कारणं कारकमिलङ्गीकारविरो धाचैतदिति दुषयति-तदसंदिति । कारकविरोषविषयस्वेनाङ्गी- 

कारोपप्तिरिति शद्कते--कारकमिति । खवध्यापारमन्तरेण न किंचिदपि कारकमिति परिहरति--न राजेति ॥ 

ददधनमेव विदादृयति- राज्ञेति । थथा राज्ञो युद्धे योधयिवृस्वेन धनदामेन च युखयं कैतवे तथा फरभोगोऽपि 

युख्यसेव वस्य कवैष्वमिलयाह--तथेति । यदुक्तदधत्विक्मे यजमानेति तन्राश्--यज्ञमानस्या पीति । खव्यापार- 

देव सख्यं करेस्वपिति सिते फलडितमाड--यस्यादिति । तदेव भपन्नयति--यदी ति । वि संमिधानादेव अश्वं 

करसं राज्ादनाञुपगतभिति नेत्याह--न तथेति । राजादीनां खव्यापारवच्े पूरक सिद्धमिल्याह--तश्यादिति । 

सजपभरतीनां -संनिेरेव कैतवस्य गौणत्वे जयादिरुबस्वस्यापि सिद्धे गोणस्वमिस्याइ-- तथा चेति । ततर ूर्वोक्त 

हेरुत्वेन स्मारयति-ने ति । अन्यव्यापारेणाम्यस्य सुख्यकरैष्वामावे पफंठितभुपसंति-तस्मा दिति । कथं तर्हि 

लयात्मलि करीस्वादिं स्वीकृतं नहि ददिष कतौ शाद्ाथेवस्वादिति न्यायातत्राह---ध्रान्तीति । कठैस्वायासमनि 

भरान्तमिलयेवदुदाहरणेन स्फोरयति--यथेति । मिथ्याजानञ्तमात्मनि कवैस्वादीयत्र व्यतिरेकं दशेयति--मचेति । 

उन्छव्यतिरेकप्ररं कथयति--तस्मादिति । संसारश्रमखाविच्याङृतस्वे सिद्धे परमप्रकृवसुपसंदरति--दति सम्य- 

निति 1 लाख्तास्यौै विचारहारा तिधौयौनस्तरश्छोकमवतारयति--स्ैमिति । भरहते खष्वष्टादशाध्याये 

शीताक्ादयायै सर्वं प्रतिपतिसौकयो्ेशुपसंहलयन्ते च स्धमौम्परिलय्येत्यादौ विशेषश्च संक्ेपेणोपसंहारं छत्व 

संप्दायनिधिवचनस्यावसरे सतीदानीमिति योजना । किमिति बिखरेणोपसंहवः शासाः तदित्योपसंदियते 

व्ाई~-श्ासख्ाथेति ॥ संक्ेपविस्तराभ्याक्ोऽथैः सर्विवां इटवां बुदधिमधिरोहंतीलर्थः । हितायेलेतदेवं 



७६६ सनन्दगिरिव्याख्यासंवङित-श्रीमच्छांकरभाष्ययुता-ध्रीमद्कगवद्ीता । ( अध्यायः १८ 

य इदं परमं शयं मद्वक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां रत्वा मामेवेष्यव्यसंश्ायः ॥ ३८ ॥ 

१ भीमष्डांकर मान्यम् । 

कष्ठ ९७.१.१.३।३।३.१. ३८.
३0 

पि ति 

२ आनन्द गिरिव्याख्या । 

व्याचष्टे दं साति । कदाचनेति सवैः संबध्यते । प्रतिषेधसामथ्यैसिद्धम्थं कथयति--परवतीति । अर्थसिद्धेऽथै- ` 

रेष्टयन्वरभनुखल्य सेधाविष्वमन्तभौवयति-- तत्रेति । विकब्पदहौनात्तषुक्तेषु॒विरोषणेषु मेधानित्वमपि प्रविदती- 

ह्यः । विकर्पपक्ञे कथमधिकरारिप्रतिपत्तिरिति तत्राह--शुश्रुषेति । ताभ्यां युक्ताय भगवल्यसूयारहिवाय तपस्विने 

चाच्यमिति संबन्ध; । तदयुष्छाय छुश्रूषाभक्तयनसुयास्हितायेख्य्थैः । तपस्वित्वं मेधाबित्वं वा निरपेश्षमधिकारि- 

विशषणमिति शङ्का शातयति--शयुश्रूषेति । भगवद्विषयासूयाराहिले तात्पर्य सु चयति-भगवतीति । कसमै तरि 

वाच्यसेवदिलयाशङ्खय पूवो क्षसर्वगुणसंपन्नयेवया्ट--गुरुश्ुश्यूषेति । अनुक्तेतरविरोषणोपरक्चषणा्थसु मयम्रहणम् । 

सेधाविभश्तपस्तित्वं नावीवायेक्षते सर्वमन्यद्वाघकाभावादपेक्षितमेवेति भावः ॥ ६७ ॥ शाखरसंप्रदायप्रहृस्य्थसुत्तर- 

श्ोकप्रद्रत्ति दकषयति--संपरदायस्येति । य इलध्यापको निर्दिश्यते । परमस्वं म्रन्थस्य निरतिश्यपुरषाथसाधनत्व- 

मिलयाड-- प्ररमसिति । गोप्यस्वमस्य॒रदस्याथविषयत्वाव् । यथोक्तसंवादस्य भ्न्थतोऽथैतश्च भक्तेषु स्थापने 

इशान्तमाह--यथेवि । मयि वासुदेवे भगवति, अनन्यभक्ते स्यि यथा मया अन्योऽथेवः स्थापितस्तथा मद्गक्त- 

व्वन्येश्वपि यो ग्रन्थमिमं स्थापयिष्यति सखेदं फरमिष्युत्तरत्र संबन्धः । नाभक्तायेति भक्तेरधिकारिविरोषणत्वोक्ते- 

सदक्तेष्विति पुनभ॑क्तिम्रहणमनथकमिव्याशड्याष्ट-भक्तेरिति । छशरूषादिसहकारिराहिलं केवङकाब्दाथः । यद्यपि 

मात्रशब्देन सूचितमेतत्तयापीवरेण स्फुटीङृतमिखविरोधः । पश्पूर्वकमभिधानम्रकारमभिनयति-कथमित्या- 
दिना । भगवति मकतिकरणप्रकारं परक्यति-मगवत इति । यच्छब्दापेक्षितं पूरयति-तस्येति । मामेष्यये- 

३ नीखकण्टभ्याख्या € ष्तुधरी ) । 

भासा श्रथः ॥ ६७ ॥ एवं संप्रदायविधियुक्त्वा संप्रदायः फटमाह--य श्दमिंति । इदं प्रसं श्यं यो 

भक्तिहीनो मानपूजाधर्थी सन् मद्धक्तेष्वमिधाखति सोऽपि ततएवं पुण्यान्मयि परमेश्वरे विदेकरसे प्रां भक्तिम- 

द्ितक्षणासुपासनां त्वा तक्राद्रं पराप्य तामयुष्ठाय च मामेवैष्यति भक प्राप्यतीवयर्थः । असंशयः संशयोऽत्र 
छ मधुसूद्नीन्याख्या । 

॥ ६७ ५ एवं संप्रदाय विभिसुक्ला तस्य कवः फलमाद--यः संभद्ायस्य प्रवर्तक इममावयोः संवाषरूपं अन्धं परमं 
मिरिश्चयपुरुषार्थसाधनं गृषटं श्दसयार्थलात्स्ैत्र अकाशयितुमनहं मद्धक्तेषु मां भगवन्तं वादेव ्रयतुरकतेष्वभिधास्यस्यभितो 

अन्थतोऽ्थतश्च धाति स्थापयिष्यति । भक्तेः पुनम्रहणात्पूवोक्तविशेषणत्रयरदितस्यापि भगवद्धक्तिमन्नेण पात्रता सूचिता 
५ साष्योत्कधेदी पिका । 

मिदष शान्नसप्रदायधिधिः ॥ ६७ ॥ एवं संभरदायलय विधिमुक्ला चान्नसं प्रदाने भ्रदच्यर्थं तख कठः फलमाह-य इति । 

इमं यथोक्तं केदवाडनयोः संबादरूपं अन्थम् । इदमिति पारस्लाचायैरव्याख्यातखादनादरणीयः । य इमं निःप्रेयसार्थखात्परम 
अहृष्टं युयं गोप्यं रदस्याथपिषयलात्। मद्धकेष्ु मयि सक्किमत्छ योऽध्यापकोऽभिधाखति प्रन्थतोऽर्थतश्वाध्यापयिष्यति । यथा मयि 

वाख्देवे निखयभक्ते खयि मया भ्न्थतोऽ्थतश्च स्थापितसतथा मद्भक्तेषु यो भ्न्थमिमं स्थापमिष्यति स भरति मथि परां इला भगः 

द भीषरीष्याख्या । ` 

दृष्टा दोषारेपेण निन्दति तसै च न वच्यम् । ६७1 पतैदोपर्विरदितेस्यो मद्धक्तेम्यो गीतान्ञाखोपदेषः फरमाद--भथ इति । मद्धक्तेष्वभि- 

१ आधर, नीरक्नाप।, 



नीख्कष्टी-मधुसूदनी-भाष्योक्कषेदी पिका-श्रीघरी-अमिनवगुषग्याश्यायुता । ७६७ 

न च तस्मान्मदुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो खुवि ॥ ६९ ॥ 

१ शओीभण्छांकरभाष्यम् । 

दव । असंशायो ऽ संहायो न क्तव्यः ॥ ६८॥ किंच--नच तस्ाच्छास्रसंप्रदायङृतो मचष्येषु मवष्यार्णां 

परभ्ये कश्चिन्मे मम ियङन्तमो ऽतिहयेन प्रियकरो ऽन्यःधियङ्न्तमो नार्येवेत्य्थो वतेमनेषु नच भविता 

भविष्यत्यपि का तस्माद्वितीयोऽन्यः प्रियतरः प्रियङत्तरः अवि रोकेऽसिन् न मबिता॥ ६९॥योऽपि- 
^ #.69 व च + 1 षि स सथ जि निन पि भीक केकय यि पि हि कि कि ह 0 क 7 7 ति 0 गत 7 7, +... मि 7 7 + + + + 60 > + + 9 8. 

२ आनम्दगिरिष्याख्या ॥ 

बेलम्बयं गृहीष्वा व्याचष्ट--मुच्यत एवेति ॥ &८ ॥ ननु सवेषां सुक्तिसाधनानां ध्यानस्य भेष्टस्वात्तन्निषटस्य 

सुमुक्षो्मास्ि विदयासंप्रदाने ्धृत्तिरिति त्राह--क्रंचेति । इतश्च बिद्यासंभदानं सुसु यथोरूविदोषणवते 

कतैव्यमिल्य्थः । वसमानेषु मध्ये सवत्तोऽन्यो नास्त्येव ग्रियज्ृत्तमो नाप्यतीतेषु तादक्शिदासीदिति होषः । तसा. 

द्वियासंशरदायकतुः सक्टाशादिष्य्ैः । ध्याननिष्ठस्य शेष्ठत्वेऽपि ससंप्रदायश्रवक्तुः श्रष्ठतमश्वादुवितवा विद्यासं्रदाने 

रृततिरिति भावः ॥ ६९ ॥ संभ्रदायभ्रवकतुः सवौधिकं फर “सख वक्त! बिष्णुरिसयु्तो न ख विश्वाधिदेवतम्' दति 

-ग्यायेनोकस्वा संमलध्येतुर्विवश्चितं फरमाह--योऽपीति । यथोक्तख शाखस्य योऽप्यभ्येता तेनेदं इतं सादिति 

३ नीरखुकण्टग्याख्या ( चलुधंरी ) । 

नास्ति । खर्थते हि अजामिखादीनां मक्तिगन्धहीनानामपि पत्रसंकेतितेन नारायणेतिनान्ना नेहवशादाहयतां 

तावन्मात्रतुष्टेन भगवता सद्रतिदत्ता किमु वक्तव्यं यो वाचा एताबच्छाखरहसखं प्रतिपादयति तख भक्तिखामाचि- 

क्रमेण कृतङृत्यत्वं भविष्यतीति ॥ ६८ ॥ ननु अश्रद्धया कृतं सवै व्यर्थमिति त्वयेवोक्तं कथमभक्तखाप्येतच्छास्रामि- 

धानतो भक्तयादिामः संमवेदित्यादाङ्ाह-- नचेति । तसदेतच्छासप्रवर्तकादन्यो मनुष्येषु मे मम प्रियङ्घत्तमो 

नच कथिदस्ति । इयमेव मम महती वाचिकी भक्तितां कृत्वा सोपानारोहकमेण मे मम प्रियतरो भविता 

विष्यति । "अनिच्छयापि संस्टो दहत्येव हि पावकः इति । नच भुवि एतसादन्यत्परमार्थसाधनमस्तीति भावः । 

अक्वराथंः स्पष्टः ॥ ६९ ॥ अध्यापकख फलमुक्त्वाऽभ्येतुः एलमाह-- अध्येष्यते चेति । ज्ञानयज्ञेन निर्विकस- 

४ मभुसखूदनीष्यार्या । 

भवति । कथममिधास्यति तत्राह~--भकतिं मयि परां कला भगवतः परमगुरोः छशरूषेवेयं मया क्रियत हयव कला निधिदलय 

योऽभिधास्यति स ममेषैष्यति मा भगवन्तं वासुदेवमेष्ययेवाचिरान्मोक्ष्यत एव संसारादच संशयो न कर्तव्यः । अथवा 

मि परां भक्तिं छलाऽसंशयो निःसंशय सन्मामेष्ययेवेति वा ममेवेष्यति नान्यमिति यथा्चुतमेव वा योज्यम् ॥ ६८ ॥ 

किच--तस्मान्मद्धकतेषु शाखसंभ्रदायङृतः सकारादन्यो मयुष्येषु मध्ये कथिदपि मे मम प्रियङृत्तमोऽतिश्चयेन प्रियङ्त् 

मदिषयभ्रीलयतिरायवान्ञासि वर्तमाने के नापि प्रागासीत्तादक्तयित् नच कालान्तरे भविता भविष्यति ममापि तसादन्यः 

प्रियतरः श्रीयतिशषयविषयः कथ्िदप्यासीज्न । अधुना च मुवि लोकेऽस्मिन्नासि । नच कालान्तरे भवितेव्यार्या योज्यम् 

॥ ६९ ॥ अध्यापक फालमुक्लाऽभ्येतुः फल्माद--आवयोः संवादमिम प्रन्थं धर्म्य धर्मादनपेतं योऽध्येष्यते जपश्पेण 

५ आभ्योत्कर्षदीपिका । 

वतः परमगुरोः शुश्रुषा मया क्रियत इवं कला मनिप्रष्यति नान्यम् । सक्तो भविष्यदवेय्थः । अत्र संशयो न कतैव्यः । 

मद्धकेणििति भक्ते. पुनभरहणं मक्तिमात्रेण शान्नसं्रदाने पात्रं भवतीति गम्यते । भर्ति परामद्रैतलक्षणासुपासनां कृलेवि तु गीता- 

शान्नप्रदानसक्षणभक्तैः फलं वकं ्रवृत्तयेतरमक्तिफल्कथनमनुचितमिखसित्रेखाचा्येने व्याख्यातम् ॥ ९८ ॥ नचु सर्वेषां सुक्ति- 

साधनानां ष्यानसख ्रष्ठलात्तिष्ठख मुमुक्षोः कुत एतच्छाल्ञसंप्रदाने प्रदृत्तिरियाशङ्कयाद । नच तस्ाच्छान्नसंप्रदायकृतो मनुष्येषु 

मद्धक्तिमत्खु वर्तमानेषु मध्ये कशिन्मे ्रियक्ृततमोऽतिरयेन ्रीतिछ्त्ततोऽन्यो नास्येव नाप्यतीतेष्वेतादृक्षशिदासीदिति शेषः । 

तसदितनच्छाल्संश्रदानकर्लुरन्यो द्वितीयो भुवि लोकेऽस्िन्कासखन्तरेऽपि नच भविता न भविष्यतीदय्थः । ध्यानकवः श्रेष्ठवेऽपि 

एतच्छाज्ञसंप्रदानक्ठैरन्यख कालत्रयेऽपि शर्ठतमलाभावदेतच्छाल्लसंप्रदाने प्रृत्तिरवितनैवेवि भावः ॥ ६९ ॥ एवमेतच्छाल्लसंभ- 

ई भीधरीन्याख्मा । 

धास्यति मद्धकतेभ्यो यो बक्ष्यति स मयि प्रां भक्ति करोति। ततो निःसशयः सन् मामेव प्रामोतीदर्थः ॥ ६८ ॥ किंच--नचेति । तसाग्म- 

द्केभ्यो सीताश्चालम्याख्यातुः सक्रादादन्यो मनुष्येषु मध्ये कश्चिदपि मम परियङ्ृ्तमोऽलन्तं परितोषकती नास्ति । नच काला- 

तरे भनितता मविष्यति । ममापि तसादन्यः प्रियतरोऽुना सुषि तावन्नास्ति । नच काठन्तरेऽपि भविष्यतीलयेः ॥ ६९ ॥ पठतः 



७६८ आनन्दगिरिव्याख्यासंबरित-श्रीमच्छांकरमाष्ययुता-श्रीमद्वगवद्धीता । [ अध्यायः १८ 

अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
्ानयन्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
अद्धावाननसूथश्च श्रुणुयादपि यो नरः । । 
सोऽपि ख॒क्तः चु मद्धोकान्पाञ्नुयात्पुण्यकमेणाम् ॥ ७२१ ॥ 

, १ भीमच्छांकरमाभ्यम् । 

अध्येष्यते च वरिष्यति य इमं धर्म्यं धमोहइनपेतं संवादरूपं व्रन्थमावयोस्तेनेदं कतं स्यात् । क्षानयज्ञेन 
विधिजपोपांद्युमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद्धिशिषटनम इत्यत स्तन ज्ञानयक्ञेन गीताशाद्लस्या- 
ध्ययने स्तूयते । फलविधिरेव वा देवनादिविषय्ञानयज्ञफखतुद्यमस्य फरं भवतीति । तेनाध्ययनेनादह- 
मिष्टः पुजितः स्या भत्रेयमिति मे मम मतिनेश्चयः॥ ७०॥ अथ श्चोतुरिदं एलप्-- घर दावाच्धद्धानोऽ- 
नसूयश्चासूयावजितः सन्निमं अ्न्थं छण्ययादपि यो नरोऽपिश्ाब्दाक्किमुताऽ्थज्ञानवान् सोऽपि पापा. 

। नि 100 ग" णौ सोक जु जिन भोजिना ९-क० = (जज, 
9 किक सनि 

२ आनम्दशिरिष्याख्या । 

संबन्थः । तदेवाह--अशध्येष्यतं इलि । तेनेदं कतमित्यत्रेदंदाष्दा्थ॒विश्चदयति--क्ञानेति । तेनाहमिष्टः स्यामिति 
संबन्धः । चतुर्विधानां यत्तानां मध्ये स्षानयन्तस्य 'तेयन्द्रव्यमयायकाञ्कनयसःः इति विरिष्टस्वाभिधानत्तनाहमिष्टः 

स्थामिलयभ्ययनस्य स्तुतिरभिमतेयाह--विधीं ति । पक्चान्नरमाह--फटेति । फरुविधिमेव प्रकटयत्ि--देवता- 
दीति । यद्धि ज्ञानयज्ञस्य फं केवव्यं तेन तुल्यमन्याध्येतुः संपद्यते तश्च देवताद्यारमत्वमिल्व्धः । कथमध्ययनादेव 
सवार्मत्वं फलं रभ्यते ^तस्मास्सर्वेमभवतः इति श्वुतिसत्राद-- तेने ति । तेन ध्येत्रा ज्ञानयज्ञतुख्येनाध्ययनेन भगवा निध- 
सभाच तञ्ज्ानादुक्तं फटमविरुदधमिलथैः ॥ ७० ॥ प्रवक्तुरध्येदुश्च फटसुक्ष्वा ओोतुरिदानीं फं कथयति--भथेति 

३ नीखकण्डव्यार्या ( चतुर्धरी ) । 

समाधिना इष्टः पूजितः स हि धर्ममेघनामा पुष्कटपुण्यव्रृषिकरसद्रदेतख शाखरखयाध्ययनमपीत्यर्थः । इति मे मम 
सरवेशवरसख मतिः । तेनात्र स्ुतिमत्रमेतदिति न मन्तम्य कितु भूतार्थवाद एवायमिति मावः ॥ ७० ॥ प्रवन्तुर- 
ध्येतुश्च फठमुक्त्वा श्रोतुरपि फलमाह --धद्धावानिति । खणयादपि अश्चरश्रवणं कुर्यादपि किमु वक्तव्यमा- 
द्रेणा्थ्रहणं यः कुयोत्स उक्तं फं प्ाप्रयादिति 1 स्पष्टार्थः शोकः । तथाचोक्त श्रीमागवते--वासदेषकथप्रशचः 

% भभ्ुसूदनीग्याख्या । 

पटिष्यति ज्ञानयज्ञेन ज्ञानात्मकेन यज्ञेन चतुथाध्यायोक्तेन द्रव्ययज्ञादि श्रष्ठनाहं सर्वेश्वरसेनाध्येत्रा इष्टः पूजितः स्यामिति मे 
मतिमैम निश्चयः । यद्य्यसो गीतार्थमद्ुष्यमान एव जपति तथापि तच्छृण्वतो मम ममिवासौ श्रफाशयतीति बुद्धिभवति । 
अतो जपमात्रादपि ज्ञानयज्ञफलं मोक्षं लभते । सत्वश्ुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्रारा । अर्थानुसन्धानपूर्वकं पठतस्तु साक्षादेव मोक्ष इति 
किमु वक्तव्यमिति फट्विधिरेवार्यं नार्थवादः । श्रेयन्दन्यसयायज्ञाज्ज्ञनयज. परंतपः इति प्रागुक्तम् ॥ ७० ॥ अ्रवक्तुरध्येतुश्व 
फल्युक्ला श्रोतुरिदानी फठं कथयति--यो नरः कश्चिदप्यन्यस्योचेजेपत कारुणिकस्य सकाशात् श्रद्धावान् श्रद्धायुक्तः । तथा 
किमर्थमयसुतचैजेपलयबद्धं वा जपतीति दोषट्याऽसूयया रहितोऽनसूयश्च केवलं शणुयादिमं मन्थं, अपिशब्दात्. किसुतार्ज्ञान- 
वान् सोऽपि केवल्मक्षरमात्र्नोतापि सुक्तः पपेः द्युभान् प्रशस्तष्ठोक्रान् पुण्यक्मेणामश्वमे धादिङृता आश्चुयात्. । ज्ञानवतस्तु करं 

५ माप्योत्कषदीपिका । 

दानकतैरध्यापकसख फलठमुक्लाऽष्येतुसदाद--अध्येभ्यते इति । योऽध्येता धर्म्यं धमौदनपेतमिममात्रयोः संवाद मध्येष्यते च 
परिष्यति तेन अध्येत्रा ज्ञानयज्ेनाहमिषट. स्यां भ्रयान्द्न्यमयायन्ञाजज्ञानयज इति सर्व॑यज्ञेभ्य. भ्रष्ठतमलेनाभिहितसख देवतादिविषय- 
श्ञानयन्ञख फलकैनस्यं तत्तुल्यं देवतायात्मखमस् फर भवतीदयर्थ. । तेनाध्येचा ज्ञानयज्ञफलतुल्यफडेनाध्ययनेनाहमिष्ट. पूजितः 
स्यां भवेयमिति मे मम मतिर्निश्यः । फरविधिरेवायं नलथवादः ॥ ७० ॥ प्रवक्तुरष्येवुश्च फलमुक्ला श्रोतुरपि फट कथयति। 
श्रद्धावान् श्रदहुधानोऽनसूयश्च पोरुषेयलात् श्चुतितो निृष्टमिदमिति दोषदष्टिरसुया तद्रहितः सज्निमं भन्थं यो नसो यः कश्िच्छरणुया- 
दपि । नरब्देनेतच्छवणेनापि यो हीनो नासौ नरः कितु पञ्चरिति सूचयति । सोऽपि मुक्तः पातकाद्रहितः पुण्य ए्मणामसिहोत्राश्च- 

६ भीघरीग्याख्या । 

फलमाह- अध्येभ्यत इति । वयोः छृष्णाञ्जैनयोः इमं धर्म्यं धमादनपेतं संवादं योऽध्येष्यते अजपररूपेण पटिष्यति तेन पुंसा 

सर्वयद्धभ्यः श्रष्ठेन शानयद्ञेनाहमिष्टः स्यां भवेयमिति मे मतिः 1 यधप्यसो गीतता्ेमहुभ्यमान एव केवल जपति तथापि मम तच्छ" 
ण्वत्तो मामेवासो प्रका्चयतीति बुद्धिमैवति । यथा रोके यदृच्छयापि कञ्चित्कदाचित्कखचिन्नाम गृक्ताति तदासौ मामेवायमाक्यतीति 
म॑त्वा तत्पाश्वेमागच्छति, तथाहमपि तस्य सन्निहितो भवेयम् । अतण्व अज।मिरक्षत्रवनधुप्रयुाना क्थ॑चिन्नामोचारणमत्रेण प्रस. 
तनोऽसि, तथेवास्यापि प्रसन्नो मक्यमिल्यथैः ॥ ७० ॥ अन्यस जपतो योऽन्यः कश्चिच्छृणोति तस्यापि फलमाह श्रद्धावानिति । यो 
नरः भद्धायुक्तः केवल शृणुयादपि श्रद्धवानपि कश्चिककिम्थसुच्वजैपति अबद्धं जपतीति वा दोषदृष्टि कोति तवयावृच्यथमाह । अनय 



नीरुकण्टी-मधुसूदनी-माष्योत्करषदी पिका-ध्रीधरी-अमिनवगुप्तव्याख्यायुता । ७६९, 

कचिदेतच्छतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
हि १ भीमन्छाकरभाष्यम् । 

म्मुकः श्युभान्परशस्तलोकान्परा्ुयात्पुण्यकर्सणाम्चिद्ोजादिकर्मवताम् ॥७१॥ शिष्यस्य राल्नार्थत्रह- 
णाप्रहणविवेकवुभुत्सया पृच्छति--तदभ्रहणे श्षाते ुनध्रौहयिष्याम्युपायान्तरेणापीति ्र्टुरभिषायः । 
यल्ञान्तरं चास्थाय शिष्यः कृतार्थः कतैव्य इव्याचयेधर्मः प्रद्रितो भवति । कञ्चित्किमेतनम्मयोक्त शरुतं 
ध्रवगेनावधारितं पाथं दि त्वयैकाग्रेण चेतसा चित्तेन करं वाऽपमादतः। कश्चिदज्ञानसंमो्टोऽश्ञान- 
निमिच्ठः संमोद्योऽबिविक्तभावो ऽविवेकः स्वाभाविकः कि प्रनष्टः । यदर्थोऽयं शाख्जधरवणायासस्तवब मम 
तफ मि 

केननकिकनिकनिकनििकेकिकननपन्िकिनोककिीन किक 

> आनन्द्भिरिष्याख्या । 

॥ ७१ ॥ आच्चार्येण शिष्याय यावद्ञानसंश्यविपर्यासस्तावदनेकधोपदेष्टव्यमिति दद्रीयितं भगवानजनं पृष्टवा- 

नियाद--चिष्ययस्येति । प्रष्टरभिप्रायं भरकटयति--तदग्रहण इतिं । चिष्यशरेदुक्तं गीतं नेष्टे तष्टं तं पलोदासी- 
न्यमाचार्यस्योचितं तस्य मन्दजद्धिव्वादियाशङ्याह-यल्ञान्तरयिति । कच्चिदिति कोमख्प्रशचे । वमेव व्याचष्टे- 
किमेतदिति । द्वितीयं किंपदं पूर्व व्याख्यानतया संबध्यते । कश्चिदिति हितीयं प्रं विभजते--करि प्रनष्ट 

दति । मोष््रणादस्य भरसंग ॒दरीयति--यद््थं इति ॥ ७२ ॥ प्रेमोपदिष्टत्न्ञानस्य भक्लानसंदेह बिपयो सरहितस्य 

३ नीटखकण्ठव्याख्या ( चतु्धैरी ) । 

पुरुषांखीन्पुनाति हि । वक्तारं प्रच्छकं श्ोतृ्त्यादसखछिठं यथा? इति ॥ ७१ ॥ सवीन्तयामी सर्वज्ञोऽपि मगर्वा- 

छोकरिक्चाथ शिष्य ज्ञानं जातं नवेति पृच्छति । अन्यथा पुनःपुनः खयमेत्य उपदेदा कृतवता प्रसुणा निदाघ इव 

मयायं श्चतकृत्वोप्युपदेरोन तार्थः कर्तव्य इत्यादायेनाह--कश्चिदिति । कच्चिदिति कामप्रवेदने । हे पार्थ, एत- 

त्वया एकाग्रेण चेतसा भरोतन्यं शब्दतोऽर्थतश्च गोद्धग्यमिति सम॒ कामोऽसि ततस्त्वां पृच्छामि किमिदं त्वया 

श्रुतमिति । श्रुतवतोऽपि तब अज्ञानतः संमोहो विपथैयः अनात्मन्यात्मधीरूपः खधमं बुद्धे चाधर्मधीसूप्र इति स 

द्विविधोऽपि नष्टः कच्चित् । मच्छूमसाफल्यमिच्छुस्त्वामहं प्रच्छामीत्यथः ॥ ७२ ॥ एवे पृष्टः खख कृतकरुत्यतां 

% मघुसूदनीव्याख्या । 

वाच्यमिति भावः ॥ ७१ ॥ चिष्यसख ज्ञानोतयत्तिपर्यन्तं गुरुणा कारुणिकेन प्रयासः काय इति गुरोधम॒॑दिश्षयितुं सर्वज्ञोऽपि 

पुनरुपदेशपेशक्षा नास्तीति ज्ञापनाय एच्छति--कचिदिति भश्ने । एतन्मयोक्तं गीताचचास्रमेकाभ्रेण व्यासङ्गरदितेन चेतसा हे 

पार्थ, लया कि श्चुतम्थतोऽवधारितं । कश्चित् किमन्ञानसंमोहोऽक्ञाननिमित्तः संमोहो विप्ययोऽन्ञाननाशचात्. भनष्टः भक्षेण 

पुनश्त्पत्तिनिरोधिलेन नष्टे तव हे धनंजय यदि स्यात्पुनरपदेदं करिष्यामीद्यमिध्रायः ॥ ७२ ॥ एवं पष्टः कृतार्थलेन 

५ आष्योत्कषदीपिका । 

मेधादिपुष्यकर्मवतां लोकान् छमान्प्ररास्तान्श्रा्चुयाच. । अपिराब्दाक्कियुतार्थज्ञानवान् ॥ ७१ ॥ तं तु पयलमास्थाय स्ैप्रकारेण 

विष्यः तार्थः कतव्य इत्याचार्यधर्म वरयितुं उपदिष्ाथाभरहणे ज्ञाते पुनमांहयिष्याम्युपायान्तरेणेदखभिप्रायवान् दिष्यस दा््नार्थ- 

ग्रहणं विवित्सुः परच्छति- कच्चिदिति अरशस्तश्रशचाथे । एकारेण चेतसा चित्तेन रया एतन्मयोक्तं श्चुतं श्वणेनावधारितं किंवा 

अमादेन नावधारितम्। अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहः अबिवेकसखभावः कच्चिदिति किं तेऽन्ञाननाशात्मनष्टः मकरषेण पुन- 

रत्पत्तिविरोधिलेन नष्टः यदर्थोऽयं तव श्ाल्ञश्नवणायासो मम चोपदेष्रूलायासः प्रकृतः । हे पार्थेति संबोधयन् स्रीखभावदोकमोह- 

निववकमेतखयैकामेण चेतसा श्रुतमिति सूचयति । यदि खया नं श्वुतं खाततरि पुनर्मया वक्तव्यं एथापत्रेण ्रेमास्पदेन तया 

यावन्नावधारितं तावन्मया पुनः श्रावणीयमिति वा संबोधनाशयः। मदाज्ञया रोकोद्धाराथं खया ल्रीखभावौ शोकमोदावदीकृतो 

लोकोद्धारोपायसख च मया भरोक्तदैतसख लयैक्रेण मनसा श्वुतल्ादिदानीं ती विदाय खखभावमानिभोवयेति पार्थ॑ति संबोधनस्य 
गूढामिसंधिः । धन॑जयेति संबोधयन् यदि ते मोहः प्रनष्टस्िं धनंजयो भव नोचेत्पुनस्तन्नादाय यत्पटव्यं तत्च्छेवि सूचयति ! 

गूढाभिसंधिपक्षे “वीरोऽनन्तो धनंजयः" इ्यत्नोकतेन धनंजयेन खनाश्ना संबोधयन् मद्वतारस्य तवाज्ञाननिमित्तकमोहाभावान्मदा- 

ज्ञया रोकोपकारायाङीङृतोऽक्ञानसंमोहः कचित्मनष्टः अज्ञाननिमित्तकसंमोदपरणारनसामथ्यं मदुपदेशस्यासि कच्चिदिति ध्वनयति 
६ भीधरीव्याख्या । 

यश्च अचूयारहितो यः श्णुयास्सोऽपि समैः पापैश्तः सन् अश्वमेषादिपुण्यङर्ते{टोकाग्ध्राग्मयात् ॥ ७१ ॥ सम्यग्बोधानुष्पत्तौ पुनरुष- 

देश््यामीलयारयेनाद--कश्विदिति । कचिदिति प्रश्नाय । भक्षानसंमोहः त्वाशानङ्ृतो विपर्ययः । स्पष्टमन्यत् ॥ ७२ ॥ इताः 

७ अभिनवरुाष्धार्यव्याख्या । 

हख्येन श्राखोक्तप्रश्कियथा घास्यत्ति वितरिष्यति स मभ्मयतमेतीति पिधिरेचेप नाथवाद्ः । एवमन्यत्र ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ४०१५११४ 



७७9 जानन्दगिरिव्यास्यारसंवरठित-धीमच्छाकरभाष्ययुता-श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

अन उवाच । 
नष्टो मोहः स्छतिरेन्धा त्वस्परसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽसि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 

१ भीमन्छांकरभाष्यम् । 

चोपदेषत्वायासः भच्त्तस्ते तुभ्यं धनंजय ॥ ७२ ॥ नष्ठो मोषो ऽन्ञानजः समस्तसंसारानर्थहेतः सागर 
एव दुस्तरः। स्स्तिश्वारमतस्वविषया रुष्धा। यद्या काभार्सवैहदयम्रन्थीनां विप्रमोक्षः । त्वद्रसादात्त- 
वप्रसादान्मया त्वत्प्रलादमाधितेनाचयुत । अनेन मोडनादाप्रभचप्रतिवचनेन स्वैशासार्थक्षानफर्मेत- 
देवेति निशितं दर्दितं भवति । यतो ज्ञानान्मोदनाश्च आस्मस्पतिखाभश्चेति 1 तथाच श्चुतावनात्म- 
विच्छोचामीत्युपन्यस्यात्मक्ञानेन सर्वैग्रन्थिविश्रमोश्च उक्तः । भिद्यते हदयगप्रन्थिस्तश्र को मोहः कः शोक 
पकत्वमलुपद्यते इति च मच्वणेः। अथेदानीं त्वच्छासने स्थितोऽसि गतसंडेहो सुकूखंरायः। करिष्ये 

२ आनन्दगिरिभ्यारूया 

ष्टस्य भगवदनुमरहराक्षिकथनेन भगवन्तं परितोषयिष्यश्चजैनो धिक्षापिववानिलयाइ---भङ्ुन इति । भक्षानोस्थ- 
स्यादिवेकस्य नष्त्वमेव स्पष्टयति--समस्त इति । सखयंज्योतिषि प्रतीचि बह्यण्य विद्याम विद्यापनयति नाविदितं 
भ्रकादायतीति मस्वाह--स्खतिश्येति । रतिरामे कफं स्यादिति चेत्तदाह- यस्या इति । मोहना स्षटतिप्रतिरम्मे 
चासाधारणं कारणमाद--त्वत्प्रसादादिति । भरकृतेन अरश्नप्रतिवचनेन रूढधमर्थंकथयति-अनेनेति । यदुक्त 
स्षतिप्रतिरुम्भादशेषतो इश्यभन्थीनां विध्रमोक्षः सादिति तत्र भसमाणमाद-तथाचेति । ज्तानाद्ज्ञानतरकायं - 
निवर्त श्रुलयन्तरमपि संवादयति-भिद्यत इति । भगवदनुरहादज्ञानकरतमोदादानन्तरमास्मन्ताने पभ्रतिरुभ्ये 
व्वद्ाक्लाप्रतीक्षोऽहमिव्युत्तरार्धं व्याकरोति--अथेति । तव वचनं करिष्येऽहमिदयन्र तावयैमाह-अहसिति ॥ ७३ ॥ 

१ नीलकण्ठव्यार्या ८ चलुधंरी ) । 

जनापयन्नयैन उवाच--नष्टो मोह इति । मोहः पूर्वोक्तो द्विविधोऽपि नष्टः । स्मृतिरयथमहमसि परं्रह्मत्यात्मादुसंधा- 
नर्या आत्मतत्वविषया रुन्धा । यखा खामेन सर्वहृदयमरन्थीनां 'यावान्यश्चासि तत्वतः" इत्यत्रो दाहानां चिजडे- 
क्य्॒नमप्रमवानां विमोक्षो मवति । तथाच श्रूयते “वियोगायोग्यस्मृतिकम्मे सर्वमन्थीनां विप्रमोक्षः” इति । त्वस्मसादान्म- 
याच्युत स्रतिर्टन्वेति संबन्धः । स्थितोऽसि त्वच्छासने इति शेषः । गतसंदेष्टो नष्टसंदेह इत्यनेनानात्मन्यात्मधीरूपो 

% भकुसूदनीभ्यास्या । 

पुनर्पदेशचानपेक्षतामात्मन अञ्न उवाच-- न्ट उच्छिन्नो मोहोऽन्ञानङृतो विपर्ययः । तज्नाशकमाह-स्पतिरन्धा लत्मसा- 
दान्मया । यसाच्वदुपदेशादात्मज्ञानं लब्धं स्वैसंशयानाक्रान्ततया भाप्तमतः सर्वभ्रतिबन्धशचल्येनात्मज्ञानेन मोहो न्ट इयर्थः । 
हेऽच्युत, आत्मतेन निशचितलात् “वियोगायोग्यस्थ्रतिलम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः" इति श्वुय्थमनुभवन्नाद--स्थितोऽसि 
गतसंदेदो निगृत्तसर्वैसंदेहः रिथितोऽसि युद्धकर्वव्यतारूपे खच्छासने । यावजीवं च करिष्ये वचनं तव भगवतः परमगुरोराज्ञ 
पाठयिष्यामीवि प्रयासस्राफस्यकथनेन भगवन्तमजुनः परितोषयामास । अनेन गीताशान्नाभ्यायिनो भगवलप्रसादाद वयं 

५ भाष्योक्कर्षद्ीपिक्ा । 

॥ ७३ ॥ मगवदयुप्रदात्खस छतार्थताकथनेन भगवन्तं परितोषयिभ्यज्यंन उवाच । नष्टो मोहोऽक्ञानजन्यः समस्तस सारहेतुः 
सागर इव दुरः नष्टः नादां गतः, स्पतिश्च लस््रसादान्मया ज्या भच्युताभिन्नवात्खस्वरूपात्कदाप्यश्रच्युतः जरामरणादिषर्जितः- 
कर्तलभोक्तलादिविनिसु्त इत्यात्मत्व विषया सर्वभ्न््यादिविभरमोक्षहेतुमूता स्थ्तिरन्धेति सूचयन्संबो धयति-अच्युतेति । खयं. 
ज्योतिषि प्रयगभिने ब्रह्मण्यविव्याभ्रमं विद्यापनयति नाविदितं प्रकाशयतीति बोधयितुं सटतिरन्धेत्युकतं । अज्ञानसंमोहनाशः आत्म 
स्यरतिप्रविलमश्वेयेतावदेब स्बेशाज्ञानफकरूमिद्यनेन अश्नप्रतिवचनेन निशितं दार्शेतम् । एतादशसय सरवशाज्ञार्थज्ञानफलद्य 
संप्राप तवोपदेशस्य सामभ्यैमस्तीति लोकोपकारः सम्यक् लया संपादित इति गृढाभिसंधिः। आत्मन्ञाने सति सवैग्रन्थ्यादिविभ्र 
मोक्षश्च श्ुतावु्तः। तथाच श्रुतिः भियते हृदयग्रन्थिदिचयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चाख कमणि तसिन्द्े परावरे” । “तत्र को 
मोहः कः शोक एकलरमनुपदयतः* इयाया । अथेदानीं धर्मतत्त्वे आत्मले च गतसंदेहः सुक्तसंदायः वच्छासने स्थितोऽसि । तः 

६ भीषरीग्याख्या । 

सन्नजैन उवाच~~नष्ट इति । भात्मतरिषयो मोहो नष्टः । यतोऽयमदहमसीति खरूपानुसं धानरूपा स्छतिस्तत्परसादान्मया ङब्धा 

७ अभिनवरगुस्ाधाययन्याख्या । 

॥ ७२ ॥ अजुन उवाच । एवमत्र नष्टो भरो इलयादिना युडभदत्तिस्वाववंनस्योत्पन्रा नतु सम्यगब्रह्मदित्तवं जातमिति सुच॑यन्भाषिनोऽहगी 



नीखकण्टी-मधुसूदनी-भाष्योत्कषेदीपिका-श्रीषरी-गमिनवगुसव्यारूयायुता । ७७१ 

संजयं उवाच । 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथेस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्नौषमद्धुतं रोमहषेणम् ॥ ७४ ॥ 
ठ्यासप्रसादाच्छुतवानेतहृद्यमहं परम् । 
योगं योगेश्वरात्क्रष्णात्साक्लात्कथयतः खयम् ॥ ७५ ॥ 

१ भओीमण्छांफरभाष्यस् 1 

वचनं तवं । अहं त्वससादात्छतार्था न मे कतंव्यमस्तीव्यभिध्रायः ॥७२॥ परिमरः शाख्ार्थः । अथै- 
दानीं कथासंबन्धप्रवहोनाथं संजय उवाच--इवयेवमहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम 
यथोक्तमश्नौषं श्वुतवानसि अद्भुतमस्यन्तविस्रयकरं रोमहषेणं रोमाश्चकरम्॥ ७४७॥ तं चेमं व्याखधरखा- 
दात् ततो दिव्यचश्चुखोभाच्छतवानेतं संवाद गुह्यतमं परं योगे योगार्थत्वाद्न्थोऽपि योगः, संबादसिमे 
~~~ 

२ आमन्दगिरिष्यारू्या ॥ 

शक्चार्थे समक्ष सथस्यामवस्थायां संजयवचनं कुत्रोपयुक्तमिति तदाह- परिसमाप्त इति । वोसुदेवसखय स्वत 

सर्थश्वरस्य कृताथेस्य पार्थस एथासुतस्याद्ैनस्य महास्मनोऽष्ुदरब्द्धेः सर्वाधिकारिगुणसंपन्चस्य सम्यच्चं वादं संवादं गुर 
शिष्यभवेन अ्रन्नप्रतिवचनाभिधानमिममयुन्छान्तमद्धतं निस्मयकरं रोमाणि इष्यन्ति पुरुक्षो मवन्छनेनेति रोम॑दर्षण" 
माह्वादकं यथोक्तं श्वुतवानसखीयाह--इ्येवसिति ॥ ७४ ॥ अहृष्टं संवादं कथमश्नोषीरिति चेत्तन्राह--तं खे । 
एतत्पदं संवादपरत्वाप्पुिङ्गस्वेन नेतव्यमिलयाह--पतमिति । परमपुरुबार्थोपयिकस्वात्परत्वं परं गृद्यमतिशयेन 
शृद्यं रहस्यमिति वा । योगो ज्षानं कभ च तदुर्थत्वादय संवादो योग उक्तः, अथवा चित्तदृतिनिरोधस योगस्ाङ्ग. 
त्वाद्यं संवादो योग इत्याह-संवादसिति । योगनामीश्वरो योगेश्वरसदजुरहदेतुत्वाद्योगतत्फर्योस्ततः साश्वादु- 

३ नीरुकण्टव्याख्या ( चलुधेरी >) । 

मोहो नष्ट इति दर्शितम् । करिष्ये वचनं तवेत्यनेन खधर्मे युद्धे चाधर्मधीरूपोऽपि मोहो नष्ट इति दितम् 
॥ ७३ ॥ समाः शास्रार्थः । इदानीं कथाप्रन्धमेवयुवर्तयन्संजय उवाच--इतीति । अद्भुतं चेतसो विस- 
यकरम् । रोमहर्षणं रोमाश्वोद्धेदजनकम् । रोषं स्पष्टम् ॥ ७४ ॥ कथमय त्वया दृरस्थयोरपि वायुदेवाञ्॑नयोः संवादः 
श्रुत इत्यत आह--ग्यासप्रसादादिति । भगवता व्यासेन दिव्ये च्चुः श्रो्रादिके मद्य द्त्तं येनाहं व्यवहितं 
विप्रकृष्टं वा सवे करतलामलकरवदिजानामि । अतो व्यासप्रसादादेतच्छास्रं परं यद्यं गोप्यं अहं श्रुतवान् । योगं च 

 अश्ुसदनीष्याख्या । 

मोक्षफर्पर्यन्तं ज्ञानं भवतीति शाच्लफलमुपसंष्ट्तं तद्धास्य विजज्ञावितिवत् ॥ ७३ ॥ समाप्तः साल्नाथः । कथासंबन्धमिदानीः 
मयुसंदधानः संजय उवाच--अद्धतं चेतसो बिस्मयाष्यविकारकरं लोकेष्वसंभाव्यमानलात् । रोमहषण श्षरीरसय रोमान्राख्य- 
विकाररम् । तेनातिपरिपुटलं विस्मयस्य दर्दितम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ७४ ॥ व्यवहितस्यापि भगवदनसंबादस श्रवणयोग्य- 

५ माष्योखषंदीपिका । 

वचनमहं करिष्ये । बलस्रघादाल्छतार्थस्य मम नं किचित्कर्तव्यमस्तीदयमिप्रायः ॥ ७३ ॥ परिसमाप्तः इष्णपार्थसंवादात्मकः राल्ञ। 
थौऽयेदानीं कथासेबन्धप्रदर्शनार्थ संजय उवाच--इव्यहं वासुदेवस्य सवोतमनः सर्वज्ञस्य सर्वेश्चरसख पार्थस्य एथापुत्रख च महात्मनो 
ऽशुद्रखमभावस्य भगवदनुग्रदीतसय सम्यग्वादं संवादं गुरुिष्यवचनेन श्रश्चप्रतिवचनाभि धानमिमं लां प्रत्युक्तं अद्धृतमल्न्ततरिसय- 
करं रोमाणि हृष्यन्ति पुखुकीमवन्यनेनेवि रोमहषैणं हषनिमित्तकरोमाश्चकरं अश्नोषं श्रुतवानस्मि । अतिधन्यो वदेव यद्व 
खयं भगवानवतीभैः, पथा च धन्या यस्याः पुत्रः परमभागवतो भगवदनुदीतः अतिश्षणं भगवता संवदमानस्लं लद्यन्ताधन्यो 
यख पुत्रो दुर्योधनः छकृष्णपरा्छुखस्वद्धक्दरोही चेति वादेवपार्थति शब्दाभ्यां ध्वनितम् ।॥ ७४ ॥ व्यवहितस्तं कथं श्चुतवानि- 
द्येक्षायामाद--च्यासभ्रसादाछन्धदिव्धेन्द्रियो ऽदं इमं संवादं गुह्यमतिर हस्यं परं योगार्थलादयं संवादोऽपि योगसं चित्तदत्तिनिरो- 

& ओीषरीन्यास्या । 

शतः सितोऽस्ि शुद्धायोपथितोऽसि । गतो धमैबिषयः संदेद्यो यस्य सोऽद् तवाश्ां करिभ्य इति ॥ ७३ ॥ तदेवं धृतरा प्रति भीङ्क- 
ष्णाञ्जनसंवादं कथयित्वा स्तुता कथामनुरसंदधानः संजय उवाच--हृतीति । रोमहर्षणं रोमाच्रकर संबादमश्रौष छतवानहम् । 

स्पष्टमन्यव् ॥ ७४ ॥ आत्मनस्तच्छनणे संमाबनामाह--व्यासभसादादिति । सगवता व्यासेन दिव्यं चष्चःभोत्रादि मद्यं दत्तर्, 

७ अभिनवगुश्तत्वारयभ्याख्या । 

ताभेदाबष्छद्रं ददाति ॥ ७६ ॥ संजय उवाभ-~-ददयहमिति । संजयवचनेन संवाद्युपतंहर्ततदर्थस्य गादप्रबण्धक्रमेण निरम्तरचिन्ता- 



७७२ आनन्दगिरिव्याख्यासंवठित-धीमच्छांकरभाष्ययुता-भीमद्भगवद्रीता । [ अध्यायः १८ 

राजन्सस्म्त्य संस्स्तय संवादमिममद्भुतम् । 
केदावाङैनयोः पुण्यं हृष्यापि च सुहुखेह्धः ॥ ७६ ॥ 
तच्च सस्खटल्य संरुलय रूपमत्यद्भुतं इरेः । 
विस्मयो मे महान्तजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 

१ भीजण्छांकर साष्यस् । 

योगसेवं घा योगेभ्वरात्छृष्णात्सास्षात्कथयतः खय न परंपराया ॥ ७५॥ हेः राजन्धृतरा् संस्यत्य 
संस्श्रलय परतिश्चणं संवादसिममद्धुतं केदावाज्गंनयोः पुण्यं अरवणादपि पापहरं श्रुत्वा हृष्यामि च सुहसेहः 
भतिक्चषणम् ॥ ७६॥ तश्च संस्मृत्य संस्सरत्य रूपमलत्यद्भतं हरेर्विश्वरूपे विसयो मे महान् राजन, ह्यामि 

२ आनम्द्गिरिन्याख्या । 

व्यवधानेन श्ुतवान्नं परंपरयेद्याइई-योशेभ्वरादिति' । खयं सखेन परमेश्वरेणातिरस्छृतस्तानैश्वयरूपेण कथयतो 

व्याचकश्चाणादिलर्थः ॥ ७५ ॥ यथोक्ते संवादं भगवतः श्चुत्वा कियुपेश्चसे नेव्याद--राञजक्िति । पुण्यत्वं साधयति-- 

अवणादपीति ॥ ७६ ॥ यत्त॒ विश्वरूपाख्यं ख्यं स्वगुणमङधैनाय भगवान्द दिीतवान्ध्यानार्थं तदिदानीं सौति-- 

३ नीरुफण्डव्यास्या ( खतुधरी ) । 

"परय मे योगमैश्वरम्, इति प्रतिन्ञापूर्वकं मदर्शितं वैश्वरूप्यं तमपि दश्वानिति शेषः । खयं कथयत इत्युक्ते (अयं 

महतो भूतख निः्सितमेत्यदगबेदः' इति श्रुतेः खनिःशसितं वेदं शिष्याचायपरंपरया कथयत इत्यायाति तद्थे 

साश्चात्कथयत इति । स्वादौ जद्माणं प्रतीव इदानीमजनं प्रति साक्षात्कथयतः श्ुतवानहमित्यर्थः । तेन भगवद्नु- 

अहपात्रतया ब्रह्मणा समत्वं खख द्योत्यते । अत्र एतद्योगमित्यमेदेनान्वये ठु युद्यपदापेक्षया एतचोगमिति पंन- 

पुंसकलिङ्गयोरपि सामानाधिकरण्यं शक्यं च यक्किचिदश्चतापि श्षुदपहन्तुमित्यादाविव पूरवप्रत्तलिङ्गसंस्कारभरा- 
बत्यादुत्तरत् भिन्नलिङ्कविशेष्यकभिऽपि पूर्वसंस्कारो न निवर्तत इति सामानाधिकरण्यं विरिङ्कयोरपि वक्तु शक्यमिति 
ज्ञेयम् ॥ ७५ ॥ केदावार्जनसंबाद्श्चवणजं विश्वरूपाख्ययोगदशेनजं चाह्यादं कमेण शछोकदयेनाह-- राजनिति । 
हे राजन् हे धृतराष् पुण्यं पुण्यकरं पापहरं चेत्यथात् । संस्मृत्य संस्ृत्येति संत्रमे द्विरुक्तिः । शेषं स्पर्थम् ॥७६॥ 

तच्चेति । खूपं विश्वख्यम् 1 एतंदरशेने हि 'ज्रद्याणमीराम्? इति देशतो विप्रकृष्ट, "वक्राणि ते त्वरमाणा विदान्तिः इति 

काठतो व्यवहितं मीष्मािक्षयं च करतलामरुकव दृष्टवान् । तच्च जगतो मिथ्यात्वमन्तरेण न संभवतीति प्रतिपादितं 
€ मभुसुदनीख्याख्या । 

तामात्मन आह---व्यासदत्तदिव्यचश्चुःश्रोत्रादिखभरूपाद्यासप्रसादादिमं परं गुद्य योगं योगाव्यभिंचारिहेतुं संवादं योगेश्वर 
तकृष्णात्खयं खेन पारमेश्वरेण रूपेण कथयतः साक्षदेवाहं श्रुतवानस्मि न परंपरयेवि खभग्यमभिनन्दति । अत्रेममिति 
पुंलिङ्गपायो माष्यकारैव्यौख्यातः । एतदिति नपुंसकडिङ्गपाटस्यैव योगदय्दसामानाधिकरण्येन व्याख्यानमिदमिति तद्याख्या- 
तारः ॥ ७५ ॥ पुष्यं श्रवणेनापि सर्वपापदरं केश्वाज॑नयोरिमं संवादमद्धुतं न केवरं श्रुतवानस्मि कठ सस्य संस्ण्य । 

संभ्रमे द्विरुक्तिः । मुहुसुहुवरंवारं हृष्यामि च हर्षं प्राप्रोमि च । प्रविक्षणं रोमाश्चितो भवामीति वा ॥ ७६ ॥ यद्िश्वरूपास्यं 
५ भान्योत्कषदीपिका । 

धद्य योगस्यङ्घलाद्रा एष योगं श्रुतवान् योगेश्वराच क्ृष्णात्साक्षात्खयं कथयतः नतु परंपरातः। योगानाभीश्वरादिट्युक्त्या व्यवर्ि* 
तेन मया येन योगसामर्थ्येन श्रुतं तत् तस्येव योगेश्वरस्य सामर्थ्यं नठु ममेति सूचयति । कृष्णादिलयनेन छष्णप्रसाद एवं इष्णद्रैपा- 
यनभादो नलन्य इति ध्वनयति ॥ ७५ ॥ किंचेममेव केशवाजैनयोः संवादमद्धतं पुण्यं श्रवणमात्रेणापि पापहरं श्रा संस्णय 
संस्श्य पुनःपुनः स्थला सुहुयहुः प्रतिक्षणं हृष्यामि रोमाधितो भवामि इषं भप्रोमीवि वा ! तयोः संवादं श्रुतवान् तमपि वैरं 
विद्ाय कृष्णभक्तिमद्यादरेणाद्गीकु्वै्नयन्तदीिमानखन्तद्ृष्टो वास्तवो राजा भवेदि धयन् संबोधयति हे राजञ्चिति ॥ ७६ ॥ 
यत्तु विश्वरूपं सगुणमञनाय भगवान्ष्यानार्थं ददितवाच् तच्च हरेरयद्धतं रूपं संस्ष्ख संस मे महान् विस्मयो भवति । 

& भीधरीभ्याख्या । 

घसो न्यासखय प्रसाददितद हं तवानसि । नि तदित्यपेक्षायामाह परं योयम् । प्रत्वमाविष्करोति । यो गेश्वराच्छीज्गष्णास्सखयमेव साक्षाक- 
थयत्ः श्ुतवानिति ॥ ७५ ॥ किंच ~-राजन्निति । इष्यामि रोमाश्ितो वामि ह्व प्राप्नोमीति वा । सष्टमन्यत् ॥ ७६ ॥ किच~ 

७ सभिनदयुप्ताचा्यव्याख्या । 

संतानोधश्चवनैरन्तयादेव नान्ते छपरिस्छदतिपिकल्याद सवरूपताभापाथमानं अरममान्रमेद परजषापद्पयकमितज्यते । वे भगव छनः 



नीरकण्टी-मधुसदनी-ाष्योत्कषदी पिका-शीधरी-भमिनवगुपव्यास्यायुता । ७७३ 

यत्र योगेश्वरः करष्णो थच्र पार्थो धनुधेरः । 
तच्च ओीर्विंजयो भूतिषैवा नीतिमेतिमेम ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषद्यु ब्रह्मनिायां योगश्ाखे श्रीङृष्णायुनसंबादे 
मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टाद्योऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

१ भीमण्छांकर माभ्यम् । 

च धुनः पुनः ॥ ७७॥ किंबहुना यत्र यसिन्पक्षे योगेश्वरः स्वैयोगानामीभ्वरस्तत्प्रभावत्वात्स्वेयोगबी- 

२ आनन्द्गिरिव्याख्या । 

तश्चेति ॥ ७७ ॥ द्वयोरपि इष्णाञैनयोनैरनारायणयोः संवादस्य प्रामाण्यार्थं परमयुत्कषं ददौयति--करं बहुनेति । 
कथं सर्वेषां योगानामीश्वरो भगवानिति तत्राह-तस्प्रभवत्वादिलि । स्वयोगो क्षानं कर्म च तख आजं शाश्नीयं 
ज्ञानवैराग्यादि तद्धि भगवदधीनं तदुनुग्रहविहीनस्य तदयोगादतो योगतसत्फर्यो मैगवदनलुमरहायत्तस्वारगवतो योगे- 
श्ररत्वमिल्यथैः । श्रीरश्षमीर्विजयः परम उस्क्षः । रातो तराष्रसख स्वपुत्र बिजयाशां शिथिरीकृत्य पाण्डवेषु जयः 

ड नीरुकण्ठडव्याख्या ( चतुर्धरी ) । 

दन्तकतके “अतीतानागतं वस्तु वीक्ष्यते करनिर्ववत् । योगी संकरपमात्रोत्थमिति शासेषु डिण्डिमः १ मायायां 
सर्वदा सर्वै स्बीवस्थभिदं जगत् । अस्तीति तदुपाधिधित्सावीत्म्यात्सर्वमीक्षते २ आरम्मपरिणामाभ्यां खेन ॒ख्पेणं 
थन्न सत् । अतीतानागतं बस्तु योगी तद्वीक्ष॑तां कथम् ₹ संकत्पमात्रमातं वस्त्वतीतादि यदीष्यते । नष्ट्ीददयनामं 
तत्याघयोगिक्ञानमप्रमा 9 योगिसंकंस्पमात्रेण तसखोत्पत्तियदीष्यते । ईशसंकत्पमत्रेण सर्वोसच्तिस्तदेष्यताम् ५ 
आरम्मे परिणामे वा देशकाटाबतिक्रमः । नैव दष्टः कचित्सोऽयं खमभमायादिषु स्फुटः & युगपद्वह्यते कुम्भो नाना 

देशस्योगिभिः ! जरसु इवासामिन्ेनासो कलितः स्फुटम् ७ योगिमिरय्माणत्बाद्टः सर्वत्र सर्वदा । सन्नेवा- 
सीति चेत्छा्यं कथमीदग्विधं भवेत् ८ न्यादृत्त हीष्यते काय युगपद्धिन्नदेद्ाता । चेत्कर्पनां विनासे ॒दषन्तस्तत्र 

नासि वः ९ तसान्नाणुभिरारन्धमित्तिवन्नापि गव्यवत् । प्रकृतेः परिणामो वा जगक्कित्विन्द्रजाख्वत् १० संत्य ब 

ध्शामिन्द्रजारं विन्वं प्राक्टशाम् । अधिष्ठानाहते शुदधदशां नास्त्येव तद्रयम् ॥› इति ११ सपशथां मूरश्टोकः ॥ ७७ ॥ 
यसादनन्तैशवयौ मगवांसदयुगृहीतो ऽ शुनश्च युधिष्टिरपक्षेऽसि अंतंस्त्वया जयाशा न कर्येत्याह यत्रेति । यत्र 

 मशुसुदनीष्यास्या 1 

संशणं रूपमर्जुनाय ध्यानार्थं भगवान्द्दौयामास तदिदानीमलुसंदधानआह--तदिवि विश्वरूपं हे राजम् , मम म्ान्विसयोऽ 
तएव हृष्यामि चाहं स्पष्टमन्यत् ॥ ५७७ ॥ एवंच सति खयुत्रे विजयादिसेभावनां परिलजेद्याह--यत्नेति । यत्र यस्मिन् 
णुधिष्ठिरपक्षे योगेश्वरः सर्वेयोगसिद्धीनामीश्वरः सर्वज्ञः सर्वैशक्तिभेगवान्टृष्णो भकदुःखकर्षणसिष्टति नारायणः, यत्र पाथो 

धतुर्धरो यत्र गाण्डीवधन्वा तिष्ठज्नो नरस्वन्न नरनारायणाधिष्ठिते तस्मिन् युधिष्ठिरपक्षे श्री राज्यलक्ष्मीर्विजयः शतुपरा- 
५ भाष्योत्कवेदीपिका । 

हृष्यामि नच पुनः पुनः हरेः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेदुरिखयश्नसंरायस विश्वरूपभ्रदनेम हरणे परद॑तस्य सवौपसंहरणंप्रदशे- 

यतः निश्वरूपं श्रुलापि लं ठ द्रोहं परित्यज्य संध्य्थमुयतः सन्. न सज्स इ्याश्चयेमिति ध्वनयज्ञाह हे राजन्निति ॥ ७७ ॥ 

द्रयोरपि ृष्णा्जुनयोः नरनारायणयोः संवादख प्रामाण्याथ जयाशादयातनार्थं च परमयुत्कर्ष दशेयति--यभ्नेति। यत्र यसि- 

सपक्षे योगेश्वरो योयानां क्मयोगाशीनामधटितघटनापरटीयसीनां मायादो्तीनां बेशरः कृष्णः 'ङषिभूताचकः शब्दो णश्च निशेतिवा" 

चकः । तयोरैक्यं परं जह्य कृष्ण इयमिधीयते, इत्युक्तः सचिदानन्द घनोऽघाकषेणश्च यत्र यसिन्पक्षे, यत्र च पाथोऽङनो घुषेरो- 
६ भीधरीष्याश्या । 

तच्चेति । तदिति विश्वरूपं निर्दिशति । रपष्टमन्यत् ॥ ७७ ॥ अतस्त्वं पुत्राणा राज्यादिशक्गी प्रितल्यजेत्याशयेनाह--यत्रेति । यत्र येषां 

पाण्डवानां पक्षे योगेश्वरः श्रीङ्कष्णो बरसैते, यत्र च पाथो गाण्डीवधनुधैरः तत्रैव भी राज्यकक्ष्मीः? तत्रैव च विजयः तनैव च भूतिरुत्त- 

रोत्तराभिवृद्धिश्च, तत्रैव नीति्नयोऽपि श्चवा निश्चितेति सर्वत्र संवदते । इति ममं मतिनिश्वयः । अत श्दानीमपि तावरस्सपुत्रसतवं 

ओीङ्ृष्णं श्चरणमुपेल्य पाण्डवान्परसा्च सर्वस्वं च तेभ्यो निवेद्य पुत्प्राणरक्षणं ऊुर्विति मावः ॥ ७८ ॥ भगवद्धक्ियुक्तख तःप्रसादास्म 

७ अभिनथगुसा्दायंव्याख्या । 

संवादयात्रखरणादेव तस्वात्रात्या शरीविज्जग्रगिद्तय दति वित्रस् ॥ ७४ ॥ ४५ ४ ७६ ४ ७४ ॥ ७८ च 



७७४ आनन्दगिरिव्यारुयासंवरित-धीमच्छकरभाष्ययुता-भीमद्धगवद्वीता । ([ अध्यायः १८ 

१ ओनण्छांकरभाण्यम् 1 

जश्च कृष्णो यत्र पाथौ यस्मिन्यश्चे धचु्धरो गाण्डीवधन्वा तत्र भीस्तस्िन्पाण्डवानां पक्षे धीः बिजयस्त- 
जैव भूतिः भियो विदोषो विस्तारो भृतिर्धवाव्यभिचारिणी नीतिनैय इयेवं मति्म॑मेति ॥ ७८ ॥ 

इति भ्रीमत्परमदहंसपरिवाजकाचायेपूज्यपादश्नीमव्ाचारयै्ीशकरभगवतः कृतो 
भीमद्धगवद्भीतामाण्ये मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादश्चोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

नजन नकि यक तोक 0 क जो तिकि क ककत पिके 

२ सनन्द्गिरिव्याख्या । 

भाहियैक्रन्तिकीसुपसंशरति--इत्येवमि ति । उपायोपेथभावेन निष्ाक्ष्यस्य प्रतिष्ठापिवस्वत्क्मैनिष्ठा परंपरया क्ञान- 

निष्टाहेवुः, क्षाननिष्ठा तु साक्षादेव मोक्षहेतुरिति शाख्राथयुपसंहतमितीष्यु्तम् ॥ ७८ ॥ 

2 नीरूकण्ठन्याख्या ( चलुर्धरी ) 1 

पके । भुवेति सर्वत्र संबध्यते । श्र्दिन्यसमादिोमा । विजयः प्रसिद्धः । भूतिरेषय स्ैनियन्तृत्वम् । नीतिर्नयश्च 
एतत्सव तत्र तखिन्पक्षे ध्वमिति मम मतिः । अतः पाण्डवे; सह संधिरेव कर्तव्य इति भावः ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीमस्यद्बाक्यप्रमाणज्मयादाधुरंधरचतुर्धरवंशावतंसश्रीगो बिन्दसूरिसुनोः श्रीनीककण्डसूरिवर्यख कतो 
भारतभावदीपे मीष्मपर्वणि गीतार्थ्रकाशे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

४ मश्ुसुदनीभ्याख्या । 

जयनिभित्त उत्को भूविरुत्तरोत्तरं राज्यलक्षम्या विडद्धिर्भुवाऽवदयं भाविनीति स्ैत्रान्वयः । नीविनेयः । एवं मम मतिर्नि यः 1 

तस्मादुथा पुत्रविजयाशां यक्ख भगवदनुदरदीतेर्क्ष्मी निजयादिभाग्भिः पाण्डवैः सह सन्धिरेव विधीयतामियमिभ्रायः ॥७८॥ 

५ साष्योक्कर्षदीपिका । 

गाण्दीवधन्वासि तत्र तसिन्पाण्डवानां पक्षे श्रीः लक्ष्मीः विजयः प्रम उत्कषैः विभूतिः गजादिरूपेण श्रियो विस्तारः धुवाऽ- 

व्यमिचारिणीति घर्व्न संबन्धनीयम् ! नीतिः नयः एतत्सर्वं तस्मिन्पर्षेऽस्तीति मम मतिः निश्चयः ॥ ७८ ॥ तदनेना्यदसाध्यायेन 

समसतगीताचान्ना् विस्तरतः संक्षेपतश्चोपसंहरता एतत्संप्रदायभ्रवरतैकादेरनायासेन सर्वशान्ज्ञानफलं केवल्यं भवतीति अकाशि- 

तम् । निष्छामकर्मणां परमेश्वराराधनकक्षणेन श्द्धचित्तसख भक्तिवरीकृतपरमेश्वरख ऊन्धततपरसादस्य ततवज्ञानाधिकारिणः ततत्वसा- 

्षात्कारत्केवलदन्यनिरपेक्षान्मोक्ष इति गीताशाख्ार्थसंमरहः। तथाहि “ज्ञानाभिः सर्वकमाणि भस्सात्छुरुते तथा" "नहि ज्ञानेन सदशं 

पवित्रमिह वियते" ञानं ल्वा परा शान्तिमिविरेणाधिगच्छति' “गच्छन्यपुनरात्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः” इहैव तेजितः सगो 

येषां साम्ये स्थितं मनः “अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्त॑ते विदितात्मना” “ज्ञानवान्मां पयते" (ज्ञानं विज्ञानसदितं यज्जञाला मोक्ष्यसे- 

ऽद्युभाव” जञेयं यत्तत्पवक्ष्यामि यज्ज्ञालागरतमश्चुते' इयादिना तसवज्ञानस्येव मोक्षानन्यसाधनलेनोष्तलात् । “पुखुषः स परः पार्थ 

भक्तया लम्यस्लनन्यया इत्यत्र भक्तिपदं तु ज्ञानलक्षणभक्तिपरम्। “चतुर्विधा भजन्ते मां" “भतो जिज्ञासुरथौरथी ज्ञानी च भर- 

तेमः । तेषां ज्ञानी निखयुक्त एकभक्तिरविदिष्यते' शयत्र ज्ञानलक्षणाया भक्तेर्कलात् । अन्यथा ज्ञानलभ्यो मक्तिलभ्य इत्युक्ते 

परस्परविरोधः स्यात् । भक्तया मासभिजानाती दादौ मेदनिरदेशस्तु श्ञानेन ठ तदज्ञानं येषां नादितमात्मनः। वेषामादिखवज्ज्ञानं 

प्रकाशयति तत्परम्” इवयादिवद्रोभ्यः। य त्रापि मक्तिपद् ज्ञनेतरसाधनभक्तिपरं तत्रापि ज्ञानद्वारेति व्यख्येयम्। ज्ञान शरुतियुक्ति- 

धिद्धमोक्षानन्यसाधनलस व्यागायोगात् । तथाच श्ुतयः “ब्रह्म वेद ब्रहौवं भवति” श्षीयन्ते चास्य कमोणि तसिन्देटे परावरे 
आनन्दं ह्मणो विद्वा बि मेवि कुतश्चन अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि” "तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मासीति' तस्मात्तत्सवेममवत्तत्न को 

३ भी धरीष्यारूया । 

बोधतः । सुखं भन्धविसुक्तिः स्यादिति गीता्थसंयकः ॥ १ ॥ तथाहि “पुषः स परः पाथं सत्तया रुस्यस्तवेनन्यया'? ^भक्त्या त्वन 

म्यथा शक्य अहमेवंबिपोऽद्चन' शल्यादौ मगवद्धक्तेमोश्चं मरति साधकतमत्वभ वणात्तदेकान्तमक्तिरेव तसप्रसादोस्थश्चानावान्तरव्यापारमा- 

युक्ता मोकषषेत॒रिति स्फु्दं॑भरतीयते । ज्ञानस्य भक्तयवान्तरग्यापारत्वमेव युक्तम्. । "तेषां सततयुक्तानां भजतां भरीतिपूरव- 

कम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मायुपयान्ति वे", “मद्भक्त पएतद्धिशाय मद्भावायोपपद्यते" इत्यादिवचनात्त््क्ञानमेव भमक्तिरिद्यु- 

चम् । "समः सवेषु भूतेषु मद्धरि कभते पराम् । भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चासि तस्तः” श्यादौ भेदेन निरदात् । न वैवं 

सति "दमेव बिदित्वातिग्रव्युमेवि नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय शय्यादि श्तिविरोषः शङ्कनीयः; भक्त्यवान्तरव्यापारष्वाञ्शानख । नं 

७ अभिनवगुप्ा्ारयेन्यारू्या । 

अश्र संम्रहः-- मक्त्वा सानविमोहन्थरंमयीं सस्वादिभिक्षां धियं भाष्य स्वात्मषिनोधसुन्दरतंया विष्णुं धिकरपातिगम् 1 
यर्किचित्स्वरसो-पदिन्व्रियजिङव्यापारमात्रस्थितेदैखातः इ्रुते तमय सकं सपथेते शंकरम् । 

हति भीमलादामादेश्पणा्माभिनवरु्विरचिते गीताभसंपरहे ऽष्टाद्सोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 



नीख्कण्डी-मधुसूदनी-भाष्योत्करषदीपिका-श्रीधरी-अभिनवगुपतव्याख्यादुता । ७७५ 

२ आनन्द्गिरिष्याख्या 1 

काष्डन्रयास्मकं शाखं पदवाक्याथगो चरम् । आदिमध्यान्तषङ्धेषु व्यास्याया गोचरीड्तम् ॥ १ ॥ 
संश्वेपविसराभ्यां यो लक्षणरूपपादितः । सोऽर्थोऽन्तिमेन संक्षिप्य ठश्षणेन विवश्षितः ॥ २ ॥ 
गीताशाख्रमह्टाणैवोत्थमसतं चेड्कण्ठकण्टोद्धे भरीकण्टपरनामवन्सुनिकृतं निष्टाद्वयद्योतिवम् । 
निष्ठा यत्र मतिभ्रसराद्जननी साक्षास्छतं कुर्वती मोक्षे पथवसास्ति प्रतिदिनं सेवध्वभेवहुधाः ॥ ३ ॥ 
प्राचामाचार्यपावानां पदवीमनुगच्छता । गीताभाष्ये कता दीका ठीकूवां पुरषोत्तमम् ॥ ४ ॥ 

इति भरीमस्परम्हंसपरित्राजकाचा्यैद्ुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यभगवदानन्दगिरिथिर चिते 

श्रीगीताभाष्यचिवेचनेऽष्टादुशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

= मश्चुदव्नीध्याख्या । 

वंशीविभूषितकराल्लवनीरदाभात्पीताम्बरादसरणबिम्बफखधरोष्ठात् । 

पृणैन्दुखुन्दरसुखादरविन्दनेन्नाद् इष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ॥ १ ॥ 
काण्डत्रयात्मकं शाच्र गीताख्यं येन निर्मितम् । आदिमष्यान्तष्कष् तस्मे भगवते नमः ॥ २ ॥ 

श्रीगोविन्दसुखारनिन्दमध्ना मिष्टं महाभारते गीताखयं परमं रदस्यय्षिणा व्यासेन विख्यापितम् । 
व्याख्यातं भगवत्पदेः श्रतिपदं श्रीशङ्कराख्यैः पुनर्विस्पष्टं मधुसूदनेन मुनिना खन्ञानञ्यष्यै कृतम् ॥ ३ ॥ 
इह योऽस्ति विमोदयन्मनः परमानन्दघनः सनातनः । गुणदोष एव नस्त्रणतुल्यो यदयं खयं जनः ॥ ४ ॥ 

भ्रीरामविश्वश्वरमाधवानां मसादमास्षा् मया गुरूणाम् । व्याख्यानमेतदिहितं सुबोधं समर्पितं तञ्चरणाम्बुजेषु ॥ ५ ॥ 

हवि श्रीमत्परमहंसपरिनाजकाचायश्रीविश्वेश्वर सरसखवीपूज्यपाद शिष्यश्रीमधुसू दन घरसखवीविरचितायां 
भीमद्धगवद्री तागृढार्थदीपिकायां मोक्षसंन्यासयोगो नामा्दशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

५ भाष्योस्कर्षदीपिका । 

मोहः कः रोक एकल्रमनुपरयतः लं हिं नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसि श्चुत थदयेवमेव भगवद्ुशेभ्यस्तरवि 
क्ोकमात्मवित् सोहं भगवः दोचामि तं मा भगवास्छोकस पारं तारयतु न तस्मै श्रदितकषायाय तमः पारं तारयति भग- 
वान्नत्कुमारः” । “तमेव विदिलाविगत्युमेति नान्यः पन्था बि्यतेऽयनायः शक्ञानादेव वु केवल्यं" (ऋते ज्ञानान्न मोक्षः" 

इयेवमाया भज्ञानपरिकत्पितस्य संसारस ज्ञानेनैव निदृत्तियुक्ता नतु कर्मणा । उपास्िक्रियया वा । तथासति । मोक्षस्यानि- 

ल्यल्वं साविक्चयल्वं च प्रसग्येत शदयन्यत्र विस्तरः । एतेनोपासनायाः साक्षान्मोक्षसाघनलं ज्ञानस्य चावान्तरन्यापाररूपतं च 

वदतामपरेषासुकिर्निरस्ता । वेदान्तडिण्डिमेषु मोक्षानन्यसाधनलेन भरसिद्धस्य तत्त्ज्ञानस्यावान्तरव्यापारङूपलप्रदशनानौचि- 

ल्यात् । अन्यथा सुख्यफकलाप्यवान्तरव्यापारल्रकल्पनायां “खकर्मेणा तमभ्यच्यै॑पिद्धि विन्दति मानवः" श्युकलात्कमैव 

साक्षात् मोक्षसाधनं भक्तिज्ञानं चावान्तरव्यापार इदपि कुतो न सख्यादिलयास्तां तावत् ॥ 

आज्ञया भाष्यकाराणां तैदे्ताभिः खयुक्किभिः । भपातरम्यव्याख्यानां मया निरसनं इतम् ॥ १ ॥ 

जयरामाद्यकृतिभिः शाखाभिः सुसराधुभिः 1 विरकतैरतिरकैश्च रामे छष्णे दििवेऽदये ॥ २ ॥ 
प्ररितः कृतवान् मीताभाष्यसोत्कषैदीपिकाम् । सद्धिविलोक्यतां सम्यक् भमादः क्षम्यतां इुधेः ॥ ३ ॥ 

े्नादन्यमनादिमध्यनिधनं स्वादिसन्ता्रदं भ्यं संखतिबृक्षछेदनपरैयुक्तैः सतां संपदा । 

सथक्ञादिविधूतमानसमलेगी ताख्यचान्नार्थगेवैन्दे खात्मधलाप्तये धिवमहं छृष्णं प्रं केवलम् ॥ ४ ॥ 

६ ओधरीष्याख्या । 

हि कटेः पचती्युक्ते उ्वाखानामसाधनत्वमुक्तं मवति । किच यस्य देवे परा मक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तसेते कथिहा श्र्थाः 

भरकाशन्ते महात्मनाम् "दशान्ते देवः पर बह्म तारकं व्याच" ^यभेवेष दृणुपै तेन कश्यः इत्यादिः छतिस्टृतिपुराणवचनान्येवं खति 

सर्मजसानि भवन्ति तसाद्धक्तिरेव मोक्षहेतुरिति सिद्धम् ॥ 

तेजैव दत्तया मद्या तद्र ताविषृतिः कृता । स एव परमानन्दस्तया प्रीणातु माधवः ॥ १ ॥ 

प्ररमानन्दपादाम्जरजःश्रीधारिणाधुना । भीधरस्वामियतिना कृता गीताुबोधिनी ॥ ३ ॥ 

७ असिनवरृप्तावारयव्याख्या ॥ 

ओमान्कालायनोऽभृद्धरर्थिसददाः घस्छरद्नो धतससदधदाठड्चतो यः स्थिरमतिरभवत्सौशुकारूयोऽसिषिद्टान् । 

विप्र" भीभूतिराजसतदृ सम भवच्स्य सुडुमैहास्मा येनामी सषैलोकास्तमसि निपतिताः भोद्धता मादुनेव ५ १ ॥ 

त्रणकमखमधुपो मगवद्धीदाथसं ग्रहं व्यदधात्. । अभिनवरुकतः सदष्िजलोकश्त्ोदनावकषतः ॥ २ ॥ 



७७६ भानन्दगिरिव्याल्यासंवठितन्थीमच्छाकरमाष्ययुताश्ीमद्वगवद्रीत । [ अध्यायः १८ 

५ भष्योत्कषदीपिा। 

छया धनपतेः हृष्णः प्रीयतां परमेश्वरः । धिवाष्यः शृष्णसंजञश्च धिवः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ ५॥ 

रमेष्वहीन्दुसंबरत्सरद अभवसंिनः । फाल्गुने कृष्णपशवम्यां ¶ृषे सिद्धा गुरावियम् ॥ ६ ॥ 

इवि भीमत्परमदंसपरिपराजकाच॑श्रीवालसामिरिष्यदत्तवंशावतंसरामङुमारसूदुधनपतिबिदुषा सारखतेन विरचितायां 
श्रीगीतामाष्योत्कषैदीपिकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

६ भरीषरीष्याख्या। 

लप्रागदभ्यवडाद्धिरोढ्य मगवद्टीतां तदन्सगैतं तच परष्परुपेति किं युरुङृपरपीयुषटृषटि पिना । 

अग्बु खाक्षदिना निरस जल्षेरादिप्युरन्त्मणीनावतषु न रि निमस्नति जनः सस्कणैषार विना ॥ ३ ॥ 

इति भीमन्महाभारते शतसाहण्यां संहितायां वैयासिक्यां मीषमपर्वणि भीमद्धगवद्रीतासुपनिषस्पु ब्रहमविच्ायां थोगक्षाक्ञे 

श्ीक्षष्णा्जैनसंबादे योगश्चाखनिणैयसंन्यासादितसखनिणये सुबोधिन्यां दीायां भीभरखामीङृतौ 

मोकष॑न्यासतयोगो नामाष्टादश्चोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

७ सभिनवगु्ाषार्यष्यारूया । 

अत इद्भवरा्यं वा यथा्थमपि सर्वथा मेय । विदुषाममूहनीयं फलमिदं बार्धवायं हि ।॥ १३॥ 

परिपू्णोऽयं भीमद्धगवद्रीतार्धसंग्रहः । इतिश्ेयं परमेश्वरवरणचिन्वनखभ्धविद त्मताकात्काराथा्याभिनवगुपतपादानाम् ॥ 

जभिनदस्पा श्रक्तिसहृपो यो महेश्रो देवा । तदुभयथाऽमटस्पमभिनवगुतं शिरं दम्दे ॥ १॥ 

भीभगगदहकंपया भदरं बोभवीतु सद्धक्तानाम् । 

24५५५५०; 

५ सोऽयं नयः | ग्रन्थः 
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श्रीमधुस्दनसरस्वतिस्वामिप्रणीतायाः 

भगवद्वीतागृदाथेदीपिकाव्याख्यायाः 

ओ्रीधममदत्तरामंणा(्रसिद्धश्रीवचारार्मणाःविरचितो मढाथतचखाटोकः। 

नमःश्रीश्चंकयाय । 
यस्यामानि गले पयोधिमथनप्रोद्रूतहाखादर्ज्वाखादुस्थजगच्रयीभयभरध्वान्तं निपीतं सुरैः । 
विक्षरासुनिगीर्णभक्तजनतादुःसखानलप्रोद्धवद्धूमोत्पादितकजरं भगवते तस्मे नमः सर्वदा ॥ १॥ 

आनन्देकरसे चिदात्मनि परे ब्रद्मण्युमाश्छेषतो यत्रेश्रयवेतीश्वरेययमिधयेक्ाग्तिक्युपेता सथितिः । 
तस्येकस्य शिवस मायिकयुणप्रोद्धासिमेदां परां विश्रो्पत्यवनक्षयक्षमतमां मूर्तित्रयीं तां चमः ॥ २॥ 
श्रीगोविन्दसविध्रमेक्षणघनप्रखन्द्मानै रसेनौभीचाश्तरार्वारुवल्यात्पूरणादिव रोदताम् 1 
तारुण्यस्य म्द्रयीं खरुकितामारोदसुजम्भितां राधाया रुचिरोदराम्बरगतां शट्नारवष्टीं भजे ॥ ३ ॥ 

रीका निगृढभावा स्याता गूढार्थदीपिकाभिधया । श्रीमधुसूदनयतिना कृतिना विहितासि गीतायाः ॥४॥ 

वेदान्ता्थविचारप्रचुरांसथ्या द्वितीयादीन् । वीक्ष्याध्यायांसतेषामारोकोभयं कृतो येन } ५ ॥ 

सोऽभ्युदितः सुकरतीन्दु्मेथिरमृदेववंरापाथोधेः । श्रीधरमेदत्तनामा भूयात्परा्ाग्रताह्ादः ॥ ६ ॥ 
(१५ _ % # 

हध्येचलक्चषणयेति। प्रकारवाचिनैवंशब्देन बन्धुवरधप्र्रत्तस सम प्राणलाग एव निष्कृतिरिलयायर्थपरिप्रहः । रक्षणशब्दो 
व्यावतेकवाची प्रते बुद्धिव्यावर्वकविषयाकारपरः, बुद्धेः खरूपेणाव्याव्रृततस्वेन विषरयाकारस्येव तथ्यवितकत्वस्याभ्युपेयललात् । 
कृपाशबष्देसय परदुःखप्रहाणेच्छायां प्रसिद्धतया तस्य प्रकृतेऽसंमवात् , परेषां तदानी सदे युद्धव्रततेरज्युनेन श्ातत्वात् , 
अनिवार्यभीमादिग्रतियोद्धकरतप्रदारादिदुःखस्यापरिदार्थत्वज्ञानात् तत्रैच्छोदयासंमवात् अतसतद्याच्छे--ममैत इतीद्या- 
दिना । च्यामोद्यो निमित्तं यसेति बहुत्रीहिः । अदंममेद्यादिप्रययस्य सर्वखेवाविदयादोषजनितविदचित्तादात्म्यविषयकविश्रम- 
रूपत्वात् व्यामोह इत्युक्तम् ! आगन्तुकत्वमिति । ययपि प्रकृते कमैकतृखरूपयोरागन्तुकत्वे वेपरीद्यमेव, तथापि 
कर्मत्वविरिष्टूपस्य सर्वत्रेव कतेत्वविरिष्टरूपापेक्षयाऽऽगम्तुकत्वम् क्रियाजन्यफलभागितवरूपकर्मत्वसय क्रियानिष्पादक- 
व्यापारात्मककतृत्वभयोज्यत्वात् । आगन्तुकत्वे यद्यपि कृपाया व्यामो दहनिमित्तत्वेनास्येव तथापि व्यामोदहातिरिषक्तागन्तु- 
कोपकारादिनिमित्त्यावृ्तौ तात्पयेम्। ममकारस्यानादित्वेनानागन्तुकलात् अनागन्तुकनिमित्तखाप्यनागन्तुककल्पत्वादनागन्तु- 
कत्वमुन्तम् । तस विषादस्यागन्तुकलत्वम् तद्धेतीरुक्ताशष्ाया आगन्तुकत्वात् । अतएव कपाविष्टत्वादेव अनल्लिग्धसज्न- 
निच्छेदनिश्वयस्यापि श्नोकाजनकत्वात् सेह शोकहेतुत्वादिदमुक्तम् । यथाश्रुतेऽश्रुपूणाक्लेक्षणत्वस्य शपामा्ननिमित्तक्व- 
प्रतीतिः सादिति पश्वादु्तमपि पिषीदस्तमितिषदं प्रागेव व्याख्यातम्, तथाच विषाद्निमित्तस्वस्यापि तख रङाभेन तदमुक्कि- 
अथुन्कन्यूनतवेय ने प्रसक्तिः । अनुभावेन भावपरिपोषसख युक्तत्वात् अपुष्रात्कारणात्कार्योपतसतेरसंमवात् परिपोषं गताभ्या- 
मित्युष्तम् । कृपाया अपि पारम्पर्येणेद्धेगहेतुत्वात् काय॑कारणयोरेकयोपचारादुद्रेगत्वम् । तथाच करपाविषादाभिन्नोद्वेग- 
वन्त्रमिति कृपाविषादाभ्यासुद्विममिलस्यार्थः । तेन पदार्थातिरिक्तनिष्फरव्याख्यानप्रयुक्तन्युनत्वसख नावकाशः । यद्वा चित्त. 
व्याकुटीभाव आनेन्द॑संभारादपि भवतीति तच्निरासार्थमुद्रेगदेतुत्वं शोकस्य दरयद तावत्पयन्तस तात्पयार्थस् कथनम् तेन 
कृपाविष्टं विषीदन्तं चाश्चुनमिखेव चक्तसुचितमिति शङ्कानिरस्ता ॥१॥ एतादृशं समग्रमेभ्वयौदिकमिति। नयु भगशब्दो 
नषद् व्यासज्यवतेते समयेश्र्यविरहिणि पररमध्यादिष्वपि भगवच्छब्दग्रयोगात् एकैकसद्धावेन च तत्प्रयोगस्य विवक्षितत- 
परमेश्वरोत्कषोनिवोहकत्वादत आद-निल्यमप्रतिबन्धेनेति । तथाच निलखयोगार्थकमटुबन्तो भगवच्छन्दो भवति हि 
परमेश्वरमाननिष्टः, परमेश्वरस्य पूर्यपिदधैश्रयवत्तया तदिच्छाविपरीतेऽन्येषामेशरयग्रतियेधात् तखैश्वयंखाप्रतिरोधादिति भावः । 
भादिपदेनात्र धर्मो न सं्राह्यः । परमेश्ररे तच्तवक्ञानवति तदुत्पत्तेरसंमवात् ! यद्रा धर्मपदेन समथ्रपाप्मनिष्त्तिः परिग्रह्यते, 
सचास्येबैश्वर इति धर्मोऽप्यादिपदेन परिग्रदीतुं शक्यते ¦ एतेन धमपदस्य पुण्यपरत्वे समग्र पुण्यजातीयस्याप्येकना- 

संभवेन तदुपाधिकस्य भगवच्छब्दयाप्रदृत्तिप्रसंगेन तख भगक्न्दार्थलं 
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न स्यात् । शारीरमेदेन कालभेदेन च तत्यद्धावस्य तथाल सर्वत्रैवं तत्प्रयोगप्रसंगादिति प्रतिविहितम् । नच वसिष्ठादीनामपि 
दुःखसद्धावादस्वयेव दुरितमिति वाच्यम् , प्रारब्धापिरिक्तवस्य इुरिवे विरोषणीयलरात् । अथवा धर्मपदं पुण्यजनकक्रियापरभेकं 
तदबुष्टातरूलं च संप्रदायप्रवतैकतया परमेश्वरेऽस्येव साम्यं च तस्य परमेश्वर एव नान्यत्र । नन्वप्रविबन्धेनेखयश् खप्रयो- 
ज्यलेनेप्सितकायप्रतिबन्धकविरहविधिष्टलेनेदयर्थः । कैवस्यप्रावक्षणे जीवेऽपि तद्विशिष्टं तच्न्ञानं वैत इति दुवीरमेव तस्सा- 
धारण्यं । नच नियोग इद्यत्र योगप्रदेताप्रतिबन्धेन योग इयर्थः, नतु निदखपदस्याप्रतिबम्धेनेदयर्थः, तथाच जीषै निदं 
तत्सत्तवाभावान्न दोष इति वाच्यम् । अप्रतिबन्धेनेव्यस वैयथ्यात् कस्िश्चिदपि जीवे निलमेश्वयादेः सद्धावस्यासंभवात् । किच 
निलयोगशब्दख किम्थमेतव्याख्यानम् , नच वैदान्तमते ब्रह्मातिरिक्तसख कखापि न निलयलमिति तथा व्याख्यानमिति 
वाच्यम् , तथाच निखयसद्धावो हि विवक्षितुमेवाशक्य इति चेन्न । ययपि तत्त्वज्ञानयेकैकोपादनेऽन्यश्त्तिरपि भगवच्छब्दः 
तथापि ताद्य्यक्यिषां समगमाणामप्रतिबन्धेन दत्तिः परमेश्वर एव तेषामेवेह यदणस्य विवक्षितल्नाद्विनिगमक्राभाक्रनान्येषा- 
मपि संभवति अहणमिति योतथितुमेश्वयोदिकमिलयन्नादिपदम् । वस्तुतो भगवच्छब्द् उककथर्मषद्भाषच्छिन्ने लक्षणा । जीवसखापि 
कसयचितपरमेश्वरकल्पस् समभ्ोक्तषटूकाभ्रयलरख संभवात्तव्याद्त्य्थमभतिबन्धेनेति । यत्तु समग्रमेश्वर्यादिकं परमेश्वर एषेति 
तत्र तथासति निद्ययोगे मठुपोऽनुसरणख वैयथ्यपत्तेः, अतः सामथ्यं हि भरते यद्येश्व्स्य यावत्प्यन्तकार्थजनमे शक्तिसा- 
वत्पयेन्तका्योपधायकलमेव विवक्षितम् । तच्रे क्चिजीवेऽपि संभवयतो निखयोगपर्यन्ताुसरणं सार्थकम् । समम्रचब्दसा. 
रोषार्थकले योगिनिष्ठयेश्वरे बिरहेणासंभनवरापत्तेः एेश्वयादिजातीये चादोषलनिवक्षणे तत्संमवेऽपि तस्यादब्दार्थल्ाव् । अत्र 
समभ्रखवेश्वयोदेभगशब्दाथेता कस्विन्ेदयत्न न तात्पयैमुक्तवाक्यख तेन तच्रतनन जीवविशेषे भगवच्छब्दप्रयोगसख सच्वेऽपि- 
न क्षतिरिति चिन्यम् । एतादशमिलस्य विवरणं समग्रमिति नतु मूलपाठः । क्चिज्वीवे समग्रय क्चिज्नीवे चाम्रतिबद्धस्य 
भगपदारथस्य सत्त्वेऽपि कुत्रापि न समग्रस्याप्रतिबद्धस्य सत्वमित्युभयं साथकम् । त्वां स्वैश्षन्नियप्रवरमिति । संबोध्यतेन 
युष्मदर्थस्योपस्थितस्य योग्यस्य चोपस्थितिक्रियाकर्मललमादिशेषानाधायकलप्रयुक्तानुपयुक्तचनिवन्धनान्वयानुपपत्या युष्मच्छ- 
उदवाच्यस्याविवक्षितलात् । अथान्तरे सरवक्षत्नियवरे संक्रमितल बोध्यम् । यदाहि दोषाः कफपित्तादयः पच्यन्ते न तदा 
खकायं कायङकेशषकरं कुर्वन्येवमेव वित्तरजकलात् कषायाः रागादयो दोषाः केयानुबन्धिप्रवच्यादिकार्य॑पक्ता न कुर्वन्तीति 
तेषां परिपाकः कार्याक्षमलं पाचकलं च वैराग्यदेर्भोध्यम् । एवंचापरिपक्रकषायैरियसयप्रक्षीणखकार्यजननशक्तिभिरिदय्थः । 
असव्यं खगनयुबन्ध्यपि शरीरनिथारकमोजनादिकं खर्गच्छुभिः क्रियत इति खर्मविरोधिपरतया व्याचटे--खर्हेत्विस्या- 
दिना । कीविमिन्नधमादिकरं कीतिपरप्युभिरपि क्रियत इति । तदपि व्याचषट--कीर्य भावेत्यादिना ॥ २ ॥ यदपि 
प्रथायाः ज्लील्नात्तत्तनयलेन स्रीसुकभाधैयेचापल्यादिव्यजलना पूर्वस॒क्ता स एव च प्रथाशब्दोऽयमपीति कथमधेर्यविपरीतव्यज्ञ. 
कमसु, तथाप्येक एव्र शन्दः प्रकरणादिवद्ादिचिन्नव्यज्ञनो भवतीति दकैव्याभानभ्रतिपादनपरे वाक्ये निपतित उक्तकमेणोक्त 
एवार्थ अथान्तरसंक्रमितवाच्यो भविदुमहेति नतु घ्नीपुतरेखेतदर्थं इति युक्तुक्तं एथया देवेदयादिकम् । भूयोदृ्टतत्घामानाधि- 
क्रण्यस्यापि दीरकरादौ पार्थिवलस् रीदरेख्यलब्यभिचारित्ववत्पाथंलस्यापि मध्यमपाण्डवे कदाचिक्कैव्यायोग्यलन्यभि चारितं 
स्ादतस्रदयोग्यलनियतमजनलरूपमसाधारणपुर्मबोधकमनेतिपदमलुषज्ञनीयतया मनसि निधायाञनतेनापीयाधुक्तम् । 
अजँनलेन नैर्मल्यं तेन प्रवीरक्षत्रवंशोत्यनस्य क्ैग्यरूपमारिन्यसंसगाभावः सुबोधः तरयीद्पि लामितीवोक्तरीयान्वयानुप- 
पत्याथोन्तरसंकरमितवाच्यम् । तञ्च युष्मच्छल्दो यदि संबोष्यसुपस्थितेन पालेन रूपेण वाच्यकक्षायां बोधयेत्छथासंबन्धनि- 
मित्तकगुणवििष्टतयैव लक्षयेत् तज ब्धमेवं । नचोपपत्यभावनिमित्तं च तख, ऊल्यरायोग्यलमात्रव्यल्लनसामथ्यात्तदयोभ्य- 
मपि हि कवित्कारणश्राबल्यादिततसयोग्यं भवतीदयत आह--त्वय्यञ्जैन इति । नोपपद्यत इति घमभिव्यादाराकैन्य. 
विरोभधिधयमदोत्सादादुपशरानबोधकमदहेश्वरभविमहृलादिनिविष्टे अर्थान्तरसंक्रमितलं युज्यत इति मावः । तच्छन्देन ग्यम. 
निर्दिसयेतच्छब्देन तननरदेशसख फलमाह--पतर््केव्यमिति । रऊन्यस्ासाधारणरूपेणेतच्वेनाध्यक्षविषयधर्मविदोषेण यदसा, 
धारण्यं तेना्लुनायोर्यलस निर्देशो बोधक एतदितीतिराब्द् इयथः । ययपि ङ्न्यमेतदिति निर्देष्ुमन्ह तस्यानध्यश्चलात् 
तथापि त्त्कायेख तथाल्लात्तस्यापरि तथाल बोध्यम् । युद्धाय सजीमावे हेतुः परन्तपलनं तद्धरिताथकं परन्तपेति संबोधनपद्. 
पिख्ैः ॥ ३ ५ क्रित इतीदयस्या्ञेनस्याभिप्रायमनद्यत्ान्वयः । नहि भीष्मलदोण्रले खरूपेण पूजा्ईलप्रयोजक इति भीष्म. 
द्ोणपदं न्याचे--पिलामह मिति । आचायैसिति च । निषिद्धस्त्रेचेति । उक्तनिषेधेन युद्धनिषेषस्योकनेतुं श्रक्य्- 
लादरिति भत्र: # ४ ॥ खाभरत इदानीम् । तसू्ादित्ति । नु तच्छब्देन गुस्वेनाल्ीकारस्योग्तवतच्ननस्य चा परामञ्चो न 
संभवति योरपि वधश्नेयस्लदेतुलासंभवात , थो हि गुलेन न खीक्छियते परिद्ययाज्यतया सर्यैते वा स॒ बभ्यो भवेदिल्यविः 
धानात्, ब्रहुतरानि््रसंगाद्धेतितरेक्,. यस्तं हि अद्कते ्रल्वद्नि्यनलुबन्धितरेवति राज्यन्यभादीष्साधनलमेव । तजन बरवद 
निषटाजुबन्धिलभयोजकगुख्लनिःप्राप्मलयोरुक्तेन स्यूतेरिखन्तार्थेनापनीयते तस वल्वदनिशलुत्रन्धिलभ्रयोजकलेन देतु. 
संभवात् “शुरोरप्यवटिक्तस्य कायौकायैमजानतः । उत्पथं प्रतिप्नसय ऋ भवति शासन^मिति वचनान्तरेणापापलाबमते) 
पापल बातिखल्पलेन राज्यञुखस्यातिभूयस्तेन वल्वदेषाविधयज्ञादिति भावः ॥ ५ ॥ नलु गुरुहनननिन्दापू्ैद मन्यस 



अ० २ छो० ६-९ ] श्रीधर्मदक्सर्मणा(्सिद्धबच्ाशर्मणा) निरितो गूढार्थतत्वारोकः । द 

भरष्ठलं यदोपपादितं तदा खजयस्य गुरुहननसाध्यस्यश्रष्ठलं निणीतमेवेति यजजयेम वा यदि वा नो जयेयुरिवि कतरण्नो गरीय 
हति यथाश्चुतार्थो न युज्यत इतययवतरणपूर्वैकं पूरणसेवकितिमन्यथा व्याच्े- ननु भिश्चाक्षनस्येद्यादिना ॥ ६ ॥ भत्मा- 
मत्मिनोरेक्यञ्रमोऽनात्माध्यासः तस्यासङ्गात्मखक्पज्ञाना्िवृत्तौ ममलरस्यापि निकृत्तरभिनिवेशात्मको दोषो न भवतीति तन्नि- 
भि्तकः सचोक्तः, ममलाश्रयाणामन्येषां सत्वे भोगसहकारिरादिव्यनिबन्धनभोयसाधनशषरीरैफस्यग्रहपयुक्तद्विष्टाचरणकदधार्त- 
रा्दिसोत्छादयुदधोपस्थितखपक्षीयवधबरवदेषासंभवादतोऽन्येषां व्यवच्छेदायैत एवेखेवकारनिर्देशः । ममला्रयस्य सर्वसयवं 
युद्ध उपस्थितलननैवकाराथासंभवो यथपि तथापि अन्यजन्मनि ममबान्धवा इ्यादिप्रामाणिकमिर्देशात् अहं कारविषयलिङ्ग- 
शरीरावच्चछि्नात्मनो जन्मान्तरसाधारण्येन तत्संबन्धिलग्रहबिषयललक्षणममलस्य तत्र॒ संभवात्चैवकाराथौश्रसिद्धिः स्यादत 
उकम्-अदस्सिज्जन्मनीति । इस्यभिनिवेश्योति । यथप्यभिनिवेशो मरणत्रासरूपयोगसुत्रपरिगणितपश्चमङ्केशरूपः 
अवरदयानुेयतयेष्टगोचरप्रययरूपाऽऽमदरूपो वा नोक्ताकारकसथापि युदधगिडृत्तिप्रयोजकोक्महो मरणत्रासनिमित्तक इवि 
तयोरमेदोपचारात्तथोकतिः । यद्वा भाव्यनिष्ेतुतयाऽखन्तविद्विटखमरणप्रयोजकमेतेषां हननमकर्तैव्यमियाकारभहप्यवसाग्ये- 
बोक्षम्रहः स च भवदेव मरणत्रासात्मकः । मरणत्रासो हि मरणहेतुकलेन भाव्यनिष्टज्ञानं भाव्यनिष्टदेपुलेन समरणज्ञानं वां मम- 
तालक्षण इति । उक्तज्ञानसापि मुरं ममलमेवेति कार्यकारणयोरमेदोपचारात्तथा प्रयोगः । ममतालक्षणं विषयो यस्येति वार्थः! 
ममलगोचरखादुक्तज्ञानयेति तथोक्तिः । मदीया शवयस्य हि ममलवम्त इद्यर्थः । नहि मदीयलं ममलं चैकं, ममेति बिभक्तय- 
न्तभ्रतिरूपकमव्यर्य, ममेदमिदयाकारकम्मदविशेष्या्थकमित्युक्तविशेष्यलं ममल, मत्संबन्धविरेषो मदीयलरम्. । नच तदेवास्तु 
ममलरतिति वाच्यम्, ठेषाद्विज्ञानविदेषाच ममखस्य निवृत्तर्मदीयलस्यानिश्तेश्च । व्याख्यातमेतदिति । ईसाश्चुन्यलेन 
खधर्मतया विहितलेन च विरंद्धयोसवुस्यकक्षलं प्रतिपादितमियर्थः । एकसन्ते निकटे मवतीदलेकान्तिको नियतो व्याप्तः । यथां 
धूम एकस्य वेरेव समीपे भवति न वहथभावस्य वहिस्वु धूमतदमावयोदैयोरपीति धूम एकाम्तिको वहिरनेकान्तिक इयक्ष- 
रर्थः । प्रकृतोपयोगितात्पयार्थस्वु षदश्यते--साधनानन्तरमवदर्यभावित्वमिद्यनेने । अन्तमतिक्रम्य भवतीदयायन्ति- 
कमविनाध्रि तस्य भावो नाद्याप्रतियोगिलमालयन्तिकलमिखक्षरा्थमेवाह-अविनाश ात्यन्तिकत्वमिति । रोगनिश्रु- 
चिर्विनादयत इति कथं संगच्छते, निदृत्तिरयन्ताभावो ध्वंसो वा स्याव । नहि तौ विनादिनावितिचेन्न । सुत्त विनाशदारी 
चतुर्थोऽभावः । संबन्धनाशाद्वा तस्य नाशव्यपदेदाः । वेदान्तमते सर्व॑स्य ब्रह्मातिरिष्तस्य विनाविल्ाद्वा । नच तम्मते तथा- 
विधन्नेयोऽप्रसिद्धिरिति वाच्यम्, निश्ताबि्स्य बह्मखरूपानन्दस्य तादशभेयस्वात् । अङ्घानभ्रयुक्तालञ्धत्वेन श्चानेनाक्षानापगमे 
लन्धकल्पतया साध्यलेन व्यवहारादसाष्यतयाऽऽखयन्तिकलसंभवाव । भरतिबन्धवश्ात्खगो न भषेदपीति । नच 
तच्त्वक्ञाने सत्यपि प्रारज्धकर्मप्रतिबन्धवशान्मोक्चो न भवेदिति सोऽपि नेकान्तिक इवि वाच्यम् , आरब्धकर्मप्रतिनन्धवशादिषक्े- 
पक्चकिरूपेणव शन्चानसंस्कारानुततिरिति सावरणदाक्यज्नामनिदृत्तिमत्खप्रकारापरमानन्दखरूपस्याभिल्षितस्य न्यस रेकान्ति- 
कल्ानपायात् । विदेहतासंपत्तिः परं अरच्धविगमेसति नान्तरीयकतया भाविन्यनभिरूषितेव पुङ्षव्यापाराघाध्यतयाऽब- 
शिष्यत इति न कापि श्चतिः । इडे सेदयदेदं्ट एव दुःखाभिषातके हेती सति अदृ्तदोचरा जिक्षासा अपाथौ निरर्थिका मं 
दश्यद्धेतोः श्रेयस एकान्ततोऽटयन्ततोऽमावात् । अगलुश्रविको वैदिको यागादिः टश्वदेवेकान्तिकाल्न्तिकभेयसोऽसाधन- 

मिदयर्थः । स हि यागादिः प्बीजर्हिंसादिजन्यदुरितजनकतयाऽबि्चश्यादियुक्ष श्यर्थः ॥ ७ ॥ द्रविती पुरषो लोक इत्सय 
“सूयेमण्डलमेदिनौ । परिव्राद्योगयुक्तश्च रणे चामिसुखो दतः” इति शेषभागः । अवाप्येलसखापञुयादिलखनेन विभिन्नकतृकख- 
त््रपर्यामीखनेनायोग्यलादनन्वयातूरयति--ख्थितस्या पीति । भद्धमानादित्यनन्तरमासु्निकाणां नाशनि्वयादिति शेषः । 
एतेनोक्श्चुतेर्कायुमानस्य च न शोकनिवर्तक दत्यश्र हेतुलासंमवेऽपि न क्षतिः । दशंनादिलत्र दर्शनपदस्य श्चानमात्रपरले 
तत्रोक्योरन्बयसंभवेऽपि दरौनन्निति चकाराथानन्वयः । प्र्क्षेणापीलयपिना श्चुयजुमानयोः सञुष्वयः । भओगपारतवन्या. 
द्विनेति । भोगो दुःखसाक्षात्कारः राज्यादितोऽपि संरक्षणसाधनोपादानादौ तस्यावदय॑मावाव् तत्पारतक््यमस्ति देहिकमोगसख । 
अथवा भुज्यत इति भोगो भोगसाधनं लिषयः तत्पारतषयमस्ि भोगयोः, साधनोपादनं विना तदसेपततेः । तत्न च दुःखनिय 

माच्छोकजनकलं, तस्य तदर्थमेव साधने प्रडृतसख दुःखोत्पत्तेः कथचित्तस दुःखनिमित्तलात्। आदिपदायं षयिलज्ञानादिषरिथहः । 

यदा देदिक आघु्रिको धा भोग यत्रैव भोगो विषयस्य भोगपारतष्ठयं यद् धीनसत्ताकं यदधीनोल्पत्तिकं यदधीनखका्ैकं 
वा यत्तत्परतश्मुच्यते, विषयस्य भोमार्थमुपा्तल्यात् संरक्ष्यलाच्र भोगाधीनप्तत्तोत्पत्तिकलेन तत्पारतश्यम् । तशासति अवि 
बन्धादिना भोगाघुतत्तिशचङ्कया दुःखसाधनलरं तयोरिति भावः ॥ ८ ॥ आधिपद्यमिद्यन्तप्रन्येन युद्धफौल्तया भ्रतिपर्खयं राञ्या- 
दे्ईुःखानुषन्धिलेनानभिकूवित्तल्ोक्तया युद्धस्य निष्फललपयेवसानं फलस्याभिकतितस्श्षणलाव् , तथा च तत्र प्रक्तेः भरक्चावद- 
योश्यलान् धोत्छख हस्य तंत्थंबर्थिलत्तिन सहैकवाक्यतापन्नमाधिपलयन्तवाक्यम् \ एवं च एवसुक्वेयरवंशब्डेनामुपदोकव्या- 
भिपदयमनिखन्तस्य परिग्रहे न योत्ख इष्यस्यापि परिभहात्पुनस्क्तेद्यस् पोनर््तयं स्यादत आदाविति । युंद्स्य निध्फश्लेनं 
तद्योचररधङ्त्यभावनोधक्वाक्यासरथममिदयर्थकं पूरयिखा एवमिति व्यच्छ--कथं भीष्मेसया दिना । भालर्थताबच्छेदक श्वानश्च 
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विषयभूतं फलं दश्यति-युद्धस्रूपेत्यादिना । अनन्तरमिति पूरणम्न्थः ¦ ज योरस्य इति । खराणामपि चाधिपल्य- 
भिखेकवाक्यतापन्नेन न योतय इ्यनेनेखथंः । तथा च न पुनरुक्तिरिति भावः । शाब्दस्य प्रादपूरणमात्रा्थ॑ते निरथेकलं खात्त् 
तच्ेदे सन्दर्भे नोचितमिखत आह--द्योतयितुं शब्द् इति । जयमभिसन्धिः--“अव्ययं निन्दने शान्तौ नियोगे 
पादपूरणे । संबोधने निग्रहे चे"ति कोषात् हशब्दार्थख ्रङतलाद्युद्धख निन्दायाः कषान्तेरिन्द्रियनिग्रहस्य वा प्रयोज्यलसंबन्धेन 

एकबिशेषाभिधानस्य प्राप्तविशेषान्तरव्याद्रत्तिफल कलेन भ्रयोजकतयाऽऽलखपरतापकल- 
सामभ्याभावयोन्योडृत्तिः, तेन चाने तयोरागन्तुकयोरभावस्य व्यक्तिः । शुडाकेशपरन्तपपदाभ्यां तु खाभाविकयोरेे 
तयोकोमेनागन्दुकतद्विपरीतवस्लविरोधिलानन तल्लाभ इति ॥ ९ ॥ १० ॥ प्रतिबद्धेति । खकरायैयुद्धोत्पादनासमर्था 
गललुत्यादभ्रतियोगिनी जातायासलासंमवात । स्थूङेति । स्थूलसूषमदरीरदयं तत्कारणमबियाख्योपाभिश्चति यत्रं तस्ा- 
विवेकेनात्मन्यमेदबहणेखर्थः । यथाधि्रयणादिव्यापारककपो विद्धितत्यनुकूल्चेनैकमतीलयारूदतया एक इव पच्यर्थतां भजते 
तथा पराभिसुखीभवनादित्यापारसमुदायः प्रपरामवानुकूकतयेष्यमाणवेनेकप्रतीत्यारूढलदेकीभूत इव युख्यर्थतां भजत इति 
मरणानु्कलव्यापारङ्पर्हिसाया इवे कपटाचरणपरतेजोवधफलकपरनिन्दनात्मप्रद्ं सनाधनेकव्यापारय निन्दितश्च तद्धणकलत्ति- 
वामपि संग्रहाय हसादीलत्रादिपदसुपात्तम् । करंणादीलयत्रोदिपदेन सर्वसाधारणमोहस्य युद्धविधिचाल्ार्थानसुसन्धानस च 
परिम्रहः । रोको यदपि वैहव्यरूपो दुःखं ुःखजनितावस्थाविरेषो वा चेतसः तथापि अकृते तन्मात्र न धालथंता । 
सक्मकल्लासंभवात्. तथासति सोच्यादिपदानिष्पत्तेः गतासूनानु शोचन्ति भूतानि दोचिुमह सीयादिग्रयोगालुपपत्तेश्च कतेरिव 
धाठुविशेषपरतिपायतामत्रेणास्लिति तु न वाच्यम् । इतेष सविषयायाः ज्ञानवद्रौणकर्मसंभवेन तस्य द्वितीयाकाह्वामात्र- 
निवोदकलेन न्यायनये ज्ञानवत् करोतेः अयोगसद्धावात् दवितीयासाक्खलकत्पनम् यततेः समभिव्याहारख प्रयोगविरहेण ̀  
दवितीयानाकष्खकल्पनं च युज्यते ! उक्तसख हि निर्विषयतेन गौणकर्मणोऽप्यसंभवः । वैयाकरणादिभिरुत्यत्यनुकूलव्यापारस्यैव' 
करोखथंलास्युपगमेन दष्टन्तोसिद्धिरेव हि तन्मते ठु दुःखवत्तया तीतेः । अतएवामरऽुशोचन्तीलस् व्यामुद्यन्तीति 
व्याख्या । दुःखवत्ता च॒ खप्रयोजकनाराप्रतियोगिलसखप्रयोजकदुःखवस्वखाधयलान्यतमसंबन्ेन बोध्या । एवंच नष पुरं 
शोचति दीनं शोचति खं शोचतील्यादिस्रतीविरुपपन्ना । विशेष्य द्वितीयार्थसंभवाद्रिवेकिनामात्मनो लिङ्देदस्य 
चाच्छेयलादिभहाशुद्धादो विनारग्रदासंभवात् स्थूख्देदस्यावदयनिनाध्रिलप्रहेण रन्नाशसख दुःखाजुसादकलात् आत्मन्यपि 
दुःखभतीतेभमलनिश्चयात् उक्तभमिविविशेभ्यवसख शचोच्यलस्य वस्तुतो मीष्मादावभावादद्योच्यलम् ! नच भवियोग्यधसिद्धि- 
व्यावदारिकञरमेण सिद्धेः । अविवेकिनां तु घ्म एव प्रमालप्रहेण तथा व्यवद्ारः । खमिति मध्यमयुखषलभ्यतया अर्थतांगतो- 
तिषण्डितेऽथान्तरे संक्रभितवाच्य उक्तानोचिलयं योतयतीवि बोध्यम । पुनर्थकश्वकारः, तेनावक्षव्यवचनरूपख्ायुन्ितस्थादो.. 
च्यरोककूपानुचितानन्तरलेऽवगतेऽलन्तानुचितलं भवति व्यक्तम् । भूयस्लावगतेः विभरहृष्टकाठे द्वयोरवंगतावपि तदनवग- 
तेरखुचितलस्य नाखन्तिकलव्यक्षिः तृष्णीं बभूवेतयनेन भाषणनिगृतेरक्तलाच्छोकस वतैमानलात् । लक्ल्टोव्यैखयस्यावदय- 
कलात्तिखव्यलयेनेत्यु्तम् । शोचसीखभाषथा श्यस्य वतमानलमिखतीतलस्मोपरुक्षणं बोध्यम् । छृतत्वादिति । ययि, 
शोकखं ःलसख तत््यु्ावस्थाविशेषस्य दुःखवत्तया प्रतीतिबिदोषस्य वा बिनैव यनं कारणोपनिपाते इवौरला्न तलं ` 
तथापि तत्साभ्यस्य ्रलपरोदनयेस्तथालातव्यपदेशः । ओोकयपदमेव वा तत्परम् । इतलादिलयनन्तरं बिलपनदिरिति शेषो घा 
तन्मूललेन वसिष्ठादावयुभितः शोकः शोकेऽनोचिलयमपलुदतीवि भावः । इति नव्थासुश्चन्तीति । इतीलनेनोकाकारम्रल्य- 
यख परामशः । तेन इःखोत्पादाद्रस्वुतो इः्ानिमित्तद्यापि शरीरदेः दुःखवत्तया यज्ज्ञानं शोच्यञमात्मकं शोकपदार्थस्त 
दन्तो न भवन्तीयर्थः । ततप्रतिभासेदयत्र तत्पदेनेवे श्रता इत्यादिवाक्यार्थपरिभरहः । शोच्यभ्रमस शोच्यविरष्यकदुःखवत्तव- 
ज्ञानख वस्तो अमङ्पस् शोकलेदयर्थः । तथातथानुकरणं यथायथा आन्तानां आन्तिभयुक्ठानां शोकायुभावभूतमिल्मपादी-. 
नामाचरणं तथेव वसिष्ठादीनामपि प्रारम्धवशत्तिषां करणे न कर्तव्यबुब्येखथः । तथा च तस शोकमूलकल्रामावेन शोष्ठानयु* 
मापकतया वसिष्टादिमहाभागसंबन्षिजातीयलामवादनौ चिदं दुवारमेव शोकेति भावः ॥ ११ ॥ तुशब्दः अदतमेदवाशी - 
मेदभयोजकं वैलषण्यं सूचयतीखथः । वु्ब्देन सूचितं देददरैलक्षण्यमनिखमिन्चलमेव साधभितुं निवक्षितम् , तदेतोरेव 
अवचनात्, अतपएवोपसंहारे वैव्कण्यं सिद्धमि्युकतं संगच्छते । यदपि कदाचिदपि नासमिति नेखेतावतैवासच्ब्वच्छेलो 
म्यते तथापि इतःपरं सत्वा सत्वयोदमयोः सत्वे कदाचिदनेन सलकालपरिपरहे नासततवं व्यवच्छिन्नं अतीयत इयेवकारः, 
तथाचासत््वस्य निषेधातिरिक्तं सतत्वं व्यवच्छिन्नं कदाचिदपीद्यस्य सकल्पूर्वकारुपरतां व्यवस्थापयतीति भावः ॥ १२ ॥. 
उपपन्तरिति । अत्रैव प्रतीतेरिखस्ान्वयः ! यथा गरो देवदत्तो जातो त ति अतीतेदंहसय जन्मविनान्नौ तथा विहो : 
देवदत्तो जातो शत इति अतीवेरात्मनस्तो । नचात्मांशे चमः भरतीतेस्वस्यलेन वेदेऽपि हि तथाल खात्, न स्यादुभयन्ैव न 
सादिति देहजन्मनिनाहाभ्यां सहात्मनोऽपि तत्धद्धेरिति व्रः । परमाणमस्तीति । नव इखदुःखायसंकर एव मानमिति; 
वाच्यम् । वेषमिकट्सदेरन्तःक्ररणधमेलेनं तडुपाधिकस्येबात्मनि भतीवेस्तस्य अतिरारीरं मेदसाभ्युपगमादिदखसख तत्नतत्नोप- , 
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पादितलादिति भावः । आत्मन एकल पूर्वश्छोकोक्तं वयमितिबहुवचनमसंगतमत आह--स इत्यादि ! ततरल्ञानपूर्वप्रतीः 
तण्रथग्जनदेहमेदस्य बाधितानुदस्येय्थः । यद्वा गतासूनगतासंश्चेखत्र पूर्वमुक्तो यो देहमेदस्तस्य तदवच्छिन्न आत्मन्युत्तर- 

वाक्यप्रतिपादनकारेऽलसन्धनेनेदयर्थः । अथवा पूर्मदेहस्य मत्खकूमोदिदेहस्य यो भेदस्तस्य तदवच्छिकतेऽलुकृत्येदर्थः । दे 
देदावच्छेदेनेयर्थैः । पररुपरविखद्धं एककालायवच्छेदेनेकत्रावसैमानम् । नतु तद्भेदेन नत्क्तावस्थारूपवेरक्ण्येन 

आत्ममेदः । विसद्धधरमख खाभाविकलयैवाश्रयमेदकलात् उक्तथमेसख शरीरे बासविकतेन शरीरमेदकलतेऽप्यात्मन्योपाधिकलेन 
तद्धेदकलासंभवात् आत्मनि कुतो न वास्विकल्लमिदयत आह-य पबाहमिलयादि । विरद्धोक्तधर्मपरिमाणादेरघ्या- 

सालयक्षतश्च शरीरस मेदे सिद्धे आत्मनोऽभावे मेदे वा बाल्य इयादिप्रवीतेव्यीवहारिकसकर्परीक्षकसाधारण्या भुपपत्ते; । 

शरीरातिरिक्तसेक्रस्थात्मनः सिद्धिरिति भावः । अन्यनिष्टसं सकारस्येति । नच संस्कारसंकमादुपपत्तिः जन्यजनकयो- 
रप्युपादानोपदेयभाव एव तथाभ्युपगमेनातिभ्रसंगासंभवात्मयभिज्ञानस्य साजाव्यविषयकलेनाप्युपपत्तेरिति वाच्यम् । संस्कार 
संक्रमस्य संस्कारस्यामूर्तेलेन यथाश्ुतस्यासंभवात् सजातीयोत्पत्तिरूपस्यैव वाच्यतयानन्तापामाणिकसंस्कारकल्पनागौरवात् । 
आस्मैक्येऽनुपपत्तेरभावात् तख जातमात्र्रशस्यादितोऽवरयाभ्युपेयताया वक्ष्यमाणलाच गौरवस्यादोषताया वक्तुमच्क्यलात् । 

एवं दस्तायवच्छेदेनानुभूतस्य खुखदेः संस्कारस्यापि तदवच्छेदेनेव शारीरे खीकरणीयतयावच्छेदकहस्तापगमे सेस्कारस्यापगमो 
वाच्यः, शाखापगमे तदवच्छिन्नसंयोगापगमवत् । नचावच्छेदकदृत्तिगुणसजातीयगुणसखेव तथालमिति वाच्यम् । तख हस्त- 
वृत्तिसंस्कारसजातीयलात. दस्तशरीरयोरुपादानोपादेयभावेनावयविदृत्तिविरोषगुणजातीयगुणस्यावरयमवयवे खीकरतैव्यलात् , 
-अतिरिकाबयविपक्षेऽपि प्रत्युत प्रयक्षालुपपादकगुणस्यावयविन्येव खीकदुमनरदलात्, अवयविनोऽनतिरिक्तत्वे सुतरां तथा- 
ल्लात् । एवंच निमित्त संस्कारस्याभवेनोत्तरश्रीरे पूर्वै रीरोपादानके संस्कारस्य नोत्पत्तिसंभवः । हस्तनाच्ेन , शरीरनाच्े 
संस्कारनाशे चावस्थिततच्छरीरावयवैः शरीरान्तरारम्मभ इति पक्षे च नोत्तरशरीरे संस्कारेणोत्पत्तव्यं तत्पूवै संस्कारस्या- 
भावात् । नच दारीरनादाक्षणे शरीरान्तरोत्पत्तिसंभवः पूर्वैशारीरस्य प्रतिबन्धकलात् । अवच्छेद कनारेन तदपूर्वमेव संस्कार 
नाशाच्च । आत्मनिष्ठलपक्षे च स्थायिनि तत्र संस्कारसख कल्पनात्तत्र॒दस्तायवनच्छेयलख तत्कारणसुखानुमवोपाभ्यन्तःकरण- 

शरीरादिनिमित्तकलाभ्युपगमात्, उपादानोपदेयभावनिमित्तकखासीकारात्तादशावच्छेदकटत्तिजातीयगुणसेवावच्छेदकनाशेन 
नाशाभ्युपगमात्, तत्रापि समवायिनाशेनेव वा नाशात्, हस्तादिनाश्चेऽपि न संस्कारनाशः । हस्तावयवतद्बयवपरम्परायां 

संस्कारमभ्युपगम्य तत्परम्पराप्रवि्टसय कस्यचितपरवेशं च खण्ड्यरीरे कर्थवचिदभ्युपगम्य तत्परम्परया तदभ्युपगमे तच्छयीर- 
्रिष्टभूतैविलक्षणश्षरीरान्तरारम्भेऽपि संस्कारालुढृत्तिप्रसंग इदयादिकमपि बोध्यम् । अल्यन्तविङक्षणदेदेति । शरीरत 

व्यप्यतदटुत्तिजाविदयल्यदेदेदख्थः । सा च जातिशचैत्रलादिः प्रायेणामिव्यक्तेकप्ररन्धलाश्नयारन्धयावच्छरीरढृत्तिः न तादृशे शरीरा- 

न्तरेऽसि, द्रन्यललादिने शरीरखन्याप्या, खस्यापि खन्याप्यत्वे शरीरलवारणायान्यथान्यतरखद्विलादिवारणाय जातीत्युपात्तम् । 

नरुयादित्यनेन यावत्रभिक्ञमिदयादिन्यायस्य बाधकराविषयविषयकलेन द्रन्यमेदनियतस्य परिमाणमेद ख बाधकख सत्वेन मल- 

भिज्ञाया नैक्यसाधकलमिति वस्वुस्थितिरिति सूचितम् । एकभोक्तका इतिं । नचान्तःकरणमेदस्यभ्युपगमात् मोच्तलस्या- 

न्तःकरणावच्छिन्नदेव भोगसां कयैवारणाय वक्तव्यतया मेद् एवेति साध्याप्रसिद्धिरप्रयोजकलं चेति वाच्यम् । खमोक्रुतादा- 

त्म्यापनमोक्तृका इदयर्थसख विवक्षितलात उपाधिपुरस्कारेण मेदेऽप्युक्युक्तयाऽमेदस्यापि सत्तवादुक्हेतोलंघवतकोलुगहीतत्वेना- 

्रमोजकूलनिरहाच । एवमपि सवैप्रमाणापश्चया साधितप्राबल्यलेनैक्ये मानतया श्चुतिमुपन्ययति--श्वुतिरपील्यादिना 

॥ १३ ॥ भागसापामिन इयस्य प्रथमान्तलघ्रमं मान्नास्पशौ इयेतद्विरेषणलापादकं निरसितुसत्पत्तिविनाशवत इति पन्तं 

निवरणपदं तस्य रह्तोपयोगिविशेषावधारणमन्तःकरणस्यैवेति श्ीतोष्णादेरविंषयेन्दियसंबन्धाजन्यजेन त्यापारलासंभवाच्छी- 

तोष्णपदं तदुपकन्धिपरम् । अमेदादिति । तथासति धमोत्मना परिणामेन श्ुखादिषिद्धख कौटस्भ्यसख हान्याप्तेरिति 

भावः । संबन्धान्वरानुपपत्तेरिति । मेदस्यामेदसख च छप्तलात्समानाधिकरणाभ्यां ताभ्यामेव सामानाधिकरण्यप्रययस्य 

व्याप्त्ाददयन्ते मेदेऽमेदे च तदभावात् । तेन मेदसमानाधिकरणामेदेनेव गुणक्रियादितििष्टबुद्युपपत्तो समवायस्याह्कपख 

तस्य संसर्गस्य च कल्पने मानाभावाच् समवायनिराकरणसान्न सनिस्तरवक्ष्ममाणललात् खरूपसयापि संबन्धतायाः संबन्ध" 

खस संबन्धिमेदव्याप्तज्ादिभिर्िराकरिष्यमाणलात् । अन्यस्य चासं भावितलरादिति भावः । साक्षखेति कचित् । साक्ष्यसेति 

कचित्पारः । अक्षेणेन्द्ियेण सहितः श्राह्यमराहकभावरक्षणेन संबन्धेनेन्द्रियविषिष्छो विषयः साक्षः सचा्यास्तीवि साक्षी । 

लेके विवादविषयायख भरलक्षावभाखवान् तथानिधा्थसयामोक्छ चाकगम्यस् तदर्थखासंस्गी च साशीत्युच्यत इति अ्नतेऽप्य- 

परोक्षावभाससखभावः परमात्मा भास्याथासंसगीं तत्फकस्मामोक्तेव साक्षिरूपो मन्तव्य इति साक्ष्य साक्ष्य वाऽपरोश्तया 

तेन भाखस ज्ञानयुखादेः कर्थ वस्दुतस्वद्मेतासंभवः ! तत्खरूपविरोधादिति भावः । विक्रियां ऋते विना इुभ्खी न भवति १ 

दुःखपदं जञनेच्छादिपरसंभरविपत्नाखिकात्मधरमोपलक्षकसवैदाजुपलम्भातत्त्यविरेकोपरम्भाच तेषामसयाभानिकतयागन्तुकतद्- 
त्मङभसेसंसर्मलक्चणविक्रियाया इःलादयुपगमे दुवीरलात् बिक्ियां निना दुःखी न भवतीखर्थः । निकारिणः का साक्षिता न. 
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कापि नोपपन्नेखर्थः । लोके साक्षिणः बादिभ्रतिवादिभ्यामिव जयपराजययोः सुखदुःखादिलक्षणविकारराहिदयस्यैव द्टलासर- 
तेऽपि तथाञ्स्ैव युष्लाद्धियो इुद्धितत्तवसान्तःकरणस्य विक्रियाणां सुखदुःखादितत्रयोजकनज्ञानादिविक्रियाणां साक्षी 
अहमतोऽविक्रिय इयन्वयः । सर्वैव्यवस्योपपन्तेरिति । एकस्यानिक्रियस्यात्मनोऽवियोपधानाद्धोक्तृलेऽपि चैत्र इदानीं 
सुखी मेत्रो इुःखी चैत्रो घटं जानाति न मैत्र इल्यादिप्रतीयमानायाः सखदुःखादेः प्रतिनियतसन्ताया उपपत्तेः तत्तदन्तः 
करणावच्छेदेनेव भोक्ृखाभ्युपगमाट्गनखेकलेऽपि करणशष्कुल्यवच्छेदेनेव शब्दभ्रादकलाभ्युपगमेनान्यावच्छेदेन तदजुपल- 
म्भवदू ययदन्तःकरणस्य यदा सुखाद्ात्मना परिणामसतत्तदवच्छेदेनैव साक्षिणा अहणत्तिषां च चैत्रादिशरीरढत्तितया तनैव 
नियतप्रतीत्युपपत्तेः प्रत्युतात्ममेदवाद एव । तस्य विभुखाभ्युपगमेन सर्वेषामात्मनां सर्वेन्दियशारीरादिसंबन्धसाम्यात् व्यवस्थाया 

दुरुभखम् तवीयादटोपात्तलकृतवैकक्षण्यव्याद््टसामग्रीसाधारण्येनादष्टसयैव तवीयतामात्रलाुपपच्या इुरभलात् तज्जानेच्छाप्र- 
यल्लसंपादितलेनादष्टसामम्रीवेलक्षण्यस्यापि ज्ञानादिसामप्रीसाधारण्येन ज्ञानदेरेव तदीयतामात्रलानुपपतत्या दुलंमलात् । अस्माकं 
ठु बिषयानुस्तारेण प्रतीदयभवेन प्रतीदयनुसारे विषयस्य कल्पनीयतया बास्तविकलाभावेन तथां व्यवस्थितायां प्रतीतावनाय- 
विदयोसंस्कारतस्तथैव सर्वख कल्यनादविद्ाया भधरितघटनापरीयस्खेनानुपपततैः काटपनिकलपश्चभूषणवलेनादोषलादित्यन्यत्र 
विसरः । सपण स्फुरणरूपेण चेति । सत्तज्ञानयोरात्मना सह कत्पितमेदेन धमिधरममावव्यवहारोपपत्ती धम्यैतिरित- 
यस्तयोः कल्पने खरूपकलत्यनाया धघरमेलकल्पनायाः संबन्धकल्पनायाश्च गुरतरायाः संगः स्ादिवि सत्वानुगमेन ज्ञानालुगमेन 
च चेत्रोऽस्ति जानाति मैश्रोऽसि जानाति इ्यजुगताकारभ्रतीतेरेकेन सत्तास्फुरणरूपेणात्मनैवोपपाद्यतयां तद्धेदसायुक्तलमिति. 
भावः। अभ्यदहितत्वादिति । निरभ्रयख निमित्त खयमप्रतिष्ठलेन कायैजनकत्वासंभवात् तेनाप्यपेक्चषणीयलेन भ्रधान- 
त्वादिदयर्थः । प्रथमं तद्ेवोपस्थितत्वादिति रोषः । सभवायिकारणान्तरानुपस्िताविति । आत्मनः कूटस्थनिदयतया 
्ुविबोधितेसख समवायिकारणत्वासंभवादिति मावः ! अनिद्या इत्यस्य यथाश्रुतार्थस्य सर्वैसंप्रतिपन्नतया उपदेशानहैत्वात् 
परकृतानुपयोभित्वाश्च विवरणमनियतरूपा इति । ददनादिदयनन्तरं दारस्यानियतङ्पचे द्वारिणः सुतरां तथात्वादिति शेषः । 
सामर्थ्याद्रा कभ्यः । तेन मात्रास्पशेस्यानियततवे प्रतिपाये सीतोष्णादेस्तत्प्रतिपादनमसङ्गतमिति निरतम् । उपटक्चषणार्थ- 
सिति । खखडुःखकारणत्वाये सुखदुःखहूपलेनोपचरिता आध्यात्मिकादयः पदाथीसेषां सर्वषां बोधनार्थं न खरूपमात्रस्यैव 
न्यूलेताप्रसज्जात् । एवेन श्षीतोष्णपदाभ्यामेव दुःखत्रयबोधे छखदुःखपदं व्यमिति निरस्तम् । तयोरजुपचरितखदुःखनोध. 
कलात् शुखं दुःखं चेति का्यैकारणयोरमेदोपचारात् ॥ १४ ॥ तस्यैव कतैत्वेनेति । खखादिकंभ्रति कैः फारणले भरल्या 
संत्तिाधवात्सयखायाभ्रयसेव कवैलसय वक्तव्यल्ादुक्तम् । एवमकवुमोक्ततेऽतिभर्संगान्नियमाय संबन्धविशोषस्य परम्पराकूपस्य 

कल्पने गौरवात्कतैरेव भोक्तुत्वख वक्तव्यतीद्धोक्तत्वेन चेत्युक्तम् । नाममाच्र इति । अन्तःकरणं बुद्धिः मदतस्वमिया- 
दिनम लया. मया च जीव आल्मेद्यादिनाम तस्थोच्यत इति नाममेद एव विव्रादपयैवसानं न पदार्थमेद इयर्थः । तद्भ्यु- 
पशम इति । मोक्रभासकातिरिकसय भोग्ययखदुःखाद्याधरयस्याभ्युपगम इव्यर्थः । मुक्तत्वादिति । अन्तःकरणे खसमान- 
संधाकशयैव दुःखदेरभ्युपगमेन तत्खभावला्तस्य तेन भावस प्रच्युतेरसंभवान्मोक्षदशायां वेदान्तनयेऽन्तःकरणस्यासत्तवाष्च 

तस्व सुक्षलाङ्गीकारासंभवात् आत्मनश्च इुःखादिरूपबन्धस खाभाविकस्यानभ्युषगमेन सु्तत्वस्योपपादितत्वात् उभयेोर्ेयधि- 

करण्यापसिक्पपक्ना तन्मत इति । तस्माद्धोक्तशवेतनस दुःलायाश्नयत्वमभ्युपगन्तव्यम्, तथासति न बैयधिकरण्यापसिः 

दुःखदः कारणजन्यसैव सखीकारेण कारणनिडृत््याऽकत्पितस्यापि तख निडत्तेः संभवात् तस्य मोक्षोपपततेरितिं भावः । यं 
सखभरकाशात्वेन खतं एव सिद्धमिति । उपक्रमस्थो यच्छब्दः विद्धं वस्त्वाह, अत्र च अकृतोपयोगितया भ्रसिद्धिः 

खपरकाशषसेन कथिता । तेन इुःखादयाश्रयस्यान्तः करणस्य जडस्य चेतनात्खभ्रकाशद्धेदः चेतनस्य खप्रकाशतया खत एव 
चिषद्धलेन परतो दुःखायाश्रयस चेतनल्साधकहेतोसत्सिश्यभावात् तथाच आगुक्सख दुःखायश्रये चेतनस्य निरासः । 

शुरिशथानसिति । यो छयसंपलामिलबितार्थतयाऽपूरणो न सोऽभितपरितार्थसंपादनव्यग्रतया शेते, यं तु पूर्ण. 
स्वादव्यैभतया सेते पुरि देष इवि भावः । चिदाभासदरेव्यादि । जडया भियो विषयभ्रत्िभासासंभवेनं तन्मया 

दृ्छेदधिषप्दृत्तिनिषृत्तिधमो धर्मयखहुःखा्यात्मना परिणविलक्षणायाः अवृत्तेरसंमवात् तद्र्थं॑तस्मं चिदामासशित्मरतिनिम्बों 
वृ्व्यः तस्व च तया तादात्म्याध्यासशित्तदाभासयोरयि तादास्म्योध्यासो ीचितोरपि च जलकम्पेन सूर्यभतिभिम्बकम्प- 

अतीवैसयोरिवं धियस्तत्तत्परिणतो स्यां चिदाभाससरापि तदत्तया भ्रतीतेस्तयोस्तादात्म्याध्यासस्याङ्गीकरणीयतवात प्रतिषि. 

म्कम्पप्रतीतौ सूर्यः कम्पत इति अतीतेस्तयोरि चिसदाभासयोरपि तदात्म्याश्रीकारात् तदभाव ाभासख्यापि भासकला- 
सरवाश्च । एवंच धीतादात्म्बीभ्यसि वितः खतादात्म्याष्यासद्वारा चिदाभास द्वारत्वसु्वैसुपपन्ञं चितो धी्व्याषारफल्यलोः 

विकाया व्वुतसंब्यापारफखलुपमोक्रुतेन साक्षिभूतायाः खाभासद्वार प्रयज्ञलक्षणायामदेषपरिणामलक्षणायां वा अृत्तौ 

हेतुत्वेन अवतेकत्वं च साक्षितरपयैवसघनसुकमुपपन्नम् । शदं चाभासजीवेवदे परिच्छेद्वादे चान्तः करणस्य वितेधेसतीदातम्यः 
छक्षण साष्यासिकसंबन्धस्त्रयोजक्तो योऽध्यासस्तेन जडस्याम्तःकरणसयं संफादितो येश्िदामासः कल्पितविद्रुपत्वै विषषया- ' 
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बभासप्रयोजकं तलत्परिणामलक्षणप्रद्ृ्तिनिमित्तं तत्र बितः प्रयोजकत्वेन विदाभासद्रारा धीतादात्म्याभ्य्ासद्य भरयोजकलं 
बोध्यम् । पतेन बन्धप्रसक्तिदं चितेति । तथा च षीनिष्ठख बन्धस्याज्ञानेन धीतादात्म्यापक्नाभासतादात्म्यद्रारां सद्।- 
क्ते परमात्मनि साक्षिणि प्रसजितत्वेन बन्धमोश्षयोने वैयधिकृरप्यापत्तिरिति भावः । यतो मानानीत्यादि । यतः येनं 
साक्षिणा मानानि असिव्यक्तविषयसंबन्धरूपस्य अ्रतिनिम्बनद्रारा तिषयाकारतापन्नसय वा खप्रकाशचिद्रुपसय व्यव्रहारिकषमा 
लक्षणफलस्यासाधारणनिभित्तानि बिषयाकारधीृत्तिरूपाणि सि्यन्ति गरष्यन्ते नतु अमाणेन ख ग्यते । ज्ञाभ्रदादिथयं 
जाग्रत्खप्रसुषुिरूपावस्थान्नयं तत्रं हैया विषयाश्च भावाभावविभागः सतत्वासत्व विभागश्च प्रमाणच्रत्तिसहकारेण साक्षिणः सत्तया 
वस्तुभाहकत्वात् भवि्यदृत्तिसहकारेणाज्ञातत्वादिनाऽसत्तया आदकत्वरात् इदमिदानीं सदिदं नेदमिदानीं असदिदं नेति बिभाग 
सिश्यति स॒ अध्यासवद्या्ांसान्विषयां सदाकारढतीसत्भयुक्तच्छाभयल्ादींस्तत्परयुक्तयुखदुःखादींश्च यहन् अमातृकृमोकतररूप 
तामवास्तविकीं प्रतिपन्नो बद्ध इव अहं ब्र्मास्मीति श्ुखा निगरष्टनिखिकोपाधिसंबन्ध्ुद् ब्रह्मरूपतया बोध्यते न कृशिद्रास्तविक- 
ममा्रादिना्रमात्रादिरिलर्थः, एवंचस्य पद्यस बन्धप्रसक्तौ अमाणलं सिद्धम् । पाकस्थले सर्वविरोषगाणनिदरतरमिनिदत्ति 
मन्तरेण दशनदाद---प्रागभाषासहश्रत्तेरिति । तत्र पाकजप्रागभावस्य सत्वेनो्तनिदृततेस्तत्सदृत्तित्नान् व्यभिचारः । 
खाभाविक इति । अथ यदपि न्यायादिददानेऽसि खभाववादो निराश्चतस्तथापि खभावः खस्यासाधारणो ध्मः शरीरा+ 
त्ममिदघ्रद्पं मिथ्याज्ञानं तत्पुक्तो बन्ध इत्यभ्युपेयते खाभाविक एवं बन्ध इति न खाभाविक शइयसंगतमिति चेन्न । 
खभाव एव खाभाविकः खभावश्च खात्मको भावो वा अनागन्तुकः खधर्मो वा खकारणजन्यः खनाच्नाद्यो चा भावः । 

- मवै विधो बन्ध आत्मन इति हि न खभाविकः । अथ तदेतत्यायादिददोनसाधारणम् । अुब्ादयुपाधिङृत इत्यपि बुद्धिषदस 
मिथ्याज्ञानपरलान्मनःपरत्ादा उपाधिपदंस्य जातीतरघर्मपरत्वाश् न्यायादिददौने नेदं शक्यम् । तथा सति हन्त्य 
तरमन्थस्यासंगतिरितिचेदुच्यते । वक्ष्यमाणयुक्किश्चुलयादिभिः आत्मनः खम्रकारानन्दरूपले व्यवस्थापिवे सति बन्धस्य 
निरुकोपाधिकरूपस्येव वाच्येन नासंगतिरिति । कवैक्मविरयेधादिति । नच कतैकर्मणोर्विरोधसतादात्म्येन, सतैक- 
क्रियायां छतरलकर्मत्वयोरसामानाधिकरण्यं खंखं गच्छति खंखमारोह तीद्यादिभ्रययनिरहात्सिद्धमेवास्ि, न तत्न सप्तमी 
अङृयर्थसख अयोजक्रत्वमिद्यसंगतिरिति वाच्यम् । विरुद्रयोस्योरेकत्र असंगः स्यादिदयत्र तात्पयोत् । मलु अनेनैवादमानेन कथं 
न खन्यतिर्किभासकसाधकादुमानख प्रतिरोध इयत आद-भास्रकत्व चेति । अन्यथेति । उक्ताचुमानधरकभासकपः 
दार्थ भानकरणभानान्यतररूपतया भानपिक्षापतिक्षेप इत्यर्थः। असिद्धो हेतुरिति । उभयमत्त एव दुःखिनो भानर्पत्वा 
नभ्युपगमादिति भावः । दुःखी खव्यतिरिक्तभाख इदययद्माने बाधमाशडते--बुद्धिब्रच्यतिरिकेति । वियु हेतुः सर्र 

देशायुस्युतत्वम् । नियते च सर्वकाकायुस्यूतत्वम् । अयमाशय--यो यो न भनेनानुस्यूतः सषदो देशः कालो ब्राससन 
भवेदेव प्रमाणाभावात् । अतः सर्वैव भानसं बन्धित्वं वाच्यम् । तत्र भानस बुद्धिडत्तिरूपल्ने संबन्धस्य दुवैचलात् 
संबन्धिनोः संबन्धतया छते संयोगादौ तयोरेकदेशकारुलनियमात् । परोक्षस्थले इतेखदसंभवाव् परम्पराविश्ेषस्य निव 
मध्चक्यलादिनिगमक्भावेनानेकलापत्तेः अतिश्रसक्तेश्च आध्यासिकतादात्म्यमेव भनस्यालुगतं अनुगतन्यवहारे धटो भाति 

पटो भाति तदानीं भातीद्यादिरूपेण प्रयोजकमभ्युपेयमिति विभुल्नं निखलं च सिच्यतीति ज्ञानख्यनेकत्वे विभुल्वं निद्यल्वं च न 
स्यदिखेकलं वाच्यम् । तत्र देतुमाद--मेद्कधर्म श्ुन्यतयेति । जानामीलंशः सर्व्ावििष्टः अतीयते निषोषश्च षटं 
परटमिव्याद्मंशामिरूप्यविलक्षणधरपदयदिसंबन्ध एवेदेतावतैव अ्रतीतिवेरक्षण्योपपततौ ज्ञानमेदकल्पने मानाभावः । नच जाना- 
मिजानामीद्यजुगताश्ारता गोगरिखनुगताकारतावतव जालेवोपपादनीयेति वाच्यम् । अनन्यथासिद्खारसिक्सार्वजनीनध्वंसो- 
पादादिश्रद्ययानुरो षा वादिव्यकिमेे व्यक्तयाद्गताद्रलस्य इरपपादतया जातिविषयल्ेनागल्या तस्मोपपायल्लात् । अनश. 
तरंशस्यायमयमिदयादितो व्यक्तिसामानाधिकरण्येन बटपटमिद्यादितो विषयसाक्षात्संबन्धित्रेन च प्रतीयमानस्याजुगतजातिनि-> 
पन्धनलब्रस्यातुचितल्लावर । श्ानध्वंसोत्पाददि्रययस्याखारसिकल्लादमिव्य्कविषयसंबन्धड््त्यादिनिषटतदिषयकलवेनान्यथासिद्ध- 
या व्यकिमेदस्याध्रामाणिकलेनाचुगतेन व्यक्षिखरूपेणादुगताकारतोपपादनस्योचितलात् । नच धटादिश्थङ्ऽपि वटादेरभि. 

वक्तिरेवास्वु तथा च घटादिरप्येक एव स्यात्, ध्वंसोत्मादादिभतीतेः कपालतत्संबन्धामिव्यक्यादिनिषयलादिति वाच्यमू 
युक्तया कपाल्देरपि तथाल्ापातात्र कपात्मदिष्वंसोत्पादनिषयलासंभवात् । धृथक्स्थितस्य कपाठद्रमस् याददेन संयोगेन 
येत्पत्तिव्यवदारस्तादक्चसंयोगे विद्यमानेऽपि कपालद्यैव कतिपयभागापगमे धटनादान्यवदहारददंनात्. संबन्धनाश्चादितिषयः 
ब्रासमवात् । नज कपा्वयवापगमात्र कपाटस्यभवेन संबन्धनाद्यस्त्रास्येवेति वाच्यम् । उक्तयुक्त्या क्रप्रालस्याविनाशयातु । 
न्यथा घटस्यापि विनाश्चप्रसंगात् । भअभिन्यक्तरतिरिष्काग्रा नारोत्पादादिकल्पने धटसमसंख्याकाभिन्यक्तेः चटर्वसप्रागभाव- 
मसंद्याकामिव्यक्ति्वंसपागभावयोधंटस्याधिकसख कत्पमैन गौरवात, धटलपिक्चया घटामिव्यक्तिल्नस कारय॑तावन्देदकल 

मौरवाष्च । अभिनव्यक्तेरत्यत्तिरथाये वियोभावस्य विनाद्यस्थाने च कत्पने तयो षेयनतिरिष्तते उत्प्तिव्रिनाचप्रतीयोरविश्चेषापचेः 
स्ैदापत्तश्च ध्रटातिरिक्तते नियतल्ते च तयोः सैदेव धटदेदत्ततित्रिनाचप्रखयापत्तेः अनिद्यत्वे च पूर्वोपदर्ित्रगोरष- 
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दवेशण्यापततेः तयोरष्याविभोवतिरोभावयोरेव कल्पने घटातिरि्तखानतिरिकलवत् आविर्मावतिरोभावातिरिकषखानतिरिकस- 
योदौषात्. अतिरिक्तितायां धटतत्परागभावध्वंसानां जचयाणां धघटाविभौवतिरोभावतदानिभौवतिरोभावानां च असंख्यानां 
भ्रसज्गात् । नच तवापि धघटभ्रागभावतद्भुसतस््रागभावादीनां घटध्वंस्नतस्रागभावतद्धसादीनां चानन्तानां श्रसंग इति वाच्यम् ) 
घटभ्रागभावध्वसस्य धटात्मकलाद्वरध्वंसप्रागभावस्यापि च घटात्मकलात् घटो भविष्यति अस्ति घटः धटो नयतीति 
मलखयत्रयस्ैव स्ारतिकल्रात् । नच घटस्याविभावतिरोभावौ तिरोभावस्याविभीव आविभौवस्य च तिरोभाव एतावन्मात्र 
कठ्प्यमिति वाच्यम् । तवं मते घटस्य सनातनलेनाविभौवतिरोभावस्य धटात्मकले घटाबिभौवस्य सदैव तिरोहितलसख धरति. 
रोभावस्य सदैवाविभूतलरसख च भ्रसंगात्, धघयाविभौवतिरोभावस्यातिरिक्तस्य नियते सदैव घटस्यानाविभूतलभरसंगात् । भनि- 
स्यत्वे चाविभोवतिरोभावासंस्यलापत्तेरयुद्धारात् । नचोत्पत्तावप्ययं असङ्गः । घट उत्पद्यत इति प्रतीती खसूपेण पूर्वोत्तर. 
ऊयोरसतो मध्ये सतो धटख सामन्यव्यवदितोत्तरक्षणेन यः खरूपसंबन्धस्तदुभयात्मकस्तस्येव संबन्धत्वेन विषयलाम् 
चटोत्पत्तर्त्यततेरतिरिकसखभावेऽपि कयभावाद्वयोत्पत्तरेवातिरिक्तसाभावात् पूरवोत्तरकाख्योधैटस्य भगभावध्वं सयोरतिरिषवः- 
योधटतियोधिनोः सत्त्वेन धटश्रतीद्यापततर्विषयस्येवाभावेनाभावात् । एवं घटस्य स्वारसिकसवैजनीननीलपीतादिपरिमाणादीनां 
विद्धानां भ्रययादपि घटस्य मेदः । नद्येवमेकन्ञनख नीरुपीतादिसंसर्गो विरुदः समूह्वाकम्बने खयापि तदनद्गीकारात् । नच 
यावतां नीलादीनां मधुरादीनां कोमलादिभमृतीनामण्वादीनामेकजातीयलवं तावतां निखलं व्यापकत्वं चाभ्युपेय, लाघवात्सा- 
अभ्रीविरोषसंबन्धाद्यापक एकस्मिन् घटे व्यापक एकसिन्नाकादे राब्दविशेषा इवावच्छेदकविरोषदेव नीखादीनां संबन्धः 
विष्ठोषाविभोव इति कुतो विरद्धधर्मसंसगंद्धेद इति वाच्यम् । नीखद्युतपादबिनार्ास्य चटोत्पाद विनाशेनैव व्याख्यातलात् 
धटानिद्यत्वेऽगप्रि नीलादिनिद्यतायाः प्रकृताजुपयुक्तल्लात् पाकस्थरे घटस्य विद्यमानत्त्रेन जातिवदप्रद्क्षलाया अन्यत्रेवाश्रया* 
भवेन वक्तुमशक्यलात् आबिभोवतिरोभावे गौरवस्यो्लात् पाकस्य नीरपीतादि्रयक्षप्रति भरविबन्धकत्वे कारणत्वे च 
नीठपीतादिभयक्षलयपेक्षया सखघवेन नीललरदिः का्यतावनच्छेदकलस्योचितात् कार्यकारणभावल्ाघवस्य वस्तुव्यवस्थितेः 
काय कारणभावमूरूकत्वेनाभ्यदिततया नीलादिष्वंसप्रागभावादिकल्पनागौरवस्म फलमुखगौरवत्वेनादोषलात् । अपाकजस्थछे 

सर्वेषां ्युद्कादीनां जलद्यमिव्यज्गथानां एकल्लमभ्युपेयसेचेत् अस्तु का नो हानिः जलादीनां शूपादिमेदात् मेदखाप्र्ययात् 
उत्पादविनादोनैव मेदस्याजुभविकलरात् । नच ज्ञानेऽपि प्रयक्षल्रयुभितिशाब्दल्लादयो मेदकाः सन्देव धमा इति वाच्यम् 1 

विषयसंबन्धाभिव्यल्िकानामावरणामिभाविकानां अरिनिम्बोपाधीनां वा इत्तीनामेवं तेषां खाभाविकधमेलात् विषयावच््छि्षचै- 
तन्यरूपेऽभिव्यकेऽनादते भ्रतिनिम्बिते वा विषयज्ञानत्वेन व्यवाये श्स्यवच््छिन्नचेतन्यामेद रूपस्य प्रत्यक्षय. वन्ह्याकारामु 

मिलयात्मकदृ्यवच्छिननेन पर्व॑ताकारपरलयक्षृत्यवच््छिन्नसयायहीतमेदरूपस्य' विधिष्टज्ञाननिवौहयप्रयेकक्ञानानिवाह्यकार्भरयोजः 
कस्यानुमितिस्थैवं शाब्दलदेरखाभाविकधर्मतया मेदकलखसंमवात्, ओपाधिकस् जक ओष्ण्यदिः" स्फटिके रक्तंतदेः पीतः 
जलय त्फरिकादितो मेदकलादशनात् , वशमस्मसीयादौ भवयक्षवशाब्दलदिः सामानाधिकरण्येनाविरद्धतया मेदकलासं 
अवाच । नच विषयचैतन्यख सर्वैदा विद्यमानत्वेन धटादिज्ञानव्यवहारस् कादाचित्कत्वेनः - त॑क्िवोदायाभिव्यक्तयायर्थद्तेरवः 

इयकल्प्यलात् विषयेण सहाकाराख्यसंबन्धस्यापि चावदयकत्प्यलात् तेनैव विषयप्रकादोऽस्तु -तयेवारूमतिरिकिमानकत्पनयेरि 
चाच्यम् । आत्मनो हि सर्वदैवासन्दिग्धलाविपयेस्तलनिवोहाय भानमद्वीकरणीयं तस्यानिदयतवे तदोष दुरुद्राभियचमङ्गी 
कार्यम् । भानस्यापि हि भानान्तरापेक्षसिद्धिकत्वेऽनवस्थापत्तिः । क्विदपि भानविच्छेदे तदसिच्याऽऽमूलं स्वैस्यासिद्धिभ्रसंग 
इति 'लम्रकादालमङ्गीकरणीयमिवि सधवादात्माभिन्नलमेकलं च, तथाच तेनैवाधष्यासिकेन संबल्वेनं सर्व॑भान निवहे वृत्तेरन 

न्ताया न तथालमेवं एकस्यात्मरूपन्ञानस्य खतो वैटक्षण्याभवेन अरतीयमानवेलक्षण्यसोपांधिकताया एव वाच्यतया उषाधेर्विषयं 
खाभवि तदलुपप्त्तेः । सिद्धे विषये पशथात्कल्प्यमानायां कादाचित्कविषयमानमिवोद्ाय व््तो सर्वालुपपत्तिपरिदारसमथा खाभा 
विकवैलक्षण्यात्मकाकारिरिषेव सा करप्यते न तत्र साकारवादापत्तिः । यदि विषयिलापरपयौयैः खामाविकैराकारेन्यायमत 
सिद्धज्ञानापरपयांया इत्तिरेव प्रथमतो 'भानरूपा कल्प्येत स्यात साकारवादापत्तिः । खांभाविक्वेलक्षण्येनैव ज्ञानानां वेरक्षण्यो 

पेपत्तो तदुपपादकविषयसख तदाकारातिरिक्षत्वे मानाभावादिति जितं स्ाद्िक्ानवादिभिः । धवं च मम मते यावन्ति हि तः 
ज्ञानानि तावल्यो मम 'दृत्तयः तवासंख्याता अलुव्यवसाया मम चैकमेव खप्रकाद्चमात्मरूपं ज्ञानमिति सिद्धं मेदकधर्मद्न्यतय 

ज्ञनस्येकलम् ॥ १५ ॥-जस्िद्ोके आत्मनः सलयसख दुथ्याद्युपाधिनिबन्धनतत्तद्धमसंसर्मिज्प्रतिमासरूपबन्धख बुद्याघुप 

धर्मिभ्यालं पिद्धवतछता ज्ञानेन बुध्यादिनिडृस्या निृत्तिरपपादिता बुद्यादयुपाधेरिदानीं भिथ्यां साधयितुं शङते- नन्वि 

त्वादिना । जडद्रष्टत्वरूपः सत्य एव संखार इति 1 अस्तक्तयुक्तया आत्मन एकलम् । नचेकेतवे सुखडुःखभोगग्यत 

स्थानुपपत्तिः । भनोरूपखान्तःकरणसख अलयात्ममेदं भिन्नस्य नैयायिकादिभिरिवातमेकलपक्षेऽपि तद्भेदस्येव खीकाराततद्धः 

खुखादीनामभ्युपेख भोगस्य ॒तदुपाधिकसख् व्यवस्थाया उपपत्तेः किंलात्मवददधेरपि खलयखमेवास्वु । एवं लडुःखादेडद 

सद्यदयेवात्मनि प्रतिभासोऽपि सल एवं । स्फिकलीदियावभास्यापि खयस्यैवाभ्युपगमराततस्येवासाप्यन्यधाख्याविलमस्ख 



अ० २ को १६] श्रीधर्मदत्तशर्मणा(भसिद्धवच्वाशर्मणा)निरचितो गूढार्थतत्त्वारोकः ९ 

अस्वितिचेत् जपाङ्सुमस्निानस्पगन्तुकलेन तदपगमे तल्ज्ञानधारापगमसंभवेऽप्यन्तःकरणसन्निधानस्यानादितया दुः्खा- 
दिकारणादष्टदिरप्यनायपरिमियप्रवादकलेन दुःखभोगस्य न विरामसंभव इत्याशयः । देशपरिच्छेदोऽपि प्रथयत इति । 

अथ यदि देशपरिच्छेदस्यानुक्तो कारपरिच्छेदरदिते परमाणौ असत्त्वं न श्यादिखभिप्रायिका तदुक्तिः तदा कारपरिच्छेदसख 
देशपरिच्छेदव्याप्यलखयोक्ततया कालपरिच्छिन्नस्यापि देदापरिच्छेदेनेवासत्वे कालपरिच्चछिक्षत्वोपादानमफल्मेवं उभयोरपि 
वस्तुपरिच्छेदेनेवासत्त्वे तदुमयोपादानमफलम् । यद्युमयोः परस्परव्याप्यव्यापकमाव एकस वैयर्थ्यमिति परमाणौ काठ्परि- 
च्छेदव्याप्यताभन्गप्रदोनेन तत्परिदारोऽभिप्रेतः तदा पाकजरूपरसादिततप्रागभावानां समनियतानां वैयथ्यं स्यात् । नच 
प्रामाणिकलान्न स्यादिति वाच्यम्, सामनेययेपि हि तयोरपि अआमाणिकत्वेनवेथ्योत् । एवं सर्व भ्रमेयमिद्याारकजन्य- 
ज्ञनविषयलस्य सवैदेशङ्त्तः कालपरिच्छिलतया कारपरिच्छिन्स् देदापरिच्छिन्नखनियमस्यासंभव इति चेन्न । यत्कालतो 
देशतो वस्तुतो वा परिच्छिणं तदसदिति भराचां कार्परिच्छिन्नलयुक्ला देशपरिच्छिक्नवस्य योक्तिः सा कालपरिच्छिल्लद्स्य 
परमाण्वादयसंभराहकलात्तत्संग्रहाय यदि देरापरिच्छिन्नसुक्ला कारपरिच्छि्नलस्योक्तिः त्सय य््यं तदुक्तेः तच्च नास्येव । 
एवं देश्चपरिच्छिनलस्याकाश्चायसंग्राहकलाद्रस्तुपरिच्छिनलस्योक्तिः । यदीयमेकस् देशपरिच्छिश्नलस्य प्रागुभयोकौ प्रक्स्यात् 
एकस योव वैयथ्यं स्याजञास्येव तत् । तथैव किंनोक्तमिति चु नोदेश्यम् । त्रयाणामप्यसत्त्वप्रयोजकलस्य समानतया 
पक्षविशोषे कालपरिच्छेदस्यापि साधकत्वसंभवेन तदनुक्तौ हि न्युनता खादिखयमिभ्रायात् । पूर्वोक्तज्ञानविषयत्वसख दि ज्ञाना- 
वमानकालल आकारावव्छरपरिच््छिन्नलं ज्ञानसमानकाटीनत्वे ज्ञानाभावकटे स्वदेश तस्याप्यभावेन देकापरिच्छिन्नल- 
मपि प्रथगुक्त इयस्य देरापरिच्छेदस्य कारूपरिच्छैदान्याप्यतया तदुक्त्या तत्संप्राह्य संग्रहस्यासंभवेन गतार्थयितुमलकयं 
ह्यर्थः । तेन तयोरेकूपलामावेनेकोक्त्यसंमवेऽपि न क्षतिः । खगत इति । भ्रवियोभितया खगतः खं मेदाश्रयः 

पत्रपुष्पक्चाखदेजक्षेण सह परिणामपरिणामिभवेनामेदात् बक्षस्य पत्रादिमेदप्रतियोगिलम् । पतं सांख्यमतेऽपीति। 
सस्कार्यवादिनस्तस्य कार्यस्यापि काल्परिच्छेदाभावात्तन्मतेऽसत्तवसाधनाय देरपरिच्छेदोक्ति- । प्रङृतिपुरषदेर्देशपरिच्छिन्न. 
लस्पाप्यभावद्वस्तुपरिच्छिन्नलोक्िरिदयर्थः । अननुगतं व्यभिचारिवरिन्वति । अभि व्याघ्या संबन्धोऽभिचारस्ता- 
दात्म्यम् बिरुद्धोऽभिचारोऽस्यास्तीति व्यभिचारि, सत्तादात्म्यं तु न कस्यापि विरोधि । घटरजतादितादात्म्यं तु तादस्म्यिन 

पट्युक्तयादिविरोधि भवतीति व्यभिचारित्वं व्यादृ्तलं पयैवसन्नम् । अतएव वुच्छव्यादृत्तत्वेन व्यभिचारिखादिति वक्ष्यति 
सदधिक्रणकेति । सत्त्वेन प्रतीयमानाधिकरणकेयर्थैः । तेन घटदे्वस्वुतः सत्तवविरहेऽपि सतो धटायधिकरणकेदयदिनौ- 

सङ्गतिः । पू्ैवद्धिरोधादिति । असतो भावे यथा परिच्छि्नलापरिच्छिन्लयोर्विरोधाव् असतः परिच््छिश्ञस्य वटादेर 

परिच्छिन्नस्य मावस अतिषेध एव॒ । एवं सतोऽपरिच्छिलस्याभावे परिष्छिननत्वे परिच्छिन्नलापरिच्छिन्नवयोर्विरोधाद- 
भावस्य परिच्छिन्नलस्याभाव एवेयर्थः । खश्नामेति । नच यदि सत्त्वं खीहृतं तदा तदाश्रयः सन्नपि स्ीक्रियत एवेति 

सन्नाम नास्येवेलयसक्गतमिति वाच्यम् । नामेति हि प्रसिद्धा्थकम् । तथाच वेदान्तदशेने सत्त्वरूपवास्तनिकधर्मषिना सद्रूप 

मबाधितखरूपं ज्ञानानन्दात्मकं यत्सिद्धं तत्सत्तवरूपधमौश्रयान्नियज्ञानादिमत आत्मरूपदरव्यादीश्वरादतिरिक्तं नास्तीदर्थः । 

खा्चत्पादकस्याकद्पनादिति । दव्यमिलादिप्रतीतेवकक्षण्यं सत्सदियादिभतीतेः सखरूपवैलक्षण्यविरहिष्या विषय. 

मेदमन्तरेणाुपपन्ञं तेनालुपपन्नेन वैढक्षण्येन सा द्रव्यादिष्च॒स्वरूपधर्म तत्संबन्धं च कल्पयेत् । तद्यदि सतत्वं व्रव्यादिन्निक- 

मानरदृत्ति खात्सामान्यं सत् विशेषः स्िदयादिभ्रतीतेरलुपपादकं स्यात् इत्यनुपपादककल्पनाभसङ्गात् सवोपपाद्क्र सोलु- 

स्यूतमन्यदेव किंचित्कल्मनीयं तया । नच सत्सदिखेका नासि अतीतिः द्रव्यं सदिद्यायन्या सामान्यं सदिखयन्येबेति दरव्यं 

बदिल्यादिभतीविरेव खबैलक्षण्यान्यथाजुपपत्त्या दव्यादिसाधारणसत्वकल्पिकेति नातुपपादककल्पनाभसङ्ग इति वाच्यम् । 

एवं सति हि दरव्यं सदिति प्रतीविरन्यान्यैव च गुणः सिखादिरिति द्रव्यमानरृ्तिसत्त्वं अन्यत्स्यात् त्रितयसाधारणेकषतीतेः 

सदित्याकाराया अभावात् ! यदिव वैकक्षण्येनादुपपद्यमानेन अतीतेः कल्पकतया व्यकतिमेदेऽपि सत्सदिलयंशस्य खतो वैलक्च- 

ण्यामावात् दव्य ग॒ण इत्यादितो वैकश्षण्यं खतव्यवैरक्षण्यं द्रव्यलादितो विलक्षणं द्रव्यादिष्वविलक्षणमसब्याकृतत धर्म विनानुपपन्नं 

तथाभूतमेव ध्म कल्पयेत् न द्रव्यादिषयेकदृलिधर्म॑तस्यानुपपादकलादित्युच्यते तदा द्रव्यं सदिति प्रतीतेः सामान्यं सदिति 

अतीतैश्च सत्सदिलयंसे नासि खतो वैलक्षण्यमपि ठु द्रव्यं सामान्यमियादितएव वैलकषष्यमिति द्रव्यलसामान्यलादितो बिलकणं 

दव्यादिखामान्यादिष्वविलक्षणमसद्यात्तं धरै तिनानुपपन्ञं तथाभूतमेव धर्म करपयेन्न ्व्यादिन्निकमात्रदृत्तिधम तस्यानुषपा- 

द्कलात् । नच द्रव्यं सदि्यादिप्रतीतेरन्यस्याः कस्याधितभतीतेः द्रव्यादित्रिकमात्रदृत्तिसत्ताकल्पकलमस्तीति सत्तासामान्या- 

कदैवौर एव खात् अजुपपादककल्पनाभसङ्गः । जथ ऋायैलकारणलावच्छेदकतया स्मषवेन सिद्धस्य सत्वसामान्यसय बरव 

सदिल्यादिभतीतिविषयलमान्रसुच्यते नतु घत्सदिदतुगताकारलस्य तक्कल्पकखमिति नाजुपपादकस्पनाप्रसंग इति चेन्न । 

नहि समवायेन सत्वावच्डिभ्ति तादास्थेन द्रव्यत्वेन कारणत्वं भवति संमवडुकिकम् , _अङ्गीकरणीयस्य घत्व निख- 

साधारण्येन का्यतावच्छेदश्लासंभवात् । जन्यसत््वावच्छि्ंभरति कारणत्वे जन्यमात्नदृत्तिसतत्वं खात् प्रमाणान्तरेण तस्य 
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निल्यसाधारणस्य सिद्धावेवोक्तका्यतायामनिदयत्मेन विरोषितस्ावच्छेकत्वं स्यात् तत्र प्रमाणान्तरस्य वक्तव्यतापातात् , 

कारणतावच्छेदकतया तु सुतरामेव न सिद्धिः द्रव्यस्य समवायिकारणत्वात् गुणकर्मणोरखमवायिक्नारणत्वात् त्रयाणां निमि- 

तकारणवेऽपि तदेकनिरूपितका्मलस्य संबन्धमेदेनानुगतावच्छेदकाभावेन च दुवैचलात् विशेषका्ैकारणमवेनेवावस्यके- 

नोपपत्तौ अरृत्यायनुपयोगिनः सामान्यकर्यैकारणभावस्याकल्प्यलरा्र । वैपरीत्यस्यापि खुषचत्वादिति । यदि सत्ल- 
दिति प्रतीविरचुपपादकमपि द्व्यादित्रयमात्रवृ्तिस्ं कल्पयेत् सामान्यादि्रयमात्रशसिधर्ममेव कतो न कल्पयेदिति वैपरीयं 

सामान्यादीनामेव सन्तं दव्यादीनां तदभावः तस्यापि सुवचलाव घामान्यादौ वर्तमानखगोचरतया परम्पराविशेषसंबन्धेन 

द्रव्यादिगतसच्वसैव सामान्यादौ विषयलकल्पनया वा द्रव्यादित्रयदृत्तिसततापक्षस्यैव सामान्यादित्रयमान्रदत्तिसत्वपक्षसयापि 

सवचलात् । नच सामान्यादौ सामान्याभावा तन्न सत्वजातिसंभव इति वाच्यम् । सत्सदिति भ्रतीतिष्िं सतत्वं गोचरयति न 

तत्न सामान्यलमपि, सामान्यते मानाभावाच्च अयक्षसख निखलादिघरिते तन्रासामथ्यात. भयुमानदेव्योप्यादिप्रहसपिश्षलेन 

घाध्यमसिद्धिविनाऽसंभवात् । यद्वा सतो विपरीतमसत् तख भावो वैपरीदययमसत्तवं तस्यापि खवचलरात् प्रतीतेरनुपपादक- 

कत्पकलेऽलुपपादकलसय दव्यादिमात्रहृत्तिसत््वसेव तदसत्त्वसख समानलेन वक्तु योग्यत्वात् । ( अथवा ) नु वैपरीदयसालु- 

पपादकतया सत्तासामान्यतुल्यवेऽप्यसत्ं दुवचलादेव न कल्पनीयम् द्रव्यादीनामसत्तवेऽखिरकार्यकारणभावस्य तदायत्तनि- 

खिलग्रहृतेश्च विलोपापत्तेए्यत भआह--सुवचत्वादिति । अचुगतविषयमात्रनिवाँह्याचुगताकारभ्रतीतिविषयसयेकख 

सवनुस्युतस्य सतो विरुद्धस्वभावानेकवस्वुतादात्म्यं हिं न भवति पारमार्थिकमिदयान्यासमिकमेव वाच्यमिति द्रव्यादीनामसस्व- 

मेव सर्व॑प्रमाणाधिकबलश्चुविगोचरीडृतं सुवचम् । नच कार्येकारणभावाद्यनुपपत्तिरिति वाच्यम्, का्यैकारणमावावच्छेदक- ` 

कोरौ सन्स गौरयेणाप्रवेद्यलात्, न्यायमवे तखयाव्याववकलात् , वेदान्तमतेऽसंभवाच्च का्ंकारणयोरसत््वेऽपि क्षल 

भवात् , नहि पू्वकाल्ढरत्तित्वमपारमा्थिकलं च विरद्धम् । ्रकृत्यादिरप्येतेन समाहितः । नचाश्षामोदकवृप्तानामुपार्जित- 

मोदकतृपतानां तुल्यरसवीयैनिपाकादयापत्तिरिति वाच्यम् , सतत्राविदोषेऽपि सवैसात्स्ैकायापत्तिस्तव मते यथाऽवान्तरमेदकत्प- 

नयां वार्यते तथाऽसत्तवाधिरेषेऽपि तैरेव कल्पितैः कार्यकारणगतमेदैरस्मन्मतेऽपि सा वायत इत्युपार्जितमोदकात्तत्सदशच. 

मेव रसवीयादिकमादामोदकाष्च तादशमेष तदिति दोषाभावात् । यदा सत्सदितिप्रतीतेरदुगताकाराया द्रव्यादिनिखिलपद्ा- 

ावरम्बिन्यां यथ्ैकसत्सरूपवस्तुगोचरत्वं विना नोपपत्तिरिति तया सत्खरूपलरसख सुवचत्वं तथावद्यकेकसत्खरूपतादा- 

स्येन सबैसत्तवप्रतीत्युपपत्तौ जपालीहियेन स्फटिकारण्योपप्या तदसर्ववत् द्रव्यावीनामसच्वमपि तथेव अरतीत्या खब- 

चमियत्र तासर्मम् । संबन्धमेदस्येति । दव्यादित्रये समवायस्य जाद्यादावेका्थंसमवायसख सत््वसंबन्धले संबन्धमेद- 

स्थेयः । खशूपसेदष्य चेति । द्रव्यादौ सत्तासामान्यस्य सामान्यादावसित्वस्य विषये तयोः खकूपभेदस्य 

चेलर्थः । नचास्तु सर्वत्रैवासिलसयैव विषयलमिति न रूपमेद इति वाच्यम्, निखदरव्यस्य समवायेन गुणादीनां च संयोगे- 

नादृत्तिचेन सर्वसाधारेकास्िलस्याभावात् । नच कालिकविशेषणतयासिलं सर्वैसाधारणमिति वाच्यम् , सर्वेषां जन्या- 

नामेककाराद्त्तित्वेन निरूपककालमेदेन तद्धेतस्यावद्यकत्वात् । नच महाकाक्वृत्तिल्नमेव तथास्त्विति वाच्यम् , उपाधिव्यति. 

रेकेण महाकालविषयिण्याः भवीतेः खरसतोऽभावात् इदानीमस्ति तदानीम स्तीयदिरेव भ्रतीवेरा्भविकूलात् तत्र चोपा 

धिसेदेन भिन्लानामेव खल्डत्तिलानामवगमादिति भावः । जातिमाशोच्छेदप्रसङ्गादिति । न्च कायेकारणभावाव्- 
च्छेदकतया द्रव्यलसयोगत्वदिः पएरथिवीलगन्धत्वादेश्च सिद्धिरिवि कथं आतिमाघ्रोच्छेद इतिचै् । पदाथोन्तररूपायाः 

कारणताया अवच्छेदे मानाभावात् । नचावच्छेदकाभवेऽपूर्वगवादौ दुग्धायर्थिष्रदृत्यनुपपत्तिः, गृहीतकारणतायाः भ्रा. 

यकस तत्र विरदादिति वाच्यम्, साज्ञदेरेव तत्र भ्रयायकत्वात्। अन्यथा जातेरपि नियतव्यलकव्ङ्गधाय दुभदत्वपरसंगात् । 
नच साज्ञादिरेवानसुगत इति वाच्यम्, तेषामपि जातिग्यलकसखावयवविरोषेणाजुगतेन श्रहणात्. । नचानवस्थाभसङ्कः, 

शनुगताकारभतीविसिद्धजातिलीकार एव तत्परिदारद्याशाया अपि संभवात् कारणतानियामकतया सिद्धिमिच्छतस्तवेव तसर- 

सङ्गस्य दुवारत्वात् । यदा हि साज्ञादिकमद्गतं सिच्यति तदा गोलं कारणतानियामकतया विद्यवि । साज्ञादावप्यलुगतो 
धर्मः कवित कारणत्व नियामकतयैवे विद्यति सोऽपि धमो व्यल्कनियतधर्मसिथ्यधीनसिद्धिक इद्नवस्थिताया अपे- 

षाया दुवारलात् । गौयौरिखजुगताकारायाः ्रायक्षिषग्रतीवेरन्यतमलेन हि नासिगतिरिति तयाः सामान्यसराधकले 

चिश्यति तत् मेदकूटावच्छिन्नप्रतियोशिताकभेदखरूपस्य तसय मेदकूटग्रहसपेश्चलेनातीतानागतगोव्यक्तिमेदस्य अ्रदयक्षाविषय- 

तेन तद्विषयत्वासंभवात् नियतपूर्ववर्तित्वखकूपायाः कारणतायाः सावन्छेकत्वेऽपि कारणतावच्छेद्कतया तत्सिद्धिरमुमिविः 

हतं तदेव हयवच्छेदकतया विषयीक्यौदिति तन्न सि्येत् । नच गौरवं बाधकम् , धतिरिक्तजातिकल्पनापेश्चया भखण्डताटश- 
भदव्यकेरेव खरूपतोऽवच्छेकत्वकल्पनायां तदभावात् । निखद्ैकलेश्वरहानस्यावस्यके तावश्क्तिघु निषयत्वै चैकत्वं प्रकल्प्य 

बरूपतस्वसैवावच्छेदकतयाऽलुमितिनिषयत्वकत्यनोवित्याद्वा न ॒तऋरणतावच्छेदकतया तत्सिद्धिसंभवः । असुगताकारपतीते- 
शत्याधकत्वेतु भवस्व तत्षिद्धिः । अल्गताकारभाद्क्षिकपरतीतेस्कनिषयत्वनिषयकत्वासंमवादिति भव्र~~मेदघदटितेति । 



अ २ छो० १६-१७] श्रीषमदत्तश्मणा(धसिद्धर्वच्चादार्मणा) विरचितो गूढा्थतत्वारोकंः । ११ 

संबन्विनोभैदनियतः समवायादिभेद इत्युच्यते तद्धरितेलयर्थः । नलु कथमेकस्य सर्वाभिन्नत्वं तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिश्त्वनि- 

यमात् इव्ययुणादीनां परस्परमेदअसङ्ग इति बाधकबल्यदगद्या द्व्यादिषु सत्वधर्मगोचरत्वमेव तखा वाच्यमिदयत आह- 
दव्यगुणमेदासिद्धयाेति । यथेकं इवर्ण इण्डलात्मकं विधाय पुनः कटकात्मकं विधत्त तत्र॒ यल्ुण्डलमासीत् हेम 

तदेवेदं कटकमिति भरतीदया हेमात्मना वस्तुभूतेन करकङ्ण्डलयोवैस्तुतोऽमेदः, भेदस्तु कल्पित एव हेमखरूपसय कालत्रया- 

नुवर्तिखात् विकारस्य कुण्डकदेः वाचारम्भणमाज्रलात् , तथेव सदात्मना द्रव्यगुणयोरमेद एव पारमार्थिकः तस्यैव कालत्र- 

यानुवर्तिलात् , इव्यगुणादिभेदखं वाचरम्भणमअल्ात् , इदं च ^तदनन्यलमारम्भणाब्दादिभ्यः° इद्यधिकरण उपपादितम् , 

किच दरव्यं न गुणे इति प्रतीतिः ्यगुणाभ्यां भदस अतीतेश्च मेदं न गोचरयतीति भेदस्य अतीतेश्च ताभ्यामभेदे तयो- 

रप्यमेदः । नच ताभ्या मेदस भेदः प्रतीद्यन्तरमोचर इति वाच्यम् । उन्यरुणमेदेभ्यो भेदस्य खहूपस्य च मेदमगोचर- 

यन्ता पुनसखेषां भेदापिच्या सर्वेषामभेद इलयनवस्थाभसङ्गात् भेदातिद्धिर्विश्रामे तदारभ्यैव सवभिदगप्रसङ्ग इत्यादिभेदखण्डन- 

ग्रप्ः खण्डनम्रन्थे श्रपथित इति भेदापिच्यमेदश्रसङ्गो न बाधक इति बाधकाभावात् लघवस्य च सत्त्वात् सति धर्मिणि 

तेषामभेदो न तेषु स्वं नाम कथिद्धमैः । नच करं जधवमिति वाच्यम् । सत्त्वधर्मेकंल्पनायामपि सर्वसाक्षिणः खप्रकारस्य 

नियस्यैकस्यात्मखरूपस्य सदात्मकस्यावद्यककर्पनीयलेन तेनेव सब्यवहारोपपत्तो सत्त्वरूपधर्मसखातिरिक्तस तेषु तत्संबन्धसय 

च कल्पनायाः गुरुत्वात् तदभावेन लाघवात् सत्तवरूपधर्मै विनैव स्वैबाधावसानतयाऽबाध्यखरूपस्य खात्मनेवात्मनः सिद्ध- 

लात् तद्ध्मस्यापि कल्पितल्रात् । एवंसति खप्रकाशे सर्वेषां आंभ्यासिकसंबन्ध एवे दरयत्वोपपत्तिः । भन्यथा तदुपपत्ते 

कत्पूवमन्नोपपादितादपि सब्येवाधिष्ठान शदमर्थं इव रजतादिः द्रव्यद्रव्यलावीनामपि बिदोषणतयेव गोचरलमिति निर्यं 

सिद्धम् । उपपादितं तद्विस्तरेणद्वैततिद्धानिति भावः । सत्तापि नासतो भेदिकेल्यादिवातिकविवरणम् । वातिकं च सामान्यतो 

भदनिराकरणपरम् । तदुक्युक्तेः सति सवेषामध्यासर एव संभवति द्रव्यादिषु सत्तवङूपधर्मेसति इव्यलगुणलादिनाभेदः स्थदिवे- 

्युक्तवातिंकतात्पयैमुकाथं इति तदुक्तमिति सुसङ्गतम् । तस्याप्रिद्धेरिति । तसखासतोऽरसिदधरज्ञानात् प्रतियो गिज्ञान- 

सपिक्षं हि भदज्ञानम् सद्यामभावो निरूप्यत इति न्यायात. इति न भदिकासत्तेख्थः । सद्धमेत्वान्न सतो सेदक- 

सिति । यदोक्तयुकेरेकलैव सतो धर्मा इव्यलाद्यः तदा कथं भेदका भवेयुः तद्धरस्य दि घमो रूपरसादयः किं 

तस्य भवन्ति भेदका इति भावः, अतएवेति । उक्युकतेः सखोवैकस्मि्नभेदेन द्रव्यादीनां विशेषणसे दन्यलादिनापि सतो 

मदामावदिवेख्थः ¦ यदपि ताकिकैः कारं कालोपाधिल्रूपमेव सवषां मन्यते तदपि जन्यानामेव तथापि तदेकदेशिमते- 

ततव । निलयानां खतः कालोपाधिखविरदेऽप्यनिद्यधरमविगिष्टतया तथालम् ॥ १६ ॥ परिच्छिन्नत्वापत्तेरिति 1 

वस्वुपरिच्छेदस्य सदन्तरज्ञाननिष्ठभेदभ्रतियोगिलसतत्वेन सतवापत्तैरिद्यर्थः । तथासति मिथ्या स्यादिति भावः । नन्वस्ु 

्ञानात्मकलं तत् यथा सति चटादीनामध्यासात् सतो घटाययात्मकल तथैव ज्ञानस्यापि सखध्यासात् ज्ञानात्मकं एवंसति न 

परिच्चछि्लं ज्ञानं न सदिति व्यवहाराभावेन खतो ज्ञानाधिकरणभदभ्रतियोगिलरासं भवाय आह-तश्चेल्यादि । 

ज्रदत्वापत्तरिति । कस्पिताकल्पितयोवसवाभेदस्याभावात ज्ञानान्यखरूपमजडलस्य सत्वेन मिथ्या स्मादिति मावः । 

धास्वर्थस्वात् क्रियारूपलाच् । आरोपमान्न इति । वास्तवपरिच्छेदामावेऽपि घटादीनां तन्नाध्यसखलेन तत्तादात्म्येन 

तद्म परिच्छेदस्य स्फुरणरूपे सत्यारोप शयर्थः । परिच्छेदारोपमुपपादथितुं अहं घटं जानामीति भ्रतीविगोचरीभूतं सत् 

ञानं पिद्यति सा च कथं ज्ञानवद्वटं विषयमाश्नयमदहंकारमपि गोचरयन्ती ज्ञां सत्कु. विषयादिकं चास्न्नचैकमाभ्नयो 

निषयो विषयि चाधितं च भवतीति परिच्छि्नमपि वस्तुत एवं भवतीवि शं निराकठुसुपकरमवे--अहं घटयित्यादिना 1 

शुद्धं हि ज्ञानसरूपकल्पितमपरिच््छि्ं तत्खसंवेदनसिद्धमेव नास्माः प्रवीतेर्विषयः विषयश्च इत्यवच्चछि्चः स॒ च वृत्ते- 

राधरयविषयाभ्यां परिच्छिलायाः कत्पिताया धर्मेण परिच्छदेन परिच्छिन्न इति सर्वेति दधे परिच्छेद आरोपितः तखा विष. 

यश्च चैकोऽपि सन् येनान्यसखापि तत्त्व॑स्य. इद्याश्नयस्य निषयस्य चाध्यस्तं प्रदर्शयिष्यते अहंकारस्त्िलयादिनेति भावः । 

नयु क्षानातिरि्तज्ञानव्यजकडृत्तिकल्यने तव गोरवमिखत आह--भात्ममनोयोगयखेति । तत्तञशञानकारणस्य भिक्स्येवा- 

ह्ममनोयोगश्यं तव॒ मते स्वेन वृततेरन्तःकरणपरिणौमस्य तत्स्थानीयतया नासि गौरवम् । भ्रत्युतानन्तज्ञानप्रागभावध्वंसा" 

दिकल्पने तवैव मोरवमिति भावः । ध्वन्यवच्छेदेन शब्दवदिति आसंसारं श्॒ब्दसय स्थागिलेऽपि तवदच्छेदकख तय्जकस 

घवनेरसस्यादिभि्ैथा उत्यत्नो गकारे मिनष्टो गकार इसस्योपपत्तिसथा हञानव्यलकदतेरतयच्यादिभिकञनस्म तदुपपर्िः 

उक्षयुकिभिः ज्ञानस्य निल एकल्े च सिद उत्यच्यदिरौपाधिलकल्पनाया एव न्यो्यलादिद्य्थः । अर्हकारद् अद 

प्रययनिषयजीवस्त्वि्य्थः । तसन् सति ज्ञान इयर्थः । तदाश्रयतया ज्ञानाश्रयतया । तदत्ति । अन्त.करण्तीखथः 

ननु सुषुधिकलि वस्तुमात्रसेवास्पफुरणात् तत्काख्व्यादृत्तद्यं ज्ञानदलय कुतो नं कारुपरिच्छिन्नलमिदयत आह--छषुचावह- 

कारेत्यादिना 1 अन्यया ुप्ावजञानसयस्छुरण इत्यथः । स्मरणं न स्यादिति । अजुमवामावि ससकारस्यामावात । 

नच चुषुिकाठीनसय श्ञानामावस मनसा लकंयुक्ेन सयुकतविसेषणतया जामदाचक्णेऽसतु प्रस्मिति वाच्यम् ' मवि 

छोगिताचच्छेदकरूपेण अतियोगिश्धानस्याभावात्., भाने च हानसामान्याभावडपनिषयसमैवारतत्वं सात्. तदा खघुकषिकारुखानि- 
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यमानलेन प्रद्यक्षेण तद्रदणासंभवात् तथासलयेतावन्तं कालमिति स्मरणे तत्कारविषयता न स्यात् । नतु जागराधक्षणे 
द्विन्निशषणमध्ये बा श्ानाभावानुभितेः संस्काराुक्तस्रणमुपपादनीयम् अनुमितिरेव वा तथाकारास्त्वि्यत आह--नचो. 
त्थितस्येत्यादि । छ्तिकारुहपपक्षज्ञानादिति पक्षतावच्छेदकाज्ञानयाप्युपलक्षकं, तेन युषुप्तिकालवच्छिन्नात्मपक्षका- 
नुमानमपि निरस्तम् । भन्वय जी्मत्कालकः सुषुप्तिकालविशिष्टः जाम्रत्कालत्वात् मेत्रीयजाग्रत्काख्वदिति सुषुप्तिकालादुमा- 

नम् । नचाय्जाम्रत्काढे व्यभिचारः जाभत्कालेत्तरलेन हेतोर्विशेषणात् । नच तस्पाप्यस्सेवान्यदीयजामत्काजेत्तरलम् । 
भन्यदीयडषुतिकालविग्टलस्यापि सत्त्वात् । यद्यमिमतसखीयसुुपिकाखसिद्धये साश्रयकाखव्यवहितोत्तरलखावच्छेदक- 
शरीरावच्छिन्नत्वोभयसंबन्धस साभ्यतावच्छेदकसंबन्धत्वं जाभदवस्थाया एव पक्षत्वम् 1 तद्] खोत्तरचखावच्छेदकदारीरा- 
वच्छिननत्वोभयसंबन्धेन जाग्रदवस्थाविशिष्टत्वसखय हेतौ विशेषणीयत्वात् 1 नच जाश्रदव्यवहितोत्तरजाभरदवस्थायां व्यमि- 
चरः वभे साध्यतावच्छेदकसंबन्धत्वात् हेतो जाग्रत्कालव्यवहितोत्तरल्यत्वसख विरेषणत्वद्रेति चेन्न । परकीय- 
धु ेदुभ्रहस्वेन द्यन्तसिद्धेः । परकीयज्ञानस्य दुग्रहत्वेन तदभावसख नाढीविरोषमनःसंयोगस् वा तखाः अदयक्षासंभवात् 
खषु्िरिङ्षानि जाम्रति माथिके व्यभिचारेणाञुमानसयाप्यसंभवात् शब्दस्यापि तदुभयपूर्वकत्वेनासंमवात् । अथायं कालः काल- 
वैकः कारत्वादिखनुमानेनेतव्नापरतकालमूरवैत्वेन शीत चुघुधिकाल्ख भवति पक्चतवसंमव इति चे । एतलाभतत्काल- 
पूव कारत्वस्य सखरीयजाभत्काङेऽपि सत्तवेनावच्छेदकावच्छेदेन पक्षत्वे बाधः सामानाधिकरण्येन पक्षत्वे स्वेन सुषुप्तौ साघ्यासिथ्या- 
ऽभिमतासिद्धिः कालाव्यवदितपूर्वैक इयेव साधनेऽव्यवहितपूैत्वादेः खत्नधरितस्वेनाननुगततया द्न्तपश्चसाधारण्यासंभवात् 
यथाक्थचिदयुगतेनान्यवहितोत्तरत्वसंसर्गेण कालस सामान्यतः साध्यत्वे पश्चधमेत्वमदिन्ना कालविशेष॑स सिद्धावपि कार- 
त्वमात्रखयानुमितिविषयस्य पक्षतावच्छेदकत्व उ्कतदोषतादवस्थ्यम्, विशोषधरममस्य चानुमिदखया नियन्नितविषयिण्याऽविषयी- 
करणात् । तत्कालत्वेन तन्नाप्रत्काखान्यवहितपूर्वै कारत्वेन वा पक्षत्वं न संभवयेवेत्युष्करीतेरप्यसंभवात्, अथ कर्थचित्तेन 
रूपेण भदेणेऽपि तस्येतजाभस्पूरवैकाखान्यैवदितपूर्वंकारत्वखय जाभ्रतयुषुप्तिसाधारणस्थूलकाकेऽपि सत्त्वेन तत्रानवच्छिन्नविशेषण- 
तया न खीयज्ञानाभावसंभवः । विशेषणतामात्रैेण च साध्यत्वे युषो ज्ञानसत्त्वेऽपि शरीरान्तरावच्छेदेन तत्सिथ्याथन्तरत्व 
स्यात्. । खीग्ररारीराव्रच्छि्विद्तेषणतया साधनेऽपि मृच्छीसंभरज्ञातादिसाधारणस्थूलकाङे तत्कालावच्छेदेन तस्सिच्यार्थान्त- 
रापत्तिरेव स्थूलदष्ुपिकालसंगप्राहकस्यो्तकालासंमरादकसख सुज्ञेयस्य चा संभवः । सृष्ष्ममात्रसंगाहकोपादाने सूक्ष्मेऽपि तस्मिय् 
तवितरसिन् साभ्यासिद्धिः एतवन्तं कारमिदयाकारकाुपपत्तिश्च । नच स्थूल एव सुषुप्िकाञे मूच्छौदिसाधारणे ज्ञानाभावसि- 

द्ावप्युक्तपरामशेख ज्ञाने सर्वकालननुस्यूतत्वस्य चोपपत्तसदेवास्तरिति वाच्यम् । सुषु ज्ञानसत्त्वेऽपि मूरछकात्मवच्छेदेन 
मूच्छौकाठे ज्ञानसत्त्वेऽपि खवुप्िकाखवच्छेदेन वा ज्ञानाभावसंमवेन सुषुपिमृच्छैयोश्ठस् तजिश्वायकत्वाभावेनाप्रयोजकत्वात् । 
अथास्वु कथवितयक्षस्ाभिमतसख अषिद्धिसथाप्याद--छिङ्कासंमवाश्वे ति । अस्मरणादेरिति । अस्मरणं ज्ञानवत्तया 
स्मरणविषयत्वाभावः तस्य ज्ञानकाङेऽपि ज्ञान प्रयक्षे संस्काराभावेन सत्तया व्यभिचारित्वम्, सषुधिकार्खयापि ` अन्या ज्ञान- 
वत्तया अरणे स्मरणविषयत्वसंभवेनाधिद्धिरपि । आदिपदात् ज्ञानवच्वभ्रकारकभमाविषयत्वाभावपरिप्रह. । तत्र यदि खपर- 
साधारणस्खतिभ्रमाविषयत्वसामान्याभ॑वो हेवुसदा परकीयज्ञानविषयत्वसन्देहेन सन्दिग्धासिद्धिः । यदि खीयरश्यादि विषय 

त्वाभावः तदापि काखन्तरे स्लयादिसंदेदात् संदिग्धापिद्धिः । तत्काटीनस्पदयादिविषयत्वाभाव "उत्तरकाङे श्ञानवत्तया 
निधिते तत्काटीनस्ग्रूयविषयत्वमिश्वयेन व्यमिचारनिश्चय एव, अयुकूलतकंविरहेण संदेहोऽपि व्यभिचारस्य दूषक एव किमु 
नष्तन्ये निश्चयस्य तत्त्वे इति । अयं कालो ज्ञानानधिकरणकालोत्तरः क्चानानधिकरणकाखनव्यवहितोत्तरो वां सरणानधिकर- 
णतवात्. सुषुपतिकालो वा ज्ञानानधिकरणः सरणन्यवहितपूरवैतवद्यन्यत्वात् स्मरणपूवैत्वद्यन्यल्लात. विषयसंनन्धितया स्मरणा- 
विषयत्वदिव्यादीम्यप्यनुमानान्यर्थान्तरव्यभिचारसंदिरधासिच्यादिमिर्निरस्तानि । तथाहि अथमानुमाने सुषुतेज्ञोनाधिकरण- 
त्वेऽपि स्मरणानधिकरणजागरक्षणस्य ज्ञानानधिकरणमूच्छोधुत्तरत्वेन साध्यसिच्याथांन्तरत ज्ञानाधिकरणकालोत्तरत्वश्चन्यत्वख 
साध्यत्वे च बाध एवं । द्वितीये क्ञानाव्यवदितोत्तरसंस्कारक्षणे स्म्रयनधिकरणे व्यसिचारः । तृतीये ज्ञानोत्पत्तिक्षणे स्थ्खव्यव- 

हितपूर्मलश्चल्य उपेश्षाक्चानाधिकरणक्षणे च व्यमिचारः 1 चतुर्थऽसिद्धिरेव । पञ्चमे ज्ञानमाच्रस्य खाधिकरणकरालविषयत्वे 
कारस्य विषयसेब्रम्धित्तया नियमेन समरणे च मानाभावात् अत्युत न स्मरामि कदा इषटमिलयनुभवात् ज्ञानाधिकरणक्षणस्यापि 
तादशसमरणाविषयत्वेन व्यभिवार इति ! सुषुपधिकारः क्चानाभाववान् ज्ञानसामम्यभावात् ` इ्यलुमानं इषयितुमाह-- ज्ञान. 
सामन्यभावस्येव्यादि । सामभ्यः फलैकसममधिगम्यत्वेन तदभावस्य फखाभावन्ञानेन ज्ञेयतया अरछ्ृताञुमानेन क्ञानाभा- 
वनिणेये सामम्यभतनिर्णयः सामप्यमावनिणैये च ज्ञानासावानुमानमिदन्योन्याश्नय इति भावः । अ्नोत्पज्नपुनसत्पत्यददोनात् 

ज्ञानक्षणख ज्ञानसामभ्यनधिकरणंत्वं वाच्यमिति व्यभिचासेपि दोषः । ज्ञानसामम्यन्यवहितोत्तरत्वश्चून्यत्वस्य हेतुत्वे त्वन्यो 
भ्या्नय एव । एवंच सुषुप्तौ. ज्ञानाभावासिख्या पूवोक्तयुकिमिः सतो ज्ञानात्मकत्वं ज्ञानस्य निदयत्वमेकत्वं -च निरपवादं 
सिद्यति । किंच सामम्यभावेन ज्ञानाभावसिद्धिः जन्यज्ञानस्यैव बाधिका खात् साक्षिज्ञानं च नियमेव यधप्तो हि वर्तते । 
अङ्ञानभानभतिनन्धकागन्तुकनाह्यान्तःकरणभानसामभीनिस्दमन्रेणान्ञानसंबन्धितया ` -स्फुरणमन्रमिति - नाञुमानेनोक्तसिद्धि. 



अ० २ ®छोऽ १७] श्रीधर्मदत्तरमणा(पसिद्धबचारार्मणा) विरचितो गूढाथत्वारोकः । १३ 

प्रतिरोधः । अज्ञनभानं सष्ठ अतिपादितसुपपादयन् घटदेरविषयस्य कत्पितलमाद--पएवं घटादिर्धिषयो ऽपीति । 
यथा आश्चयतया प्रतीयमानोऽदंकारः सति स्फुरणरूपे कल्पितः एवं विषयतया प्रतीयमानो घटादिरपीयर्थः । अज्ञानाव- 
स्थाभासक इलयत्र हेदुः-प्रागक्ञातं इति । ययज्ञाततया साक्षिणा न विषयीकृतः स्यात् प्रागज्ञात इति परामरो न स्यात् । 
यथा प्रार्ष्ट एवं घटे यो मया आद्र इष्टः स एवेदानीं इष्ट॒ इति नादृष्ट इति भावः । अज्ञातस्य ज्ञाताद्धेदेऽज्ञातावस्थाभासके 
स्फुरणे कल्पित न स्यादत उक्त--यः सपवेति । कस्पितले हेदुः--श्ञा तइति । कल्पितलं॑विना ज्ञातलरानुपपत्तेः । 
आध्यासिकतादात्म्यातिरिकस्य ज्ञानह्ेयसंबन्धस्यानिवाच्यलाव् । ज्ञानेऽध्यासं॑बिना तेन सह तादात्म्यायोगाच् । सद॑शे हि 
कषियतलं प्रगेवोपपादितभितीयमपि कल्पना न ततोऽन्येति बोभ्यम् । ननु खरूपेणेव धटादीनां ज्ञानेन भरमाणव्यापारे सति 
ग्रहणम् नहि तख आगश्ञातलमपि तेन गृह्यत इत्यत आद--अशक्षातक्ञापकतवं दीव्यादि । भतराज्ञातलं नोपलक्षणं 
तथासलयज्ञातलरांशस्य ज्ञापकषटकन्ञानेनासंबन्धः स्यात् स्परतिरपि आगयुभवात् अज्ञातो यो धघटस्द्धिषथिणीति प्रमा 
स्यात् । विहेषणले चाज्ञाततस् ॒ज्ञानसंबन्धात्स्छतिस्थङे साक्षिणा निषयस्य ज्ञातलेनैव ग्रहात् । स धट इति यः रागु 
भूतः स इदयर्थं इति न सा प्रमा । अदुभवस्थङे हि साक्षिणा अआगज्ञाततेनैव विषयो गृह्यते भयं घट इति । घरमहमनु- 
भवामि अ्रागज्ञातं घटं ॒पर्यामि अनुमिनोमि इद्यायथं इति भावः । साक्चिणः स्ुरणस्यैवाज्ञाततपराहकलमुपपादयति-- 
अक्षातत्वं चेत्यादिना । तज्कनोच्तरेति । अदयक्षस विदयमानावभासकतया चाष्कुषादिज्ञानकारे सतोऽनज्ञानसय तद्- 
विरोधितया पश्चादपि तेन तदपसारणासंभवादिति भावः ¦ धारावाहिकेति व्यसिचारज्ञानसौखुभ्याय तत्न साभ्याभावख 
"आग््ातलखेदानीं ज्ञातलरूपहेतोश्च ग्रहात् । व्यभिचारस्तु व्यवहितानेकज्ञानस्थछेऽपि भवदेव । अनुमानखलीकर्व॑मते साध्यसख 
अग्जञात्लाभावरूपलात्, अज्ञतत्रसख भावस्यानभ्युपगमात्, तेन प्रागज्ञतल्स्येव सत्वेन साष्याभावासन्वाब्यभिचारा- 
सद्ठतेनावकाश्च इति भावः । भकारान्तरेण साक्षिणाऽज्ञातलग्रहणसुपपादयतपि-नचा्ञाताव स्थेति । प्रदयक्षज्ञानं प्रति 
विषयस्य तत्सनिकर्षसख्य वा हेतुलं स्वैसंमतं तत्र ज्ञातख हेतु आत्माश्रयः तेनैव हि ज्ञानेन तस ज्ञातं ज्ञातत्वे च 
ूरवसतो ज्ञानात् ज्ञनमिग्यज्ञातस्यैव जञार्नप्रति हेतुलम् तच्वाज्ञातस्य धर्मिणो ज्ञानाभावे कथं आद्यं अग्रहणे च न भ्रामाणि- 
कम् । नच भरदयक्षेण गृहीते घटे पश्चद्धितुलज्ञनमिति वाच्यम् । नहि. तज्ज्ञानं प्रयक्षं हेतोरन्ञातावस्थपन्नसय विषयस्य 
धर्मिणोऽभावात् । अनुमानं तु अनुकूरुतकौनुग्रहीतदेलमावादसंभवि । नच तव्यक्तिलसेव जनकतावनच्छेदकम् तेनैव च 
रूपेण सत्वं ज्ञातत्वं चपेक्षितमिति भदयक्षानन्तरं अ्रहणे न क्षतिरिति वाच्यम् । अन्वयव्यतिरेकग्रहसदकारेगेव भ्रदक्षेण हि 
गहणं तो च पू्वकाठे तदयक्तयसत्तवे म्रलयक्षव्यत्तयभाव. पू्वैकाटे तत्त्वे तत्सत्तमिति ज्ञानात्मकौ । नहि वेनैव प्रयक्षेण 
आक्कारसंबन्धितया शक्यते ग्रहीतुम् तश्यक्तिज्ञोनान्तरं च तस्या नास्येव प्राक् प्रथममेव हि तत्प्रयक्षमिदयवदयमन्ञातत्वेन 
माक्षाख्सत्तया आहकोऽभ्युपेयः साक्षीति मावः । पुनरज्ञानमहणे प्रमाणान्तरमाद--घरमहं न जानामीत्यादि । 
व्या्निस्मरणशब्दज्ञाना्यभवेऽपि जायमानसय सार्वैजनीनस्य भरदयक्षरूपस्य घटमहं न जानामीचययाकारसख साक्षिरूपलमज्ञान- 
विषयत्वं च विना नास्तेवं हि गविः । घटज्ञानाभावविषयकत्वे भरतियोगितावच्छेदकख्पेण प्रतियोगिज्ञानखय तत्र कारण- 
त्वेन तत्सत्वे धटज्ञानस्य सत्तया विषयस्यैवाभावेन यक्षासंभवात् । साक्षिज्ञानं द्यज्ञानसंबन्धितया सर्वं गोचरयत् तत्ली- 
हृतमखिलभ्रमाणमयोदाविवर्तिसवौदुपपत्तिपरिदारक्षमरूममिति न तत्र॒ काप्युपपत्ति । कोऽतिभारो ह्युमवख स दि 
सार्वेजनीनः कदर्थनामसहमानः किं न साधयेदिति भावः । अन्यथेति । अज्ञाते चिति सद्रूपे घटादीनामकस्पितल 
इयर्थः । धराद जेडत्वेने व्यादि । यस्यानावृतादृतखयोः भवति विशेषः तत्रैवावरणं कल्प्यमानः भवति कारयश्ठारि, यथ 
भरदीपे प्रकारके सस्यावरणे घटदेरभानं तदभावे भानं _ पटादावादृतानाद्रतलयोरपि न भवति कथिद्ि्ेषः तथा स्फुरण 
एवानाइृतादृतलयोः घटादीनां भानाभाने इति चैतन्यस्येवादृतत्वं प्रकाशकलाद् । नच सत्यपि प्रदीपे घट भादृरते भवल्य- 
भानं तस्मिचनाढइ़ते भानमिति दद्यत एव निरोध इति वाच्यम्, चटावच्छेदेन भरकाश्कपरदीपान्तःकरणाद्यावरकत्वेनैव हि 
तत्रापि भानाभानर्ूपो विषः कथमन्यथाऽपवरकादृते , घटेऽपवरकमध्यस्थेन धरग्रहण बदहिःस्थेनाग्रहणं घटसाश्तलविरोषात् 
्रदीपान्तःकरणे हि केचिदात्रृते केचिदनाट्रत इति पुंविशेषयोभ्रेहणाग्रहण उपपन्न इति । अडत्वेनाप्रकाराशस्ेन धटादीनां 
अकाशविरोध्यज्ञानरूपावरणतिल्कषणसंबन्धस्याज्ञातखप्रयोजकसयाभावात् । अज्ञातल्लसख तद्मवेनाज्ञातो धट इदयज्ञातल्रभान- 
स्यानुपपत्तरियर्थः । खाभ्यसतेनाज्ञनेनाज्ञावे सति स्फुरणे धटस्य यदा कल्ितत्वं तदा तत्तादात्म्येन खत्त्वतद्धानवदज्ञातल- 
तद्धानं घट उपपद्यते भ्रमाणेनापनीते .चावरणे- स्फुरणतादात्म्याभिव्यक्तेमा तत्वं चेति भावः ॥ पतेन श्रुखा सदस्थानन्तख 
महतः परतिपादनेनेद्यर्थः । नवेवभूतं भवति शल्यं सत्तारदितमिति भावः । युक्तिमप्याइ--निरधिष्ठानेत्यादि । पतेन 
निखख स्फुरणस्य सवांधिष्ठानख सिग्येय्थः । क्षणिकतावदे _ सर्वं॑क्षणिकमप्युपरगतमेकल्यापि स्थायितवे तजनिरस्तमिति 
भावः । तक्िमन्यस्य शणिकलमभ्युपेयमिखत आद--अबाधित्तेत्यादिः । सर्व क्षणिकत्वे पूर्वापरान्वयिधमाभविन 
साजासविषयत्वष्यासंभवादिति भावः । अन्य छ्ान्यस्मरणायु प्पचेश्चे ति । अन्येन दृटखान्यपुरषेण यत्सरणं तखा- 
दपपतेरियर्थः । भल्यविज्ञानस्यापि शणिकतया व्र्सर्रेरिक्यासंभवत.। तथासति वचैत्रदष्स्य भत्रेणापि - सरणं खात् । 



१४ मधुसूदनसरखतिप्रणीतभगवद्रीतागूडा्थदीपिकायाः [ अ० २ छो १७-१८ 

नच कारणगतवासनायाः र्ये संक्रमा दोषः । मातृदृष्टख पुत्रेण स्मरणप्रसङ्गात. । नचोपादानोपादेयभावो नियामकः 
न्मते तस्य इु्ैचलात्. कायधारस्य कायौलुत्मूतख वा कारणस्योपादानलात् निरन्वयध्वखस्य पू्वंलयनिजञानसयोततरप्रि 
तत्त्वासंभवात् । नच साजालं नियामकं, तस्य पूवांपरश्षणसंबन्धिलेन सथायिलापत्या लयानभ्युपेयलाव. । नच विकल्पि- 
तेन धर्मण विरोषिता्रास्तबिककायेसंयत्तिः सवेन क्षणिकलाभ्युपगन्तुसखव युज्यते । अथै्सन्तानपतितानां अनुभवविधि- 
छालयविज्ञानक्षणादुत्तरोत्तरमतिशयनिशिष्टाल्यविज्ञानोत्पत्तिक्रमेण स्मरणविगि्ल्यविज्ञानक्षणोत्यत्तिरुपपद्यते । नचैवमनन्ता- 
प्रामाणिकसंस्कारकल्पनागोरवमपि खलक्षणस्य विलक्षणस्य धर्मिधर्मभावानापन्नसैव खीकारात् । भनुमवसरणे अपि न तयोः 
सखरूपातिरिके धर्मधर्मिभावस्य विकल्पमान्नलादिति चेक । सन्तानैक्यखानुगतवास्तवधर्मविना वक्तुमश्क्यलाव् । घटानु- 
मवबिशिष्टाल्यविज्ञानक्षणोत्तरं वेश्रीयाक्यविज्ञानसेव मेत्रीयाल्यविज्ञानस्यप्युत्प्लाविद्ेषेण सरणम्रयोजकातिशयितरूपख 
तो नोत्पत्तिरियस्योत्तरयितुमराक्यलात् कायेकारणयोरेकदेशतायाः सर्वत्रैवाभवेन तयोर्देदामेदान्न कार्थकारणमभाव इसय- 
स्यापि वक्तुमशक्यलात् पूद्ैवर्तितायाः सरवैनैव ्रमानखात् 1 नच स्थेय सामथ्यसाम््य॑रूपविरुदधमीध्यास इति वाच्यम् । 
भङ्करजननसमभ तदसामध्यांनभ्युगमात् । कार्योपधाननिरम्बश्च सदहकारिसमवधाननिरम्बेन ह्युपपादनीयः पूर्वभावनिय- 
मदेककायेनिरूपितादेकं विना परस्य कार्योपधायकखाभावरूपसदकारिखभ्रयोजक्छदपिरिकतस्योपकारस्यानभ्युपगमेनोपका- 
रानुपकारतिकल्पप्रस्ितोपकारधाराकल्पनाप्रयुक्तानवस्थाया अपि हि नावकाशोऽधिकमात्मततत्वविवेकादावनुसन्धेयमिति 
॥ १७ ॥ अन्वक्षविनाशादि ति । परयक्चविनादयादिद्थः । अपरोश्चा इति । जाग्रति स्थूलख अहं मौर ॒श्यादि- 
भ्रयक्षविषयल्वं जाम्रत्वप्रयोरहं खखीव्यादिश्रयक्षविषयलरं सूक्ष्मस्य लिङ्गवरीरसय सुषुप्तौ कारणश्चरीरस्याविद्यात्मनः न किंचि- 
द्वेदिषमिव्यादिपरामदोहेतुसाक्षिप्रयक्षनिषयल्मस्तीति सर्वेषामपरोक्षल्ं॑बोध्यम् । यदपि"दिद उपचये इति धातोदेह इति 
तथाच उपवचितरूपलादियेव वक्तुमुचितं तथापि उपचयस्यापचयनान्तरीयकलात्. उपवितापनितरूपलादि्युक्तम् । देद- 
शब्दस्य रारीरे रूढलेऽपि योगग्रद्यंनमन्तवत्त्वहेतुतया बोध्यम् । स समष्टितया दहिरण्यग्मः समघ्यभिमानीश्वरकोरिप्रविष्ट- 
निषिष्टचेतन्यधटकतया हिरण्यगर्भपद्तिपाय्यो लिङ्गदेदः भाणपरश्चकेन्दरियददकमनोबुद्धिसङ्खातात्मकः आणायत्तक्कियायाः 
क्रियाजुक्षुलशक्तिः प्राण इति कायकारणयोः शक्तिक्तिमतोरेकलाभ्यवसायात्कर्मात्मकतेन क्रियारक्तिमात्रमादायेति 
सक्तम् । कमात्मकलेनेदयस्य उक्त इत्यत्रान्वयः । एवमग्रेऽपि । षस्तुनः खरूपनिरपेक्षं नामेव परथमं मनःपरिणामज्ञानाखूदं 
सद्भवति कल्पितमिति विधयविषयिणोः कल्प्यकल्पकयोवां इत्तिडृत्तिमतोश्वामेदाभ्यवसायाननामात्मकलनेति सङ्गतम् । मनसा 
्नानद्वारा परिकल्पिते च नान्नि निःखरूपस्य तुच्छस्य नान्रोऽभावात्तदपेश्चितं तद्थभूतं वस्तुनः खरूपं किया्क्तेरपि वस्वु- 
खरूप एव क्रियोत्पादकलेन तद्पेक्षितमपि पूरवपूर्वसंस्कारानुसारेण कतिपरिणामिन्या बुग्या निष्पद्यत इति ज्ञानक्रियाश किं 
मदुभयाश्नयतया रूपनिष्ाद कलेन तदुभयपेश्षिततया कायकारणयोः रूपयोः इत्तिषत्तिमतोः कतिबुश्योरमेदाभ्यव- 
सायद्रूपात्मकतयेत्यादिसङ्गतम् । एवंच श्रहदारण्योक्तकमादिपदनत्रयं क्रियाज्ञानशक्तिकदुंरूपधर्मत्रयविशिष्टपरमिखयभि- 
भायः । यावदधिकारं त्वित्यादि शारीरकसूत्रम् । तत्र॒ यद्यद्विभज्यते तत्सर्वं विकारात्मकं यथा लीकिकं दधिडुर्धादिकं 
एवमाकाश्ादिकमपि । य्ठोकसिद्धोत्यत्तिविनाशरदितं तदपि विभज्यत इति बिकारात्मकं यतश्च विकारात्मकं अतोऽनिद्य“ 
मिति निर्णीतमिति निलखलव्यवहारस् यावत्कारमाविकरूपगोणनिललरविषयल्रे हेदुतया त्यायोपन्यासः । शाञ्ञारम्भ- 
वैयथ्योदिति । स्मेव शाल्ल॑ देहिन इष्यनिषटमाप्तिपरिदाराय तचत्वन्नानाय चारम्धं तखैवालीकले भवति हि व्य्थमि- 
खर्थः। तथाच वस्तुपरिच्छेदो दुः्परिह्र शति । देहिनि प्रमाणस्यावश्यवक्तव्यते सद्येकस प्रमाणप्रमेयोभयलासंभवा- 
तत्ममाणे ततो मेदास्यावर्यकलाव् तजनिष्ठमेद्प्रतियोगिखरूपवस्वुपरिच्छेदो दुःपरिदर श्व्यथैः ¦ शाख्योनित्वादिति 
शरारीरकसून्नम् । तेनात्मनो वेदभमाणकलं वेदकारणलं च निर्णीतम् । तथाच शअमाणभ्रमेयभावश्य कार्यकारणभावस्य च 
मेवाधिष्टितखाहुःपरिरो वस्वुपरिच्छेदो न्यायसिद्ध इति भावः । खभानार्थं न खभावस्यापेक्षेति । खभाने खभा- 
स्यपिक्षायां यद्यप्यन्योन्वाश्रयो नास्ि दइयोरप्यज्ञातयोरेवे भासकलोपयमात् तथाप्येकनिरूपितभास्यलमासकलयोर्विरुदधयोः 
प्रसङ्गः स्यादिति न खमास्यपिक्षोपेयेति तथोक्तम् । तथाच भमाणजन्यप्रमितिविषयलाभावान्न भमेयत्वमिति भावः । कदटिप- 
तद्त्तिविरेषापेक्षेति । ब्रह्माकारटृत्तिनिशोषद्वारेव चान्ञसयान्ञाननिवतैकलेनापवर्मरूपपुमर्थसाधनत्वेन सप्रयोजनलवं, वतत 
रसते च शाङ्ग निःप्रयोजनत्वमेव स्यात्, स्ने च परिच्छेद आत्मनो दुःपरिहर इयत उक्तं कटिपितेति । तथाचा- 
्ञाननिदतति भति इतत्ोरेवेण सत्त्वनिदिटतवेन न कारणत्व अपितु ब्रह्माकारइत्तिनिशेषतवेनैव । तथासति तखाः कर्पिततर- 
प्यदोषः कत्पितस् च न परिच्छेदकलमिति भावः । श्रृत्तिविशेषोत्पस्यथं शाखारण्भ इति । अद्धितीयब्रहमत्मगो- 
चरनिविकल्पकत्वं धतत विरोषः । शब्दादपि निर्विकतंपकाभ्युपगमात् । ताड च निर्विकल्पकं न ॒ततत्वमसादियान्ञाद- 
न्यतः । नापि तन्निर्विकल्पकमिमात् निषृतारोषावियतत्का्येतया भकाशमानपरमानन्दात्मकापवर्भलक्षणपरमपुरुषा्थाधि. 
गतिरिति शाज्ञसार्थवत््वेन न तदारम्भवैयथ्येम् । नच ताहृशदत्तिषिषयत्वात्ममेयत्वमात्मन इति वाच्यम् । वृततावप्रकरी- 
भूतापि हि इत्ति: खतिषयञचुपहितं करो तीत्युपदितस्यैव शष्माऽद्टितीयपरमात्मखरूपस्य त्रिषयत्वान्न जद्धस अमेयतवं न शतत 



अऽ २ छो° १८ 1 श्रीपर्मदत्त्र्मणा(भसिद्ध्ारार्मणा) विरचितो गूढाथेतत््वारोकः । १५ 

निरविकल्पकलहानिः जश्ञानादिनिवर्तैकले च तस्याः भरयोजकमद्वितीयल्वादिविश्िषटज्ञानदि धरितोकवाक्यानिष्यादितसामप्री- 
अयुक्त विलक्षणवरिषयकल्लमेवेवि भावः ॥ खतः स्वैदाभासमानत्वादित्यादि । वुच्छले दि विकल्पमात्रविषयत्रम- 

` श्रकाश्चमानल वां भ्रयोजकं न श्रमाणागृहीतलम् , अनवस्थामयेन कुन्नापि प्रमाणविश्रामे तस्य दुच्छलापत्या सर्वस्य तथा- 
लापातात् ब्रह्मणस्वु अमाणागोचरस्यापि सद्रपतायां खतो भासमानस्य शब्दज्ञानानुपाती वस्वुश्चन्यो विकल्पं इति शश्चण. 

ऊक्षितविकल्यगोचरलासंभवात् अप्रकादामानलासंभवाच जडाया वृत्तेः विषयपरकाशकञासं मवेन प्रकाशचङ्पेकसद्रुपवस्त- 
परागेण तस्यासनिवर्तितावरणचितो वा ॒विषयग्रकारस्यभ्युपेयत्वाच्च न विवरुपस्यात्मनस्वुच्छलसंभव इति भावः । ननु 
खप्रकाशलेऽपि खरूपसेव भ्रकाश्चः नाद्वितीयल्नदिः तदर्थमेकमेवादितीयमियादिश्चुवेः भमाणतयाऽऽद्रणीयलात् तख 
सष्वमावर्यकमिष्यात्मनः परिच्छेदो दुष्परिहर इयत आद-तथाचैकमेषेत्यादि । भ्रमाणाविषयवेऽप्यदुच्छल इति तथा 
चेयस्यार्थः । अमाणविषयलेनैव स्वे यश्चायुरूपो बररितिन्यायेन प्रमाणस्यापि सत्वं स्यात् तथासति परिच्छेदो दुष्परिहरः 
स्यात् एवं प्रमाणस्य सत्वावरयकले सजातीयद्वितीयरादहिदयर्पामुख्यादितीयलबोधकनयेकमेवेद्यादिश्रुतेरपपादनीयदं 
च स्यात् । खम्रकारातया तथात्वे प्रमाणसत्त्वस्यानावरयकलात्् अद्वितीयलदेरपि खरूपभृतस्येवं सदयलात् प्रतियोगिविे- 
षितात्मना वु भ्यावहारिकतया व्यावदारिकलस्यैव प्रमणेष्पेक्चितलात् अदितीयपदमुख्याथदयगे बीजाभावेन खप्रमेयानु- 
रोषेन खखज्पस्यापि कष्पितलखेवाभ्युपेयलाङ्भबति परिच्छेदस्य परिहार इति मावः । नु "सदयं ज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्तेः 
सद्यत्वेऽपि नास्याः भमेयबाधः तथापि बरह्मणः सव्यलादो क्षदयभावादिति चेच । इदं हि महावाक्यमस्य सदयपदार्थ- 
नेर्वैचनपरमभिमं वाक्यं यत्छिचिन सदयं चाशरृतं च तत्सर्वं सल" मिदादि तश्च श्रुतेः सदयत्वे नोपपद्यते सद्ययोरषयासं भवात् 

करिपितत्वे चाधिष्ठानातिरिक्तसत्ताभावेन तदुपपत्तेरिति । तथाहि यन्न जिश्लासोरित्यादि । यत्र यद्धिषय इयर्थः । 
जिज्ञासोरिलयनेन ज्ञनावुकूलचश्चुखन्मीलनादिव्यापारसच्वमुष्तम् । तथाच तद्रोचरजिक्ञासाप्रयुक्ततञ्ज्ञानायुरव्यापारे सति 
तद्रोचरसंश्षयादीनां यदा यत्पुखुषस्याभावस्तदा तस्य तद्रोचरसंशयादिविरोधिन्ञानमिति फलितार्थः । तेन सुषुप्तौ पदा्थान्तर- 
व्यासक्तचित्ते च न व्यभिचारः । श्ानदखदेः स्वैस्यात्मार्थत्वेनं घडादिजिज्ञासाक्षणेऽप्यस्येवात्मजिन्ञासा तञ्ज्ानाजुकूला- 
न्तःकरणन्यापारशेति सवैदेव तथाविधक्षणे आत्मगोचरसंशयादीनांमभावेनात्मनः प्रमाज्ञानसिद्धिः अतश्च कदाचिदपि तद्- 
भवेस प्रामाणिकत्े खप्रकाद्चलमरक्यं स्यात् आत्मज्ञानासत्त्वविरोधादिति निरस्तम् \ सतिचैवं॑कल्पनाल्रघवेन सिद्धे 
ज्ञनानुकूलतयाऽभिमते व्यापारेऽन्यथासिद्धत्वं ज्ञानस्यात्मखरूपानन्यतवं च सेत्यलयनायासेनेदखयभि्रायः । तद्रोचरप्रमायासद्धि- 
शेष्यकान्यप्रकारिकाया अन्यविशेष्यकतत्परकारिकायाध घन्त्वेऽपि तद्वोचरसंशयदेसक्तविधस्य सष्ट्वसंभवादुष्कन्यातिरभ्रयोजकत्वं 
खातर अतः प्रमाविशेषणं तद्धिरोघीति ॥ आत्मनि चाहं नाहं वेति न कस्यचित्संद्ायः नापि नाहसिति बिप- 
यय इति । नञ संश्षयस्य किंचिद्धमौवच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितकोरिताख्यविषयताक्नियमाव् अहम्थतद्धेदयोरहन्डतद््- 
भावयोवौ कोटिलसंभवेऽपि तज्निरूपितविद्येष्यलसयानवच्छिन्नत्वेन कथसुक्तसय संरायतरं संद्यये धर्मितावच्छेदकपकारक- 
ज्ञान दैतुलदेवं नाहमियेतावन्मान्नसखय कथं विपयंय्रम् तसखाहमर्थमेदमात्रादयादहिलाव् अमेयमेदादिवत्तसयाप्रसिदधि- 
विरहेण सेदेऽदमर्थनिपयंयलासंभवादितिचेन्न । इदं लावच््छिन्नविरोष्यकस्यायमहं नवेदयाविसंशयस्ायमदहं नेति विपरीत- 
ज्ञनख विवक्षितात् । यथा श्यं प्वैतो न बेद्यादिसंदेेऽयं पर्व॑तो वश्िमान् नवेति संदेोऽयं पर्वतो बहिमानिद्यादिनिर्ण. 
यश्च न जायते यदा घु जायते तदा नास्त्युकसंराय इद्यतस्ीयते तथद्रं जानामि सुखी दुःख्यहं सपापो नवेयादिनिर्णयसंश- 
यानामासप्रावस्थं सर्वदानुभवादयमहं नवेद्यादिसंशयस्याभाव एवातसीयते । तत्प्रयोजकं च तद्धिपरीतन्ञानमयमहमिद्यादि- 
परयक्षेदन्लादिसामान्यधमी वच्छिभविरोभ्यकाहन्लप्रकारकं सर्वदास्तीसपि निर्णीयते । अहमिदयेतावच्क्ञानं तु न कस्यापि 
संदायादेर्विरोधि । यथा चाहमिदसखय सर्वदा संभवः तथायमहमित्यादेरपि सामम्या भविक्राया अनपेश्षणाव्. खगतेदन्- 

सख्ाहन्छवत्सदा अद्यक्षात् । यत्तु अहमर्थस्थरेऽहमिदेतावन्मात्रस्याहन्श्रकारतानिरूपितानवच्छिनादमर्थनिष्ठविदष्य 
ताकश्यापि विरोधित्वं तस्ाभावेऽमर्थ॑निष्टनिरवच्छिभ्विशोष्यतकाहन्बतदभावकोटिताकत्वेनाप्यभ्युपयम्यमानसय संशयसा. 
हमर्थनिष्टनिरवच्छि्विसोष्यताकाहन्लावच्छि्मेदप्रकारताकविपरीतज्ञानस्यापि चा भवेत् सञुदय इति विरोध्यु्तज्ञानस्य 
सर्वदा सत्त्वकस्यनयिति । तन्न, बाह्यपदार्थै छ्मेनेलयादिमन्थविरोधात् । उ्षज्ञानस्यं विरोधितायां द्वितीयस्य संशयरूपताया 
अङ्कपतत्वेन तत्कल्पनस्यानोचियात् । खयं तथाभ्युपगतवतस्तथोक्तेः विरोधस्य इुष्परिहदरत्वादिति । अथोक्तविरोधिज्ञानस् 

स्वैदेव सत्त्वे उन्तसंशयविपरीतज्ञानयोः सदेवानुत्पन्नत्वेनाीकतया तदभावदहेतुनोक्तविपरीतज्ञानसाधनास॑मव इति चेन्न । शनी- 
यखनिष्ेदन्वावच्छिन्नविरोष्यताखावच्छेदेनाहन्वावच्छि्ञमेद्धरकारतानिरूपक्लादययमावदहेदुनो्तविरो धिज्ञान विदिष्टज्ञानीयलसय 
साध्या । वैश्चिश्यचेककाट्ावच्िछिन्नेकपुरुषचृच्तित्वमिति । ददंलावच्छिनधमिकाऽदन्त्वसंशयेऽदन्त्वाव- 
च्छिन्नसय संदायादिधर्मित्वासंमवात्तय सवैसंशयेदयादिप्न्थसेगतिः । आत्मनोऽभासमानत्व इति । नन्वात्मनोऽभान 
आत्मरूपस्यं विशेषणस्य विलेष्यख दा ज्ञानाभावात्कारणविरदादेव ममि घटज्ञानं नवा अहं घरज्ञानवान्नवेति संशयो न स्यात. 
भाने च घटज्ञाननिश्वयस्यैव संभवाविदमयुक्तमितिचेन । भासमानत्वे चात्मनो घरज्ञानोत्पत्तिक्षण एव मयि षडश्ञानं भं 
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घटज्ञानवानिवि निश्चयस्य सदा संभवात् । आत्मनोऽपि खमकाशलादनवस्थाभयेन घटज्ञानादेरपि तथालात् । भवति हि ज्ञानो 
त्पादे सदा संशयायुत्पादो युक्तः । यदालात्मनो न खप्रकारालं तदा बवटज्ञानक्षणे ताटशनिश्वयासंभवात् कारणबट्याुत्तर. 

कालसुत्पन्ने चात्मरूपधर्मिज्ञाने ततरैवाभावकोटेभाने तदुत्तरं ना तदुपध्थितौ कारणसंपत्त्या संशयसख कदाचिदापत्तिसंभवात् + 
चटज्ञानमान्नज्ञनस्यत्मनः खप्रकाश्चलपक्षेऽसंभवात् । धरटज्ञानस्मरतावहं धटज्ञानवानियादिष्शरतेरेवं संभवेन स्मरणात्मकको. 
रिद्रयोपस्थितेः कालन्तरेऽप्युक्तसंशयापादनस्यासंभवात्. । िस्मरणस्थरे शब्दादितः कोय्ुपस्थितो मयि घरज्ञानमासी्न- 
वेद्यादिसंश्ये चेष्टापत्तः । नच खप्रका्चतापक्षेऽपि समूदालम्बनन्यायेनास्तूमयोज्ञी नं विशिष्टज्ञानं तु विरोषणज्ञानाभावाचचो. 
त्पत्निक्षण एव संभवतीति वाच्यम् । खेग्रक्राशविशेषणविशेष्ययोकज्ञोनसय तदभावकारे विचिष्ज्ञानापत्तरसंभवात् । ज्ञानामाते 
विषयाभावात्. । ज्ञाने च तज्ज्ञाननियमात् । कारणलस्याकल्पनीयल्ादिति भवः ॥ अन्यथेति । अप्रामाणिकखभावमेद- 
कल्पन इयर्थः । स्वैविष्ुवोपपन्तेरिति । स्वेषां विष्टवानां खभावान्यथाभावानामुपपत्तरिलर्थः । जखादीनामप्यौ* 
षयस्य व्यावहारिकवस्तुऽपि सर्वस जक्प्रयक्षे तस््रलयक्षापत्तेः । तत्प्रयक्षस्य अमस्थलसंभरतिपन्नकारणजन्यलरूपसखभाव° 
भेदस्य सर्वैसभरतिपज्नव्यावहारिकपदार्थप्र्क्षख भावविलक्षणस्य कल्पनेन वारणसंभवादिति भावः ॥ समूहारम्बनेति। 
विषयस्यत्मविदेषणलासंभवात् । ज्ञानस्यानुत्पन्नलेन प्राद्र तत्सज्निकषो भावात् । बिि्टात्मविषयकलासंभवात् समूहाल- 
म्बनसखेवोक्ति' ! दुर्निवार मिति । नच बहिर्थलोकिशप्रयक्षसामम्याः सर्वैतो ब॑लवन्वात् तप्रतिबन्धकतया विषयतया. 
त्मश्रदयक्षे योग्यविरोषगुणकारणतया च तद्वारणमिति वाच्यम् , धटज्ञने जाते घटं जानासीति पृष्टो जानामीति सरवे तनुते 
नचान्यथा । नचैतहते घटज्ञानज्ञानं संमवतील्यावदयके तस्िन्ननन्ताप्रामाणिकन्ञानकल्पनं तत्सामग्रीमेदकल्पनमुक्त प्रतिबन्ध. 
कलादिकल्पनं चपेक्ष्य मानसलचाश्षुषलादिजतेः साङ्कयंसय तस्या अंशतो ृत्तिकल्पनया दोषलाभावसयैवोपपादयथितुं युक्त 

लात् । व्यादृत्तिखभावस्याप्येकावच्छेदेनैकनत्र दृत्तावेव विरोधात् । द्रव्यगतजातिसाङ्कथैस्यां्तो गवाश्वर्पैकन्यक्तिसंभावना- 
मरसद्चैन बहुतरायुमानमङ्गप्रसङ्गादितो दोषेऽपि प्रकृते तदभावेन बहुतररघवेन तखातथालात् । अनुगताकारभलययेकरारण- 
जातिलस्य कस्यवचिद्रणसांशिक्रलविरहेऽपि संयोगदेस्तथालवत्. कस्यचिद्धणसय परस्पराव्यन्ताभावसमानाधिकरणस्य सामानाधि. 
करण्यविरहेऽपि संयोगद्धिखदेस्तथालवच गोलादिजाते. कस्याशिदारिकलसाङ्ययो्विरहेऽपि चा्षुषलदेसतथावे बाधकाभावेन 
तत्र सखे श्षयभावादिति साङ्कयेश्य सर्वैजातिदोषलेऽपि चाश्छुषलदिरपाधेरेवाभ्युपगमादुक्तलाघवानुरोधेनेकत्र ज्ञानृत्तौ क्षल. 
भावात् ज्ञानमात्रस्यात्मविषयकतवं दुवारमिति भावः । नैयायिकानामप्येवमात्मभानस्य सर्वत्र दुर्वार तद्भाने सामग्रीकल्प- 

नागोरवेण खप्रकादाल्रमनायासेन सेत्खयतीवयभिग्रायेणेदम् । एवंच खमते आत्मभाने सामभ्यभवेऽ्पि व्यवसायमात्र एवे- 
द्यदेनांसङ्गतिः । सजाती यानपेक्त्वादिति । साजालयं च व्यवहर्तैव्यविषयकले सति तद्धि्न्ञानलं नतु ज्ञानलमात्र- 
मतिप्रसङ्गात्् । व्यवसाये निरुक्तसाजालयसत्त्वोपपादने व्यवहर्वैव्यो विषयः । अनुव्यवसाये तथालोपपादने व्यवसाय एवं 
ह्यः । अथैतन्मते न प्राभाक्ररमतवत्खभ्रकालखस्य व्यवसायात्मनोर्विषयभासकसामग्यतिरिक्तसामम्यनपेश्षोत्पत्तिकज्ञान- 
विषयव्वरूपतया व्यवसायविषयलं विषयेव व्यवसायात्मनोरप्युररीक्रीयते किंतु खव्यवहारे खातिरिक्तभ्रकाश्चानपेक्षलख 
खग्रकाशरूपतया व्यवसायात्मनोर्विषयत्वाभाव एव, इत्तिपक्षे च प्रकाशो वर्यात्मक एव तेन वचैतन्यपेक्षायामपि न क्षतिः । 

विषयस्य धटदेर्वि्यमानलेऽपि प्रमाणव्यापारात्मराक् व्यवहाराभावेन जडस्य घटदेव्यवहारे खातिरिक्तप्रकाश्चस्य मोगल 
दृत्तिरूपसखय मुख्यस्य वा तत्परति्बिंबितचैतन्यस्यास्ययेक्षेति वत्तौ तस्याकाराख्यसंबन्धविशेषो विषयलं चितिलाध्यासिकता- 
दस्म्यं वर्तते आत्मनो वृत्तिरूपज्ञनख च खसत्तामात्रेण व्यवहारात् क्षणविलम्बकल्पनायाश्वान्यास्यल्लात् खन्यवहारे खाति- 
रिक्तपरकाश्चानपेश्षणात् खंप्रकारालसुक्तत्रिषयल्रयोः खंप्रति खस्यासंभवात् अन्यादद्निष्परयोजनविषयलकल्पनायां मानाभा. 
वात्खव्यवहारप्रयोजकल्मान्नेण खस्य विषयिलव्यवहारः तचिरूपकलेन विषयलन्यवहारः न वस्तुतो विषयल्रमसतीति 

व्यवसये पराभ्युपगतविषयलस्य खण्डनमारभते खाभिमतखप्रकादालसिब्य्थमनुव्यवघायनिरासार्थं च नहि घटतरक्ञा- 
नयोरित्यादिना । एवच पूत्रापरप्रन्थयोरात्मव्यवसाययोरापाततः परतीयमानविषयलस्य न विरोधः । तस्य॒ पराभ्युपग 
तायुवादमात्रलात् तख वास्तविकले एतद्न्थविरोधंस्य दुष्परिहरत्वं यात् साक्षी न खन्यतिरिक्तभास्य इव्यादिध्न्थेन श्रुति- 

भिश्च प्रागेव वृत्तिविषयस निराकरणात् तद्धिरोधय्यापि दुष्परिहसत्वं स्मादिति ! वैजात्यमस्तीति । वैजायसद्धवे 
विषयलन्यवस्थापकं व्यवसाग्रनिष्ठं विषयल्लावच्छेद्कमन्यदजुग्यव सायनिष्टं विषयिल्लावच्छेदक्रं चान्यत्छादिवि विषयलावच्छे- 
दकस्य विषयलरावनच्छेदकत्वाभावद्वक्ष्यमाणस्य घटादेः विषरयित्वभ्रसङ्गस्ानकारो न स्यात् तच नास्तीति व्यक्तिमेदमनत्रेण 

तथाल धटयोरपि व्यक्तिभेदाद्विषयत्वविषयित्वे सखातामिति भावः । अविशेष्ादिति । व्यवसायादिद्यादिः । विषयताव- 
च्छेदकरूपवतो व्यवसायस्य यथा विषयित्वं ताद्स्य घटादेरपि तत्वं स्याद्विषयताव॑च्छेदकरपमवत्वेनोभयोसल्यत्वादिदयर्थैः । 
तथाच ज्ञनख विषयित्वमेव न विषयत्वं तस्य तत्खभावतवाद्विषयस न विषयित्वं तस्यापि तत्खलभावत्वादिद्यक्रामेनाप्यु- 
पेयमिति नचुव्यवसायसिद्धिरिति भावः ¦ नन्वि्यादिशङ्कयाः प्राभाकरमवेनोत्तरमाद--नद्ीदयादिना । व्यब्रहाररभवि 
व्यतरहतैव्यविषयन्नानत्वेन दवुत्वेऽपि ज्ञानन्ञानं सिष्यवि । व्यवदरतव्यभिन्नत्वस्य कारणतावच्छेदकत्त्े ठ खादपि सखभिक्षनु- 
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व्यवसायपिद्धिः तच नासि मीरवादिव्यर्थः । धटज्ञानज्ञानलस्ापि नास्ति कारणतावच्छेदकलं कुतसद्राद्धटज्ञानक्ञान- 
रपाचुव्यवसायसिद्धिः खादियादाञव्यवसायस्यापीदयादिना ॥ जरिपुरीप्रस्यक्षवादिन इति । च्रयाणां पुटानां समादार 
जिपुरी ज्ञातृ्यज्ञानत्रितयात्मिका तद्धोचरधदयक्षवादिन इदयर्थः । प्रामाकरा इति । अस न पूवेप्न्थेन संबन्धः । तथा 
सति व्यवसायविषयलखण्डनस्यासङ्ग्यापत्तिः । भरामाकरेव्यवसायस्य खविषयलाङ्गीकारात् किंतु नन्विस्यादिशङ्कोत्तरेणेवेति 

बोध्यम् । कदैकर्स विरोधेन तद्धानाचुपपत्तरिति । कतैकर्मणोस्ता दात्म्येन यो विरोधः एकक्रियां भ्रति कतलकर्मल- 
योयो बिरोध इति यव्त्तेन तदापत्तिभयेन प्राभाकरमतसिद्धस्यात्मभानस्यायुपपत्तेरिखर्थः । तथाच प्राभाकरेयथाखपरकाशज्ञा- 

नखाशभ्रयलं विषयल्लं चात्मनोऽभ्युपेयते तथाभ्युपगम्येत चेत् एकन्ञानक्रियानिरूपितयोर्विरदयोः कतृखकर्मेलयोरेकत्रात्मन्य- 
पत्तिः सखान्नलेवमभ्युपेयत इति भावः । खप्रकाश्लानमात्रेति । मात्रपदेन साक्चितभरमालदेवस्तुभूतस्य व्यवच्छेदः । 

अविद्योपहित इति । इदं चेकसाक्षिवादेः यन्मतेऽन्तःकुरणस विशेषणे प्रमातृखरूपं जीवल तस्योपलक्षणले तु साक्षिखं 
तन्मते नानैवसाक्षी एको देव इत्यत्र । १ । श्ुतमेकलं वस्तुभूतेकलपरं कर्मफलभोक्तृते सति दष्टूलात् साक्षिभूतोऽन्त- 
यीमी यः परमेश्वरस्तदेकलपरं वा । साक्षिभासयानां सुखादीनामेकस भने सर्वस भानप्रसङ्गेन नव्येनांनालपश्च एवाधितः । 

प्राचां तु साक्षिणः अकाशकचैतन्यस्य नानात्वं नाभ्युपेयं गोरवात्. तत्तदन्तःकरणानां वेन वेन रूपेण परिणामे तत्तदवच्छे. 
देनैव साक्षिसंबन्धसख तत्तत्सुखादिष्वभिव्यक्तिखीकाराश्न भ्रमाच्रन्तरसयय सुखादिभ्रहणध्रसङ्ग इति व्यवस्थोपपत्तेरिल्याश्यः । 

पएकटलोदटीभावापन्न मिति । लोलक्चब्दो ल्ेल्यसाध्यसंष्िष्टोपरक्षकः । यथा सति प्रवरे समीरणे भिण्णदेरास्थिते राखे 

-लोलीभूते भवत एकत्र प्रदेशे सं भवतश्च तदवच्छिन्नाकारावप्येक्देशस्थावथादेकलमापन्लौ तथा एकस घरायाकार- 
वृत्तौ सल्यां पथग्. व्यवस्थितो धटादिरन्तःकरणं चान्यतरोस्यदेकत्र संश्िषटं भवल्युपाष्योरेकत्रावस्थानदुपहितद्वयं च 
तथा भवल्यथंदेकं भवतीदय्थः । परमात्रमेदाव्खान्ञानं नाशयदिति । षटवच्छिन्नता हि वैतन्यस्य खविषयस्नाभि- 
ताज्ञनस्य धटाकारपरिणामेऽधिष्ठानतया भवतीति यावश्यवहारं तच्राज्ञानस्यावदयकतया घटादीनां विना भमाणव्यापार- 
मभाततयाऽन्ञानस्य तदभानभ्रयोजकावरकतायाऽवरयकल्पनीयत्वाच भ्रकाशस्यापि तख पिदहितत्वात्खतो नासि भ्रकाशकतां 
धटख वाऽखच्छसय नासि भ्रतिबिम्बोद्भाहिता चश्चुरादिकरणद्वाराऽन्तःकरणख विषयदेच्चगमने तदाकारपरिणामेन बृत्त्याख्येन 

भ्रदीपवत्खच्छेनावरकशक्तिनाशेन तद्विशिष्टज्ञाननाशे तूल्छज्ञाननाे वा धटस्य खच्छश्ृत्तिसंबन्धात् खच्छतयाऽधिष्टानचे- 

तन्यप्रतिनिम्बमराहित्वे वा घटावच्छिन्नचैतन्यं॑श्रकाशते । तथा सदयवच्छेदको घटादिरपि प्रकाश्चमनचिद्रुपसदधिष्ठानतादा- 

ल्म्यापन्नलात्परकारत इति तिषयचैतन्यस सखप्रका्कता च भवतीति घटादीनां भ्रकारामानले भातीति व्यवदारप्रयोजके 

गृत्तिमदन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यात्मकभमज्रमेदस् भवत्युपयोमः, तदभावे म्रकाशासंभवात् । नचान्तःकरणस्यापि खच्छ- 
लात्तस बिषयदेशगमने तेनैवास्व॒ विषयावच्छिनवेतन्यगताज्ञाननिदरत्तिररं इत्त्येति वाच्यम् । परोक्षस्थञेऽपि विषयस्य सत्तया 
भ्रकाश्ात्तत्रान्तःकरणस्यानिगेमनेनासत्त्वापादकाज्ञाननिवतैकलत्वासम्भवात् सखकारणनखात्तत्तद्धिषयाकारान्तःकरणपरिणामे बच्या- 

ख्येऽभ्युपगम्यमाने विषयस्य सच्छया वृत्त्याऽऽकाराख्येन संबन्धेन संबन्धल्त्तदवच्छिने चेतन्येऽसत्त्वापादकाज्ञानश्य 
निदत्तिः संभवतीदपरोक्षस्थकेऽपि प्तलादन्ञाननाशाय इततरभ्युपेयलात् । इत्यभ्युपगमे च संस्कार उपपद्यते । तख ज्ञान- 
नाचे सति कालन्तरीयस्रणायातिरिकख सूक्ष्माचस्थारूपस्य वोपगमात् निखनत्रह्मात्मकन्ञानस्यान्तःकरणसय वा नाश्चसं- 

भवेन तदुपपादनस्यङ्केद्येनासंभवात् । नत्रैवमपि परोक्षसथलवदन्तःकरणस्यानिगे तस्यैव ॒विषयेन्द्ियसंबन्धादिरूपकारणविषोषजा 

वृत्तिरस्वु॑तस्याः बच्यन्तरविलक्षणायाः भाति स्फुटं अकाशात इ्यादिव्यवदा रश्रयोजकलस्यारोषविशोषगोचरसंदेहजिन्ञासा- 

दिवरोधिलस्य च संभव इति वाच्यम् । आध्यासिकतादात्म्यस्येव ज्ञानेन विषयस्य संबन्धरूपतया व्यवस्थापनात् तस्य साक्षा- 

त्संबन्धलात्तत्संभवे परभ्परासंबन्धस्याह्ुप्तखरूपसेबन्धविशोषस्य संबन्धल्कल्पनाया अयुक्तलात् तादृशसंबन्धस्य सर्वदेव 
सचवेन सर्वदा भानसद्गेन तद्वारणाय विषयनचैतन्ये प्रमात्रावरणादेरावदयकतया तज्निद्रत्यथं तत्र वत्तरपेयलादन्यदेशस्थालो- 

कस्यान्यत्र तमोविनाशाभिव्यक्तयादेरजनकलात् । अन्तःकरणनिर्ममखाप्यावर्यकलात् सुखादिषु क्ञानसाक्षात्संबन्धस्येव भान- 
्योजकलवेनान्यत्नापि तथाल्लोपगमात् परोक्षस्थङे चागला खरूपसंबन्धविशेषस् दहि तथालरोपगमः । इत्त्यवच्छि्नचैतन्या. 
मेदस्य विषयचैतन्यगतसापरोक्षलरूपलेन तण्िवीहायापि इत्तिनिर्गमस्यावदयकलात् अन्यस्य तस दुर्वचलराञ्डपरिणाम- 
रूपवत्तेः ज्ञानलाभावाञक्ञानसैकवेन तत्र जतेरसंभवात् उपाधिभूतदत्तिवैजालयदिव तडुपगमेऽपि सुरभिचन्दनमिद्यादौ तवै. 
कज्ञानस्मोपगमेन तस्यापरोक्षते सौरभांशचेऽपि तथालापातात् । जातेरव्याप्यदृ्तित्वस्य द्टविरद्धत्वात् लोकिक्रसंनिकषैसान- 

नुगतलेन तजन्यत्वस्यापि तथाल्लोपगमासंभवात् अनुभितेरपि परम्परया तञ्नन्यत्वात् साक्षात्तथात्वस्य दुनिंरूपत्वात् विष- 
यताविरोषसापि च तथात्वादिति । किंच चश्चुरादेरेवं सदयन्तःकरणप्रापण एवोपक्षीणन्यापारत्वास्राप्तं चान्त-करणमविरेषात्. 

रूपचटादाविव युश्त्वेऽप्यज्ञानं नादायेत् गुस्त्वस्यायोग्यत्वं चेन्द्रियाणामकिंचित्करम् । इन्द्रियस्य इत्युपजननपयन्तव्यापारत्वे च 

वृत्तेः कल्प्यायाः कलनरोधात्तत्दिन्दिययोग्य एव कल्पनीयत्वात् तस्या एव चावरणनाशशकत्वेन गुरत्वदेनं भानभसङ्कः । 
गुरत्वखरूपसयेवाभानापादकाज्ञाननाश्विरोधित्वे तु योगिनामीश्वरस्य च तदभानश्रसङ्गः । दि गन्धखहूपमस तथात्वे प्राणे- 
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नापि गन्धामहप्रसङ्चः खात्तत्र चश्चुषान्तःकरणे प्रापिते गन्धभानपरसङ्गः गन्धस्य चश्चुरयोश्यत्वेऽपि चष्चषोऽन्तःकरणप्रा- 
पणमात्रफल्त्वेन तस्य कततयाऽन्तःकरणस्य च प्राणस्थङे गन्ाज्ञाननिव तैकत्वस्य ह्धुप्ततया च वेन तदज्ञाननाराखावदयं 
कारयैतवादरत्यभ्युपगमे च बृत्तिपयेन्तव्यापारत्वेन चश्चुरादेः सायोग्ये गन्धे तजनकल्वासंभवादकल्पनाच् । चष्चुषा पप्तं 
गन्धेऽज्ञाननाशकत्वमन्तःकरणसख न भवतीति वचनं कार्यकतः कार्यदेश्े शिनिकया वाऽन वा आप्तौ का्यैकारितायां न 
भवति विदोषं इति दृष्टि सुद्धत्वादनदेयम् । ककिचान्तःकरणस्य सत एवाज्ञाननाद्यकत्वे शरीरस्थितहत्कमलादीनां दारीरपाटने 
प्रहणयोग्यानां प्राततेनान्तःकरणेनाज्ञाननाये ग्रहणप्रसङ्गः चक्षुरादिव्यापारस्य प्रापणमात्रफरकत्वेन खतःप्राप्तो तस्याकिंचि- 
स्करत्वाद्च्यभ्युपगमे च तस्याः प्रमाणाधीनतयां अमाणप्रसाराभावेन वृ्यभावादअदणोपपत्तेः । इृच्यभ्युपगम एव चासो 
कादीनां इत््युत्पादने चक्चुरादिसदहकारित्वो पपत्तिः । प्राप्िमात्रफल्कत्वे तद्वयर्थ्यं च खादिति बत्त्यभ्युपगमसयैषा दिक् । खाव- 
चिकिन्ननेव चेतन्येने ति । एवकारेण इत्त्याकारायास्खभिन्नाया इत्ेर्व्यवच्छेदः । तथा स्यनवस्था स्यात् । अतो शतरवर्या- 
पेक्षितत्वस छप्ततया तदयुरोधेन श्तेरावस्यकत्वेऽपि खसा एव विषयाक्ारत्ववत्खाकारत्वं वाच्यम् । अथवान्तः्करणपरिणामख 
दृत्तिरुखदेरमासमानस्यामावेनाज्ञानसख तदाबरकताया एवाकल्पनीयत्वा्तद्धक्कफलादृत्तिने कल्पनीया । अनन्तश्त्तितद्धुंसा- 
यकल्पनाधवं चाप्यत्र छ्ृपृचयुपयोगपरिपन्थीखकल्पनीयमेव खाकारत्वमिखन्यदेतत् । घरं प्रवि बुत्यपेक्षत्वास्पमा- 
चतेति । षयाकारान्तःकरणृत्त्यवच्छिन्नचेतन्यामिन्ना इृत्त्यमिन्यण्ता वा या चटवच्छि्चिद्भूपा घटभ्रमातादात्म्यरूपं तत्करत- 
त्वमन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये कर्मत्वं च घट इति न कठैक्मेविरोध इति भावः । सा्चितेति । अहमर्थबच्योभास्यत्वेऽपि 
तयोभौनं इृत्यनयेक्षं सखप्रकाशामनादिचैतन्यमेवेति न तत्प्रमा नापि क्रिया न तस्रलहमर्थसय करदैतेति न तत्रापि कर्त॑कम 
विरोधः नापि क्रियाकर्मैविरोधः । वृत्तेः खभा्यत्वानभ्युपगमादिति भावः । उभयप्राप्तौ कर्मणीतिसू्रम् । उभयोः क्- 

कर्मणोः युगपत् षषीमरास्ी कर्मण्येवेयर्थः । अगोपेनाश्यो गवां दोह इत्युदाहरणम् । अकाकारयोरि्यादि । 'युवोरना- 
कौ" इत्यनेन व्युयो युस्थानेऽनोण्वुलोबुस्थानेऽक्नो विदितः स॒ चाकोऽकच्ब्देन ्रह्यः। “अप्रल्ययाव्” इनेन निया भत्य- 
यान्तादम्रल्यये विहितः स चाकारशब्देन ह्यः । ज्ञीप्रययान्तयोरकाकारयोः प्रयोगे “उभयप्राप्तौ शयनेन कर्मणि षष्ठी न 
नियम्यत इयर्थः । मेदिका बिभित्सा वा जगतो खदरखेत्युदाहरणम् । कर्मणि चेतीति । “उभयप्राप्तौ कर्मणि इति या षष्ठी 
सा न समसत इयर्थः । गवां दोहोऽगोपेनेदयसमासः । अत्नात्मतच्त्वप्रतिपादनेन मोक्षफलकबस्वुप्रतिपादनभ्रकरणत्वाव- 
गतेसत्र युग्यखेत्यु्त्या विहितस खधर्मत्वेन युद्धस्य आकरणिकमोक्षफलसंबन्धप्रतीतेरेकत्र फर भिन्नव्यापारकसाधनदयस्य 
समुजयत्वौचिखात्ससुचयं मन्यमान कस्यचित्पकं निराकरोवि-तन्नेत्यादिना । युच्यसेयस्य खधर्मबुब्या युदधेऽ्ुन भवर 
त्तिविषयेऽभ्यनुज्ञामात्तत्वव्यवस्थापनाद्विजयरूपम्रागमिसन्धिविषयफलसं बन्धस्य तत्र भ्रतीतेर्मोक्षसंबन्धानुपपत्तेः । शब्दतो 
मोक्षफलोदेशेनात्राविधानाच्च सयु्रयो नोचित इवि भावः ॥ १८ ॥ यत्र शोको नास्वीादौ यच्र तत्रेति विषयनिर्दे्ः 
॥ १९ ॥ कदाचिन्नायं भूत्वेखस्य पयैवितार्थमाद-अभुत्वा पागिति । नाश्चकाङे भवनख अङ्ृताुपयोगितवात् प्रागिति 
भूयःरब्दो हि वीप्सा्थेकः । तस्य च अछृतानुपयोगात्ुनरिति तस्य विवरणम् तदयप्युत्तरकाल श्यर्थकम् । पुनग॑च्छेत्यादौ प्रती, 
तस्य समानक्वृकसन्नावीयोत्तरकालत्वस्य अ्ङृतेऽयुपयोगात् तथा च राक्धाछिकसतत्वभावसमानाधिकरणोत्तरकाछिक्रस 
सृत्पत्तिव्याप्यमात्मनि निषिच्यते सच विशिष्यभावः प्राक्वालसत्तवरूपविशेषणविरदादात्मनि वर्तत इति भावः । अयं तु प्रागपि 
खत्वादिखनन्तरं नोत्पत्तिलक्षणां विक्रियामनुभवतीति पूरणीयम् । न जायते भ्रियते वेति प्रतिज्ञा्यं तत्र न जायत इयसयो- 
पपाद्कमभूत्वा न भविवेति वाक्यमुक्तं न श्नियत इद्यस्याप्युपपादकं वक्तव्यं तच्च न परथगुक्तं कितुक्तवाक्यस्यैवाब्त्था ठ्य 
तदपि न विना पूर्ैयोजनाविपरीतयोजनात्मकविपरिदतिं विपरिष्ततिश्च पूर्ववाक्ये यत्र नजः संबन्धो यत्रासंबन्धश्वोत्तर, 
वाक्ये तत्रासंबन्धसत्र संबन्धश्चेति । मानं च तत्र भविता वेखत्न वाशब्दः अन्यथा तख वैयर्यादियभित्रयाह--तथा. 
यमात्मेद्यादि । उत्तरकाल्ेऽपि सत्वादित्यनन्तरं विलक्षणां विक्रियां नानुभवतीवि पूरणीयम् । बिनाशायोग्य इति। 
अनिव्योऽपि वतमानतादश्यायां भवदेव नारारदितो नाशायोम्यश्च न मवति प्रतियोगित्वरसंबन्धावच्छिनारात्वावच्छिन्नकारय- 
तानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिज्ञकारणतावच्छेदकरूपात्मकसयोत्पत्तिमष्धावख नारयोस्यत्वेख तत्र सदैव सत्त्वादिति 
भावः । न पक्ता ्रजतीलयादावसमस्तनजः अधानक्रिययैव ख्रखतो भवति योगः । तथा सलेवापक्त्वा गन्तरि पक्तवा चागन्तरि 
निचिष्टामावस्य खसमानकवकपाकोत्तरकालिकगमनकरत्वाभावात्मकुख सत्त्वादुभयस्थञे तादशयोगनिवं इ इति अक़्तेऽप्य, 
समस्तनजो भवितेखनेन च संबन्धः खारसिकः । तथाच भूत्वा भविता नवेयेतदेकमेव वाक्यं स्यात् भूत्वेति हृदन्तेन सहा. 
न्वये समास एव्र स्यादिखभूतवेलेव स्ादियतो नादुयाजेष्विलयादौ यथा अधानक्रियासेबन्धे यजतिषु येयजामहंकरोयनुयाजेषु 
न करोतीति वाक्यमेदोऽदुयाजे निकल्पापत्तिः यजतिष्निखत्राुयाजभिन्यागलक्षणापत्तिवैतयसमसतस्यापि नबः आतिपदिकेनैव 
योगस्तथा सखनुयाजजिजनेषु यजुतिशच थेयजामहं करोतीलेकएव वाक्यार्थस्तथा अङृतेऽपि भूत्वेयनेनैव योगोऽपमासशेदयाह-- 
र्न न भूत्वेत्यादिना । नाचुपपत्तिः असमस्तसख नयः क्रियातिरिक्तान्वयनेराकाह्थनिबन्धनविवक्षितबोधसयानुपपक्तिन- 
खरुः । तस्यापि तत्राकाह्वाभ्ुपगमाद्तयर्थः । वावचनानर्थक्यं तु खभ्वसिद्धत्वादिति । यथाहि घ्ादिशुग्दाना 



° २ छो २०-२४ ] श्रीधमदत्तशर्मणा(पसिद्धबच्चाशर्मणा)विर॑चितो गृढार्थतत्वारोकः । १९ 

कम्बुभ्रीवादिमद्थं साधुलयं नासि वचर्न तख सखमावसिद्धलात्. प्राहकमनपेक्ष्य रोकैसत्र भयोगादिति व्यवहारादवध्रतो यो 
घटादिपदानां घटाचर्थप्रतिपादनसामथ्येखमभावः तेनैव तेषां सिद्धलात् तथा नियमेनाभूलाऽपक्लाऽषटदलयादय एव लोकि. 

` कानां श्रयोगा इति सद्यवहारावधताभवनाय्थप्रतिपादनसामभ्यखमभावदिव तेषां सिद्धात् नय्समासवचनेनापि न भवि- 

तव्यमिति नजूसमासवचनानर्थक्यं तु वा खभावसिद्धलादिलयर्थ. 1 नहि यत्कदाचिद्धवति तत्खभावसिद्धं भवति कदाचित् 

कृष्णमाश्चितो राज्ञः पुरुषः कदाचिदा्नितः ष्ण पुरुषो राज्ञ॒ इति कदाचिक्कृष्णाश्नितो राजपुरष इति तत्र खभावसिद्धला- 

भावात् वाक्यव्यवहारदशेनग्रहीतख वाक्यातिरिक्ते वाक्याथोसाधुलश्य बाक्यवदाध्रितङृष्णपुरषराजदेः साधुलस्य वा व्यव- 
च्छेदाय शद्वितीयाभितः इ्यादिवचनं सार्थकं नल्ूसमासस्थरेतु न तथेति भावः । अस्तित्वविपरिणामौ स्विति । असिलं 

च न सत्तामात्रं निलय्ाधारणस्य तस्य परिणामरूपलाभावात् तु भराथमिकदेशसंबन्धः उत्पत्तिश्च प्राथमिककालसंबन्धुः 

तत्र कालप्रवेदोऽसिलसख भवत्यन्तभोव इति ला नासिलसख न परथङ्राकरणोक्तिः निपरिणामश्व पूर्वावरथाविपरीतः 
परिणामः । यस्मिन् सति न भ्रयमिज्ञायते भावः । तथ।च संस्थानानन्यवे सत्रि भचुरप्रयभिज्ञानविरोधिपरिणामो विपरिणामः 
संस्थानान्यत्े सति तादः परिणामो नाशः तत्र संस्थानान्यलं विहाय भ्रयभिन्ञाविरोधिपरिणाममन्रि नाशये संभवति बिप- 

रिणामस्यान्तभोव इति ला बिपरिणामस्यापि नासि प्रथदिराकरणोक्तिरिति भावः ॥ २० ॥ यअवयवाप्चयेन शुणा- 

पचयेन चेति । यद्यप्यवयवापचयस्य समवायिकारणनाशपयैवसायिलेन तेनावयविनाश्ो युक्तः गुणापचयेन तु तन्नाशो 
न युक्तः एकलसंख्यापरिमाणादीनामश्रयनाशदेन नाद्यात् रूपादीनामप्यपार्थवानमाश्नयना्चदिव नाशात् पाकेन पार्थि- 

«वृहपादिनाशेऽप्यवयविनो विनाश्चाददोनात् संयोगादीनां नाश्चेऽप्यवयविनो बिनादामावात्् तथापि गुणापचयेनात्रावयवसम- 

वेतासमवायिकारणभूतगुणापचयो विवक्षितः तस्य चावयविनादाकलं दश्यत एवं । यद्वा य एवावयवा मधुरादिगुणविशिष् 

दुग्धतया परिणतास्त एवाम्तदिगुणविशिष्य द्धिजाता इति सघुरादिगुणापचय एव दुरघनाशक इद्यमिग्रायेण तदुक्तिः । अत्र 

परिणामपरिणामिनोस्वादात्म्यात् अवथवस्येवं गुणस्याप्यवयविसंबन्धिख्मस्येवेति । ननु जन्यत्वेनेति । भावले सतीति 
पूरणीयम् । वेनाविनाधिनि निनारोन व्यभिचारः । यद्रा भावखे सतीति न देयम् । व्व ख्याप्युपादानात्मकसय नाससंमवा- 

त्सवोपादानान्ञाननादास्याप्यनचिष्ठानात्मकसख ददयलेन क्ञानतोऽन्ञानवदेव निकत्तरिति । अत्र पक्षेऽन्वयक्रमभङ्गातपन्षान्तर- 

माह--अथत्रेति अभ्यचुक्ञानादिति । तथाच व्यावदारिककतेलपरतिक्ेपो न वक्तुमहं इति भावः ॥ २१ ॥ अप- 

राणी तिविक्ेषणसुत्कर्वैदादि \ न बि्यते परो यस्मात् तदपरमरुत्तमवव परशब्दशवोत्टृष्टवचनः । तथाचापरशब्दादल्यम्तो- 

कृष्टा्थभययो युक्त इति । अन्यानि देवादिशरीसणीति । ययप्यन्यशब्दसय हानकमेशरीरपेश्चयोत्छृष्टशरीरबोधकलं 

पदमयीदयाऽपरदाञ्दवन्न संभवति तथापि हानध्रयोजकस्य जीर्णलस्योक्ततयोपादानग्रयोजकमपि चक्तुयुचितम् एवं दृष्टान्ते 

तस्यो्तलात् दार्थन्तिकेऽपि तत्मविपादथितुसुचितमिति लक्षणयाप्यन्यशब्दोऽप्यविशयोक्ृटपरो वाच्यः सचोत्कषो मलुष्य- 

दारीरपैश्चया देवद्यरीरलादिक्मेवेति तथोक्तम् । नच द्छन्तदाट॑न्तिकयोनेवानी्युक्तमेव नवलसुप्रादानश्रयोजकमिति 

वाच्यम् । उत्छृषटखेन ज्ञायमानमेव दहि नवदलं भवति तथालुत्छृष्टस्यापि नवस्य संमवादिदयपरपद्ान्यपदयोर्भिन्ार्थकलं विहा- 

योव्क्र्थकताया एव वाच्याद् ॥ २२ ॥ शाखादीनासिति । रल्ञपदेनात्राखादिमावमापन्ना प्रथिवी भ्रह्मा । तेन 

पूथिव्येखयदिनासङ्गतिः । यद्यपि खतो युद्धे न अङृता अस्यादयस्तथाप्याभेयवारुणायज्ञभावमापन्ना भवन्ति हृता इवि एथि- 

व्यादिषु चतुषु स्थूञेन तत्तद्धूतेन स्थूरकख तख कमेणाविनाशेऽपि करमशः सुक्ष्मेण तत्तद्धुतेन भवेत्स्ष्मसयं तख निना इवि 

शहा मा भूव्. इति शोके कमरदिततयामिधानं बोध्यम् । तथाच स्थूलल्वसूक्ष्मलरयोरतन्नलं कमेण नार्चकतायामिति सूचित- 

पिल्युक्तशङ्धानिरास इति भावः ॥ २३ ॥ चज्ञादीनामिदयादौ सप्तम्यन्तद्वयघरितपटि समस्तछोकसेदमवतरणम् तन्नाद्क- 

लासाम्य हेठुभच्छेयलाधुक्तिलभ्यनाश्ानदैलदवाराच्छेयलादिकम् तजनितनाशानेले तन्नाशकलासामभ्योपपादके दें तदु- 
पपादकच्छेयलराद्युपपादकं नियलादिकमाह एतच्छरोकेने खन्वयः । नाशने इद्यनन्तरं चकारो युकः ! नच च्छेदाद्न- 

ईते हेतुमाहेलनेनाग्रिमभन्थेन पौनरुक्त्यमिति वाच्यम् । विरोषाभावरूपाणामच्छेद्यलादीनां नाश्ानदेलरूपसामान्याभावा- 

तिरिकलात् । तजनितनाच्ानर्हलं हेतुमाहेति यदि पाठः खत्तदा न भवति सङ्गमनङकेशबाहुस्यम् । अच्छेयलाश्ुक्किरेव दि 

बिदयेषाभावकूटसख सामान्याभावपर्यवसायिलेन नाश्ञानलोकिरिति नासङ्गतिः । पूौपरकोटीति । प्रागसावष्वंसेदयर्थः । 

पूवा कोरिः सामम्रीवा तेन भागमावानङ्गीकारेऽपि न क्षतिः । यद्यपि पूर्ैकोटिराहिलयमेवाुत्पाद्यत्े भयोजकं पूर्व॑कोठेरेवोत्पा- 

दलव्यापकलाच् उत्तरकोटेरतथालाव. उत्पाद्येऽपि ध्वंसे तदभावात् तथापि विद्ेषणविंशेष्ययोरेकसख तथाते विशिष्टसख तथा- 

लानपायाद् पूर्व॑कोरिरादिलविरिषटापरकोरिरादिदखविवक्षणे न दोषः । यद्रा अत इद्यनेनावयुल्यपू्वैकोरिरािद्यस्येव प्रयोज 

कलं॑विक्चितं योग्यललात्। मिङितिखेव निलयपदभतिपायताकच्छेदकलात्तथोकतिः । अथवा अआगमावप्रश्वंसयोरप्यविद्याप- 

, रिणामचनोतायलाद्धिनाद्यलाद्योभयोरपि व्यतिरेकौ ब्रह्ममा्रनिष्टौ भवत ॒एवालुत्पा्यलप्रयोजक़ौ । नचोभयोरवभ्योः पूरव 

परतश्च भावसखप्रसङ्गः । प्रागमावप्राममावस ध्व॑सध्वंसस्ापि प्रतियोगिप्रतियोगिकलभ्युपगमात् । मिथ्यालघटकीभूता- 

भावस्य दृस्यत्ेन अवियोगितदभावोभगभ्रतियोगिकलवत् । नचानादिलमेवास्चु प्रागभावसत्र वाच्यम् । जीवेशादिषद्पदा- 
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थंसेवाघ्रानादिलभ्युपगमात् । एवं प्रतियोगिविनाह्ृतसख दुर्निरूपलात् प्रतियोगिनासमं वासविकस्य संबन्धख विभिन्नदेश्च- 
काललेनासंभवेन प्रतियोगिविदोवितरूपेण वास्तविकलासंभवात् प्रागभावस्य अरतियोगिनश्वं सत॒ उत्पत्तिविनाद्ययोरयोगात् 
प्रागभावंविना प्रतियोगिनोऽप्युतत्यसंभवात् प्रतियोभिप्रागभावयोदभयोरपि कस्पितखसय वाच्यात् अतियोगिकल्पनतत्क- 
ल्पनयो्हिं बीजाङ्करवत्परस्परापेक्षलम् कल्पनाच भवियोग्यनुत्तरतयेव दि भरागभावख प्रागभावापूर्धैवर्तितयैव च प्रतियोगिन 

इति नास्येवोकदोषः । यावदधिकारं तु बिभाग शति न्यायादिति । यावद्विकारं तु विभागो लोकवदिति वेदान्त- 
सू्रोक्युक्तेराकाशकालदिकपरमाण्वादयः स्वे विकारा आत्मान्यल्चे सति विभक्तलादिलयर्थः । आत्मनोऽप्यनिलयजडपरिच्छिननेभ्यो 
विभक्तलात् तत्र॒ व्यभिचारवारणायात्मान्यवे सतीति । तथाच धर्मिखमसत्ताकमेदाश्रयलादिति पर्थवसितार्थः । तेन विभक्त 
लरादिदयस्य न वैयथ्येम् । ब्रह्मणि तु खसमानसत्ताकमेदविरहात् मेदमाच्रस्य कत्पितलान व्यमिचारः । विकाराः पराधीन- 
सत्वका इ्य्थसेनाविद्याया विभक्तायाः विकाररूपराभावात् स्वैस्यावियानिकारत्वात् खस्याः खविकारलासंभवात् न तत्न 
व्यभिचारः । तखा भपि कल्पितल्ेन बरह्मसत्तयेव सत्वादिति । परमाण्वादीनामनभ्युपगमादिति । परमाणवसाव- 
द्भ्युपगम्यन्ते वैशेषिकैनैयायिकैश्च तत्का्यभूतास्तेभ्योऽयन्तं भिन्ना अवयविनश्च । तत्राभदयक्षाः परमाणवः प्रयसैरवयवि- 
भिश्वायुमेया इदयवयविसाधनमेव प्रथमसुपद्र्यते । तथाहि जल्यहरणप्रावरणादिकार्य कपाल्तन्लाद्यसराध्यसुपलम्यमान कपा- 
लायतिरिक्तं खकारणमवयविनं घटादिकं साधयति । नच धटपररायारम्भकलेनाभिमतैः संयोगविशेषेविंरोधिताः पूर्वावस्था- 
विलक्षणावस्थाः कपाल्दय एव जलहरणादिकायेकारिणः सन्तु किं धघटाद्यतिरिक्तावयविभिरिति वाच्यम् । तथा सति कपा- 
लतन््ादयोऽपि संयोगविशेषापन्नाः कपालिकां श्वादय एव सन्तु किं तैरपीयेवं कमेण परमाणुसंजञाशाङद्रव्यसङ्वातस्यैव संयो- 
गविशञेषाप्रस्य चरमावयविलेनाभिमतघराद्यत्मकलपत्तो सर्वेषां धटा्वयविनामपरयक्षलापत्तः । भ्रयक्षता हि मह्वो- 
दूतरूपादिसंबन्धात् स च परमाणुलनिरोघी न परमाणुसङ्चाते संभवति, समुदायस्य प्रलेकानतिरेकात् । कथं हि अयकम- 
यक्षं ससुदायमावापक्ं सत्मयक्षं स्थात् केशादिकमेकेकमपि हि समीपे प्रयक्षमिति समुदायमावापर्ञं दूरादपि अ्यक्षम् । 
नचातिरिक्तावयन्यमावे परमाणुलविरोधिमदत्त्वरूपगुणखकूपमेव दुभ कल्यं अलक्षलप्रयोजकृल्नं॑स्यात् अतः संयोग- 
विशेषः संयोगविरशेषापज्ञपरमाणुसंधातत्वं वा महत्वं स्थोस्यं च तदेव प्रयकश्चलप्रयोजकं तस्ैकलरदेतैकोऽयं घट इति व्यव- 
हार एको मदान्धान्यराश्चिरितिवततेनेव च संधातत्वेन मह्तवस्थूलखव्यवहारः सङ्कातलविरोषो वाऽतद्या्ृ्तिरूपापोह्ो वा 
धटल्वादिरपीतिवाच्यम् । अनन्तानां तादशसंयोगानां परस्परानपेक्षाणां प्रक्षलप्रयोजकत्वे तादश्चसंयोगघटकपरमाणु- 
दयसंयोगमात्रे जावे दिष्टे वा प्रयक्चापत्तः 1 अतः परस्परपेक्षस्य तथात्वं वाच्यम् । तथा सति विनिगमनाविरहेण गुरुतरा- 
नन्तम्क्षकायेकारणभावापत्तः अतोऽतिरिक्तघैकसय महत्वस्य ॒रुघुतरमेकश्नरणलमेव हि युकम् । उक्तसङ्खातलमपि हि न 
महत्वं तद्धि सद्खयावाऽ्पेक्ाञुद्धिनिषयता वा न संभवति । परमाणुष्वतीन्दियेष्वतीन्दरियसंयोगनिशिरेष्वयमेकोऽयमेक इय 
पक्षाबुद्धेरेवासंभवात् समवे बाऽ्पेश्षाबु्यवसानायां सङ्ख्यायां चिक्षणावस्थायिन्यामयेक्षाबुद्धौ च व्युपरतायां घटादीनां अरद्यक्षं 
न स्यात् रयोजकल सङ्खयदिरभावात् कायेकारणभावानन्यापततथैकैकसिन् पटे संख्यदिरक्ताया आनन्दात् । भतीन्धिय- 
गतायाः संख्याया अप्यतीन्द्रियत्वेनं सहानयमिदादिप्रदयक्षविषयतापि हि न खात्. 1 तादृशपेश्षाबुद्धिरदितस्य जनस ताद 
दासंख्योत्पत्तेरसंभवेन तदभावदशायामपि मदतत्वश्रयक्षोत्पत्तेसतद्विषयलस्यो्तसंख्याया असंभवात् । एवंचैको घट इति 
अदक्षे सङ्खातलगतेकलस्य विषयलासंभवादतिरिक्तावय विगतैकलयैवाऽकामेन बिषयलस्योपेयलात् । अपेक्षाबुद्धिविषय- 
लस्य उतरामेव प्रयक्षिषयलासंभवेन महश्वरूपलासंभवात् । अयं षट इति प्रयक्षविषयलसानन्तपरमाणुषु तत्संयोगेषु 
नच कल्पनामपेक्षयेकस्यातिरिक्तावयविन एव विषयलरकल्पनाया उचितलात् साधकमलयेन काघवदिकधयटादिषिद्धौ तत्ाग- 
भावध्वंसादिकल्पनागोरवसय फलमुखत्वेनादोषलात् परमाणुनां समुदायत्वेन षटादिरूपत्वे प्र्यक्षत्वे च सति धान्यरादिर- 
यभितिवत् परमाणुराश्िरयमिति धयादावपरीक्षकाणामपि हि अलयः सात् । तद्वारणाय दोषप्रतिबन्धकत्वकल्पने चातिगौर- 
वात् जलाहरणादिकंम्रति कारणल्रसखयानन्तपरमाणुषु संबन्धकल्पनाया अपि गुरुखात् संथोगानपेश्चसय समुदायस्य तद॑वच्छै- 
द्कत्वेऽसंयुक्तेभ्योऽपि पर्माणुभ्यो जलाहरणापत्तः संयोगयेश्षस्य तत्वे संयोगस्याप्यनन्तत्वेन विनिगमनानिरदेणानन्तकारण- 
लापत्तेः अपोदरूपख्य घटरलस्यापि हि न कारणतावच्छेदकलसंभवः ¦ घव्यक्तरतिरिक्तस्यैकस्याभावेन तत्तद्यक्तिमेदस्य 
निवेशयिवुमराक्यल्ञात् तत्तदरमाणव्यक्तिमेदकूयावच्छिनमेदस्य संयुष्तपरमागुभ्यो संयुक्तपरमाणोरनन्यत्वेऽसंयुक्तेष्वपि 
सत्त्वेन तेभ्यो जसहरणापत्तेः अन्यत्वे संदुक्तव्यक्तिमेदनिवेशेनोष्तापत्तिवारणेऽपि खंयुकानामतिरित्तानां तावत्परमाणूनां 
कल्पनयेश्षयाऽविरिक्तेकावयविकल्पनाया एवं युक्तल्ाच् । एवं चरादीनां भ्रसक्षत्वोपपत्तयेऽददयपरमाणुपुलात् ददय- 
परमाणुधुजोलत्यभ्युपगमो नितरामयुक्तः । अद्दयसरभावा हि परमाणवो न इर्यखभावा भवितुमर्हन्ति । दद्याशथत्तेऽन्य 
एव परमाणुभ्यो भवेयुरिति ददयेकावयविकल्पनैव ज्यायसी । किच पलः ससुदायिभ्योऽन तिरिक्तोऽविरिको वा । अन- 
तिरिक्तत्वे चेकेकसयापि दरयल्ञापत्तिः अतिरिक्तत्वे स चैक एवेति सिद्ध एवावयवी । नचावयविनोऽतिरिक्तत्वे य एवा. 
वाग्भागे सस्स एव पश्चाद्धगेऽपीदय्वस्भगे चश्वुःसचिक्य पशाद्भागावच्छिन्नोऽष्युपलन्धः स्यात् तथा अति तत्रायं ॒श्रेतो व] 
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पीतादिवां निश्चीयेत नेवम् । अयुपन्धल्े चोपलन्धलानुपकन्धलरूपविरंदषमाध्यायश्रसङ्ग इति वाच्यम् । अवयवी चैक 
उपलभ्यतं एवेति हि न विसद्धधमाध्यासः । पश्वाद्भधागोऽवयवविरेषो नोपलभ्यते न तस्य रूपमपि तत्रैव संशयो नावय- 
विकूपे चित्रस्य विजातीय तद्रूपस्य निशितलात् एकजातीयरूपवत् सकलावयवारब्धते हि सुतराम् । न चातिरिक्तोऽयम- 
वयवी अवयवे चैकस्मिन् कायेन वर्तेत एकदेरेन वा कत्छ्यैन वृत्तावयवान्तरवैय््य॑म् एकदेशेन त्तौ दृत्तिनिरूप- 
कावयवात्तदुत्तितावच्छेदकस्यापिरिकसेक्देशस्य वक्तव्यतापातः नहि खकृत्तौ खमेवावच्छेदकं भवतीति वाच्यम् ! अवय- 
वेषु व्यासज्यावयवी वतत इदयेतावन्मात्नस्योपगमात् कखाप्यनयवसख्य वैय्यां संभवात् । अव्याप्यदृत्तिखानभ्युपगमेनावच्छे- 
दकदेशविकल्पस्थासंभवात् छत्लैक्देशश्व समूहस्य हि मवति नैकस्येयतोऽपि तद्धिकल्पासंभवात् मालयामेकैकस्मिन् पुष्पे 
हि सूत्रं तदवयवश्च वर्तेत इति एवं चर्ाचल्लादिरूपविरुद्धधमेसंसर्गोऽपि सुनिरस्यः वाय्वभिघातादिनेकशाखाकम्पेऽवय- 
विनः कम्पानुपगमादिति सिद्धेऽवयविनि तदवयवधारायाः कवचिदवदयं विश्रामो वाच्यः । अन्यथा मेरसर्षपयोः साम्य- 
प्रसङ्गः । अथासां दूरे मेरसर्षपयोः साम्यचिन्ता सषेपराजमाषयोरपि न भवति साम्यम् । नचानन्तावयवलेन साम्या- 

पादनमिति वाच्यम्. । इष्टापत्तेः । नचानवस्थादोषो बीजाद्रानवस्थावददोषलरात । संमानपरिमाणता हि ने्यसा चन संभ- 
वति । तथाहि । यावद्विमक्ठुं द्रष्टुं च शक्यते तावद्विभागे छते यदि पल्चसषैपस्य भवन्ति भागा भवन्ति तदा विंशतिमागा 
राजमाषयेति पच्चारब्धलात्स्षैपमल्पपरिमाणं र्विश्चदयारब्धलात् ततो महत्परिमाणं राजमाषं निधियुमः । सपे प्श्चानां 
टदयमनवयवानामविश्नान्तावयवधारा राजमषि विंशतीनामिदयत्पल्लाधिक्ये सुनिश्चेय इतिचेन्न ! यो हि पश्चखेको भागस्त- 
मेवाधिङृखय चिन्तायां जगदिदं व्याप्तमिव तद्बयवावयवपरम्पराभिरवगम्यते । तथाहि । तद्यैकख द्वाववयवौ द्वयोरेकेकस्य 
रदौ चदुर्णा द्वोद्याबिदष्टवेवसुपयुपरि भागविन्तायामेकैकस्य यत्किविदेरचिन्तायां च भवदेव बिश्वव्याप्िरिति । तादशपशा- 
षयवके सर्षपे यदतिशयितं प्राप्यते मह्ं चेतःपथातिवतिमेरोरपि तादश्षकोव्यवयवकस्य किं ततोऽतिशयितं महश्च स्यादिति 

मेरोरपि यो महाम् स्यत्तिनापि सम मदहृ्वेन साम्यं सषैपादपि यो लघुः तख्ाप्यापादयितुं शक्यं किं मेरुसर्षपयोः साम्या- 
पादने वक्तव्यम्, एवंचावयवधाराया विश्नामावद्यं भावे केचिन्रसरेणवेव विश्रामो मन्तव्यः तन्महच्वख नियवाभ्युपगमात् 
जन्यमहन्त्वं भयेवानेकद्रव्यलस्य भ्रयोजकतयापकृष्टमदत्त्वोपपत्तये असरेणोने सवयवल प्रसञ्चः । नच निलयत्वे मानाभावः । 
त्रसरेणुमहण्तवं निद सजातीयनिरूपितोत्कषपकर्षोभयानाधारस्वे षति महतत्वतात् गगनादिमहत्तववदियनुमानसय मानात् । 
यथा गगनपरिमाणं सपिश्षयोत्कष्टमहत्त्वस्याभावेनापकषोनाधारलाडुभयानाधारः अथच निलयमेवं वुटेमेह्वपिश्चयाऽपडष्ट- 
मदत्त्वाभावेन तदुत्कषां नाधारलादुभयानाधार इति तेनापि निखेन भवितव्यम् । अणुव्यवहारोऽप्यपक्ृटमहत्वेन परमाणुव्यव- 
हारश्वोत्कषोनाश्नयमदत्वेनोपपायय इति न तदर्थमपि किंचिद्रव्यं महत्तवानाश्रयभूतसुपगन्तव्यमिलयाहुः तन्न । निरुक्तानुमान- 
स्याप्रयोजकलात् महत्वस्य निद्यतायामपकषांनाधारखमात्रख लाघवेन प्रयोजकललात्. महत्वस्यापकषांभ्रयतवे हि तदाश्रयस्य 
विभुलासंभवेन परिच्छिन्नखपत्तो विभाज्यत्वेन सावयवलात. अनियत्वं स्यादिति तदाश्रितं महस्वमपि न नियं स्यादपक- 

षानाश्रयत्वे च विभु्चाव्याधातादपरिच्चछिन्ञानवयवत्वेनानिदयल्लस्य तदाश्नयेऽसंभवेन तस्य निख्रमनपनोदितं भवतीत्युक्तं 
हेतावुत्कर्षप्रवेशस व्यर्थलात् उक्तोभयानाश्नयल्हेतोरपकषौ नाश्रयमहत्त्वत्वेन सोपाधिलाश्चापकषोनाश्रयलमात्रेण त्रसरेणु- 

' महत्त्वे नियल्साधनसय खरूपासिच्या चासंभवात् प्रत्युत वचा्चषत्वे सति महत्त्तलादिना निलयलाभाव एव तच सिच्यति । 

नचेदमप्यप्रयोजकम् । मष्त्वसय च तदाश्रयस्य च चाश्चुषत्वेऽनेकद्रन्यलस्य सावयवारन्धलङूपसय प्रयोजकत्वेन निखयत्वे 
चाश्चुषलप्रयोजकस्य तस्ाभावेन चा्टुषल्लमेव न खात् । नचापल्ृष्टमहत्वमेव लघवात्तादात्म्येन सप्रयक्षे समवायेन द्रव्य- 
प्रयक्षे च प्रयोजकमस्ु किमनेकदरव्यत्वेन गुरुणा तथाच श्रुटेर्निदयन्लेऽपि न क्षतिरिति वाच्यम् । व्यमि चारनिश्वयासह- 
कृतान्वयव्यतिरेकनिश्वयसख प्रयोज्यभ्रयोजकभावनिणोयकत्वेन च्रसरेणोर्निदयत्वस्य संदिग्धत्वात् अन्यन्न सर्वैत्रावयवसंख्या- 

अचयमहत्वान्यतमसख्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामपङ्ष्टमहत्वे भ्रयोजकत्वावधारणेन त्रसरेणोर्नियत्वे तखेवायुपपत्तेः । अपहृष्टमद्- 
त्वोतकर्षेण चश्वुषोत्करषैस्य दूरस्थवस्त्वादौ ददनादकारणोत्करषैस्याकार्योत्कर्षपर्श्रयोजकत्वात् कारणत्वेनावश्रतापच्रटमहत्वस्यो- 
त्कषैतारतम्येऽवयवसंदयातिरेकविन्नेषस्थैव नियामकत्वात्. एवं सति भ्रयक्षापकषैतारतम्येऽपि महत्त्वापकषेतारतम्यस्यावियव- 

संस्याल्पत्वविदोषनियम्यसखय भ्रयोजकतयावद्यसुपेयत्वात् त्रसरेणुश्रयक्ापकषैतमत्वख तन्महत्वापकर्षेतमत्वप्रयोञ्यतवाव 
तथ्याप्यवयवसंस्याल्पलप्रयोज्यत्वेन त्रसरेणोर्निदयत्वे तदपि न स्मादिति भ्रसरेणुः सावयवः चाश्चुषद्रव्यल्ादिल्नेन त्रसरेणो- 

रवयवसिद्ध न श्रुटावेव विश्रामः । नचाचयवो इदयस्य त्रसरेणोरश्शय एवं वाच्यः इदयंप्र्यदरयसानुपादानलात् अटदयोपदे- 

यद्यादस्यलापत्तः ददयश्च च्रसरेणोरवयवः अयुपलम्भबाधितं इति न सावयवलसिद्धिरिति वाच्यम् , तेजति व्यभिचारेण 

तन्नियमस्य लयाज्यल्ात् ददयते ह्यददयदेव भजनकपालस्थवहेदेदयवहयुत्पत्तिः । नहि इदयलमददयत्वं वा खामाविकमसांक 

कतु महत्वोद्धूतरूपतदभावादितः तथ्दि त्रसरेणुरददंयादप्युत्पननो महाश्नातः किमिति न स्यात् इर्य इति योग्यानुपकन्ध्य- 

भावान्न त्रसरेणोरवयवासिद्धिः । नच प्रद्यक्षविषयस्य सर्वस्यैव घयदेमेहदवयवारन्धलददेनात् त्रसषरेणुरपि यद्यवयवारग्धः 

सात् महदारज्ध एव सात् तादश्चध्ावयवो योग्याचुपरुन्धिबाधितत एवेति वाच्यम् । यथाकथंचित्सदचारेण न्या्िषिद्धो 



२२ मयुसूदनसरखतिपणीतभगवद्रीताग्रूडाथेदीपिकायाः [अ० २ शरोऽ २४ 

तेजसः प्रचुरमुद्धतस्पर्शवत एवोपलन्धेरतादृदं नयनं तेजसं हि न सिच्येत् । एवं सिद्धे ्रसरेणोरवयवे चसरेणोरवयवःः 
सावयवः चाश्चुषद्रव्यारम्भकलात् कपारवदिदयनुमानात्तदवयवसिद्धिः । नच च्षुषद्रव्यारम्भकारम्भकलात कपालिका- 

ट्छन्तेन तदवयवोऽपि सिच्येदिति वाच्यम् । अनवस्थया मेरसर्षपसाम्यप्रसङ्गरूपप्रतिकूरतकंपराहतल्रादुक्तानुमानख । 
अथ परमाणव एव सन्तु साक्षात्रसरेणोरारम्भका इतिचेन्न परमाणवो नाहल स्थूलारम्भकाः परमाणुखे सति बहुलात् घटोप- 
गृहीतपरमाणुवदिष्ययुमनेन दयणुकमनारभ्य परमाणोचसरेण्वनारम्भकलसिद्धेः च्वणुकेषु व्यभिचारवारणाय परमेति परमा. 

णुद्धयस्य खपेश्षया स्थूखद्यणुकरारम्भकलात् तच व्यभिचारवाणाय बहुलादिति । अणुकादिपरम्परया धटारम्भकपरमाणूनां 
साक्षाद्धटारम्भकते भप्रे घटे कपालादिर्नौपलभ्येत तस्य घटानारम्भकलादिति । घटोपग्रहीताः परमाणवो यथा न 

साक्षाद्धटारम्भकाः तथा परमाणवो न साक्षात्रसरेणोरप्यारम्भका इति द्वाभ्यां परमाणुभ्यामेव दअणुकस्यारम्भो न 
त्रि्रशतिभिः बहुभिः परमाणुभिः कस्यचित् द्व्यस्योत्पत्तिः । व्यणुकं चेश्वरपेक्षावुद्धिजन्यपरमाणुगतद्विजन्यपरमाणपरि- 
माणविलक्षणपरिमाणवजायत इति । अथ ब्णुकानि नादय महदारम्मकाणि ्यणुकले सति बहुलात्. धटोपगृहीतव्यणुकव- 

दिदयुमानात् णुकानामपि व्यणुकदयाकिविदारभ्य महदारम्भकवं सत्तर नेमेति तद्वारणाय यदि विनांश्ञानन्तरो- 
पलस्यमानावयवकमहत्कायारम्भकाणि नादयति वाच्यं तदा परमाणुपक्षकाचुमानेऽपि तथैव वाच्यम् ! तथाच षड्धिः पर. 
माणमिः साक्षादपि त्रसरेणोरारम्भ उक्ताजुमानबाधाभावान्रसरेणोर्विनाश्ानन्तरोपरभ्यमानावयवकलाभावात् द्णुकरा- 
भ्युपगमो निरर्थक इतिचेन्न । लोष्टतदवयवतदवयवादीना गुरुलोत्कष।पकषयोः मूटीभूतपरमाणसंख्योत्कषां पकषौभ्यां वाच्य 
तरत् । तत्र हि लोष्टमूलपरमाणुसंखयावधिकापकर्षख तदवयवमूटपरमाणुसंख्वानिष्टेय तदवयवगतगुरुलापकर्षप्रयो जक. 

लम् । संख्ययोरुत्कषापकर्षौ चाधिक्यन्यूनवे संख्याचारम्भिका मह्या अनारम्भकसख्याया उभयत्रापि साम्यसंभवात् । . 
संख्या चारम्मिका न साक्षात् गुणस्य साक्षात् द्रव्यानारम्भकलात् आरम्भकलस्य समवायिकारण एवोपगमात् कित्वसम. 
वायिकारणसंयोगवििष्टलेन समवायिकारणस्यारम्भकले पयांभिसंबन्धेनावच्छेदकतया तत्तवं च न परमाणुगतैकत्वसेक- 
मान्नस्यारम्भकसंयोगविरिटत्वासम्भवात् निप्रश्तीनामारम्भकसंयोगविरिष्टत्वसंभवेन चित्वदेर्निरुक्तारम्भकत्वसंमवेऽप्यवय- 

विमूपरमाणुगतन्नित्वादेरवयवमूलपरमाणुगतद्धित्वपिक्षया साम्यस्य ॒न्यूनत्वस्य वा संभवेनावयवगतसंख्यानिष्ठापकर्षावधि. 
त्वस्यासंमवात् । अतएवोत्कषां श्रयत्वस्यासंभवात् त्रित्वादिनोपादेय- । एवंच भ्रङत आरम्भिकोत्कर्षापकर्षाश्रयत्वावधिकल- 
योग्या सेव यतः परमस्पदेशङृत्तिरम्या न सभवति । भवति चैतादशी द्वितवस वेति परमाणुद्धयसयोगासमवायिकारणकदय, 
णुकद्रव्यसख न संभवलपलपः ! तथा सति परमाणव इद्यायनुमाने विनाशानन्तरेयादिसाभ्यविशेषणं न देयम् । व्णुकषा" 
कल्पनलघवतकेसोक्ताविदिषटसाध्यसाधनव्याप्यव्यापकमावमरहानसुकूरस्याभावेन गुरतोर्कषांपकषेव्यवस्थापकानुनिपातिनो 

द्णुकस्य भोगोपयोगित्रसरेण्वादिमहदनारम्भकवे निष्प्रयोजनत्वाप्योत्पद्यसंमवात् । परमाणुद्यसंयोगस्यानारम्भकला- 
पत्त्या परमणुगतद्विखस्यारम्भकत्वासंभवादुक्तन्यवस्थानुपपत्तेः व्यणुकसय चरसरेण्वायारम्भकत्वावद्यं भावे त्रसरेणुपग्रहीत- 
परमाणुषु व्यभिचारसदेहस्याप्यसंभवेन च॒ खाघवेन परमाणुपक्षकोक्ताुमाने द्यविशिष्टसाध्यसाधनव्याप्यव्यापकभावनिश्वयद 
संभवात् कचिद्धयणुकद्वारा कचि साक्षात्परमाणूनां चसरेण्वारम्भकत्वस्य कारणकारणजातीयसय कर्यकर्यजातीयानारम्भ., 
कत्वनियमेनाप्यसंभवाच परमाणुद्धयादेव ब्यणुकल्पं कारयन परमाणुत्रयादितः किमपि कार्यमिति सिद्धम् ! एवं यणुक- 
दयाद्पि न किमपि कायम् ब्णुक्दवयाढुखन्नख् कार्यस्यापि महत्त्वहेतववयवबहुत्वमहत््वादीनामभावेन भच्वासंभवात् द्यणु" 
वद्णुङूप्यैवोपेयलात्तदवयादपि कार्यस्याणुरूपलैवोपेयत्वात् तश्रिभिः कसखचिन्महत उत्य्यभ्युपगमे यणुक्रयदेव तदु. 
त्मलयभ्बुपगमस्योचितलात् । अणुकदयारन्धद्रव्यस्य निष्प्रयोजनतयाऽनभ्युपगम एवोचित इति अणुकैर्बहुभिरेव जायते दरं 
न ब्यणुक्द्रयादिखपि सिद्धम् । एवच व्यणुकपक्षकोक्तालुमाने विनायानन्तरेदयादिविरोषणयविरेषितमेव साध्यं यणुकद्वयात्त्र- 
यस्य निराकृतत्वात् । तदित्थमारम्भवादः परमाणुमूककारणक उपपादित इतीदानीं परिणामवादस्य शरुतियुकिसिद्धस्य व्यव- 
स्थापनाय तत्प्रतिकूलं युक्तिमात्रसिद्धमारम्भवादं निराक परमाणमूलक. सर्गो न संभवतीति प्रस्तूयते ¦ तथाहि परमाणु. 
वादिभिरप्युपेयते प्रख्य इति तदानी विभक्ताः परमाणवो यदि सयुक्त स्युः स्यात्संभवो व्यणुककरमेण पुनः स्ैसख् नासि- 
संभवः परमाणुनां संयोगस्य तस्यापि पर्माणुवदयुमेयस्वात् । अचुमानं च ्टसाधम्येण प्रवर्वमानं न दम्या दातिल्रने भवति 

हि समर्थम् । ष्टं च खषिदश्ायां नोदनाभिवातवेगगुरत्वदवत्वैरेकस दयोर्षा जाते कर्मणि संयोगभवननं नादटमाचास्कम ततः 
संयोगभवनम् । नदिं संभवति प्रख्यावसराने नोदनादित्रि्तयम् । क्रियासाध्यत्वात्तसख तत्साध्यत्वाच्र क्रियाया इत्यन्योन्या- 
भयात् । गुरुतवद्रवत्वे हि परमाणुगते निलय शपि तन्मात्रख तद्धेतुत्वे परमाणक्रियासातदयगरसञ्च इति कममावात् संयोगा 
भवेन न सगेसंभवः । नच इष्टमिदानीमप्यदटमात्रादवायोसिर्यस्यमनं वहरूष्वैज्वलनं चेति तयोरेवादषटमाच्रालव्येति अथ 
कम ततस्तद्धयणुका्युतपत्तिः तेन नोदिता अभिहता वा परमाणवः पार्थिवाः पाथसीया वा जातक्रियाः संयुज्येरनिति 
वाच्यम् । बाप्वन्तरेणाभिहताः नोदिता वा वायवो वहयश्च सक्रियाः सर्गे नादृ्टमात्रात् वायुरमिश्वासो मूतौन्तरभिघातादि- 
भुक्तक्रियावान्. मूतेतवात् तचरणदाखाद्िदियनुमानेन तथैव सिद्धः \ घतएव निदिच्छीडृते प्रपणे वयुना पति वागेव 
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नव प्रदीपादेः समिदं क्षणमनुभवसिद्धं विनाशश्च न चिरच्छ्रासावरोधेन प्राणिनो वहश्च स्यादप्यभ्युपगमो इध्यतिक्रमेणाप्यदष्ट- 

मात्रात् क्रियाया यद्यन्यथानुपपत्तिः सर्गस्य स्यात् । सा हि सर्वैतो बलवती । नच सासि श्वुतिप्रमाणसिद्धायाः सगान्यथो- 
पपत्ेरवक्ष्यमाणलात् श्षरीराभावेन तदानीमात्मनां ज्ञानेच्छाप्रयन्नासंभवात् प्रयल्लवदात्मसंयोगेन शरीरवदपि न परमाणो 

क्रियायाः संभवः । नापि हि शरीरादन्यत्र प्रयलवदात्मसंयोगस्य क्रियाजनकता कविदपि इष्टा । एवमदृमात्रादपि सगं 

आद्कारे नासि संभवः परमाणौ कर्मणः अचेतनस्य चेतनानधिष्ठितस्य क्रियाघ्रयलप्रयोजकलयोरदशनात् जीवसय तदानीं 

चेतम्याभावेनाधिष्ठातृल्लासंभवात् अद्टमप्रयक्षयतो जीवस तदधिष्ठात्रलस्य चेतनावस्थायामप्यसंभवाच् । अथ तदधिष्ठा- 

तृषं दविधा भवति तच्निष्पादितफलभोक्तुतेन राजवत् तद्यापाराचुकूलप्रयन्नव्वेन च सेनाधिपतिवत् तत्र व्यापारमात्रेऽपि 
परवरत्तिपदङ्त्तः सेनादिप्रबत्तिप्रयोजकव्यापारवति सेनानायके सेनाधिष्टाृलेव्यवहार इवोद्रमननिपतनादिव्यापारवत् कठरादि- 
प्रवर्वकतेन छत्तर पुरुषे कटाराद्यधिष्ठातृखन्यवहारः । ईदृ चाधिष्ठातृखेऽधि्ठेय्रयक्चस्य तच््रलेऽपि तक्कृतफलभोक्तृे- 
नाधिष्ठातृते तस्यातच्रलमेवान्यथात्मनोऽतीन्दरिये अधिष्ठतृल्लं न खात् । अवर्तकलेनेन्द्रियाधिष्ठातृलं हि न संभवति इन्द्रि- 
यव्यापारे सन्निकर्वे पुरुषभ्रयन्नस्य नियमेनपेक्षाभावात् अनिच्छस्यपि दहनसंयोगं पुरुषे ऊतश्चित्कारणादृदनसंयोगे लवि 

तदुष्णलग्रहात् । एवं सभयस्थने भयहेतुवस्वुदद्येनभ्रतिकूलप्रयन्नवदयपि सीर भयविचित्र्ठ भावात् बकाच्श्चुषः प्रकृतेश्च । 
एवं चेन्ियाधिष्ठातृलवददषटङृतफलमोक्रलेन जीवात्मन एवादृ्टाधिष्ठतृलसंभवः । ततश्च जीवाधिष्ठितेनाचेतनेनाप्यद््ेन 
परमाणौ क्रियायाः संभवः । नचाटषटेनात्मवर्तिना नासि परमाणोः संबन्ध इति वाच्यम् । खाश्रयात्मसंयोगसय संबन्ध- 
खसंभवादितिचेत् सदयम् । खष्टिकाङे हि संभवति न भल्येऽधिष्ठातृलम् । खे बद्येन्द्रिसख सुषुप्तौ करणमात्रसात्मन्य- 
थिष्ठातृलाभावात् । तत्छतफकुमोयस्य फर्पाक्षात्काररूपसय या योग्यता जाप्रदवस्थालक्षणां तस्यासत्प्रयोजकलस्योपगन्त- 
व्यात् । आत्मल्रमात्रस्य तथाते सुषुप्तौ प्रल्येऽपि तथाखापातात् । तथाच अ्रल्ये रारीराद्यभावेन जाप्रदवस्थादिलक्षणा- 

दष्टकृतफलभोगयोग्यवश्याप्यसंभवाव् फरूमोगोपहितल्स्य खतरामसंभवात तत्कतफलभोक्त वेनाप्यदश्धिष्ठातृत्वं न सं भवदेव 
भच सुषुप्यादावस्यवाधिष्ठातृलं लब्यनःसंयोगाद्यभावनिन्द्ियादिृतफलमोग इति वाच्यम् । यबुघ्यादौ कदाचिदपि 

फलभोगभवेऽधिष्ठातृते मानाभावात् । चेतनाधिष्ठितस्यादृष्टस्य फलय प्रद्ृत्तिसं भवेन कदाचित्तदापत्या नियमेन तदभाव- 

स्योपपादथितुमशकयलरात् । जामदवस्थायां बहुधा फलभोगदशेनात्तथालस्योपगमात् कदाचित्फल्मोगाभावसय प्रतिबन्धकस- 

द्धावादिनोपपादनीयलात् । किंच दाच सारेण अ्रदृत्तमनुमानं खशटिकारे शरीरेन्द्रियादिमत एव दृष्टमधिष्टातृमिति तदति- 
क्रमेण भ्रल्ये कथमदध्यधिष्ठात्रलं साधयेत् । नचालुमानख दान्तदष्टसकलघर्मोपजीवकत्वं नास्तीति वाच्यम् । अप्रयोजक. 

धर्माजुपजीवनेऽपि भ्रयोजकस्यावदयसुपजी वनात् । भ्रयोजकं चाधिष्ठातृते चेतन्यं अन्यथा श्यचेतनखापि तत्तवं स्यात् । नचा- 
त्मलमेव ततो विशेषः सुुपमुक्तयोरपि तथात्वेनाद्धिष्ठातृापातस्योक्तलात् चेतन्यं॑हि शरीरनियतं भवतां निद. 
तरैतन्याखीकारात् प्रख्ये नास्तीति । एवमदष्टमाच्रस्य परमाणुक्छियायां खाश्रयात्मसंयोगेन हेतुत्वे परमाणुक्रियासातलयप्र- 
स्वः । यद्यपि परमाणुक्रियाजन्यतया परमाणुजीवसंयोगस्य सातद्यासंभवान्न सातद्यापत्तिसंमवः तथापि भ्रवाहरूपेण सात- 

लयसम्भवादापत्तिसंभवंः । नच तत्तत्का्यं प्रति तत्तदट््टस्य कारणत्वात्. तस्य च काटविशोषादेः सह कारित्वोपगमात्् अन्य 
थाऽदृष्टस्य सत्वेन खगो दिविकम्बाुपपत्तेः कालविरोषसख चाभावान्न धरमाणुक्रियासातल्यापत्तिरिति वाच्यम् । प्रलये 
सूर्यपरिस्पन्दाद्यमावेन कालनिश्ेषव्यवस्थाया असंभवात् । ब्रह्माण्डान्तरवर्तिसूर्यपरिस्पन्दस् सत्त्वे भवेदपि तवब्यवस्था । 
तसैव श भावात् सकडनह्याण्डनारोपगमात् ब्रर्यकाठसेव सहकारित्वे तख ॒त्रिक्षणमान्नलापत्तेः चतुर्थक्षणे अणुक चष: । 
एवं द्यणुकण््टेः अकर भलयकारः तत्सदहृतेनाद्डेन यावदेका विभागानुष्ूल्म शिया तावदप्यदष्टकालसद्धावाद्धितीयापि 
तादच्चीदेवं क्रियाधारायां परमाणुद्धयसंयोयस्य दु्दभलापत्तेः । तत्तक्ियादिभ्रविबन्धकलकल्पनायाश्वान्यथापि खष्युपपत्ते- 

रप्रामाणिक्याः प्रसङ्गाश्च युगपत्सकलबरह्माण्डानाशेऽपि बह्माण्डान्तरवर्तिसूयैपरिस्पन्दस्मोपलक्षणतया कारणतवच्छेदकघट- 
कत्वे तदुपलक्षितकारखान्यदापि सत्वात् सदेव परमाणुक्रियापत्ति. । विरोषणतया तथात्वे च विकोषणीभूतक्रियायाः भ्रल्य्- 
प्रदेशो विरहेण तस्देशस्थपरमाणो तादृशक्रियावच्छिज्नकारस्य संयोगेन सत्त्वायोगात् अभिमतसमयेऽपि च्छियानापत्तिः । 
तत्रापि सूर्थपरिस्पन्दे सूयनियतडत्तिाछिनि सति प्रल्यतव्याघातात् । नहि भवति गृहभदेरो घटासत्तवेऽत्र घटाकाश इति । 

दवीपान्तरवतिसूयररमौ रजनाविह दिनमिति भवेत् । तदप्यस्येतत्परदेशे सूथेरदिमविरदेऽपि तद्विशि्टकालसच्तवे तेव दिनरूप- 
त्वात् । इह दिनमिति भरतीविव्यवहारयोद्विंधेतदेश्चविषयतावारणाय दिनपदार्थस्येतद्गीपाधरितस्येव वाच्यलादिति ॥ अथास्ु निय- 

वेतन्यवानीश्वरः अल्येऽ्ृ्टाधिश्ठाता वेनाधिष्ठितमचेतनमष्यद्षटं कर्मणे प्रव्तैते । नचादृटस का नामं प्रवृत्तिः कशेश्वरस 
मरदृ्त्यनुकूलो व्यापार इतययुयोक्तव्यम् । प्रसुप्तकल्पस्याटष्टखय फलाभिमुख्यलक्षणप्रबोधस्येव तत्परत्तित्वात् । यलविशेषसखे- 
वेश्वरे अवर्तकलरूपलादितिचे्न । प्रयन्नवदीश्वरसंयुक्तात्मसमवायस्येवाद्षटपदृत्तिप्रयोजकलेन तत्सातयेमादृष्मरहृत्तिसात्या- 
पत्तः दृत्ताद्रदत्मिसंयोगसातलेन प्ररमाणुक्रियासात्यापततेडुशदरत्वात् । फलामिमुख्यस्यापि अख्ये दुर्निरूपत्वात् खष्टिसमयें 
कारण्भरवाहरसपादित्रयादष्टफल्त्वेनाभिमतानां दष्टकारणकलापसहमभावद्य फालाभियुख्यत्वेन वक्तं शक्यत्वेऽपि भ्ये तद्भावातू 
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भव्ये कारनिशेषसमवंधानरूपस्याप्याभिसुख्यस्य निराकृतत्वात् अदृष्टस्येव फल्जनने विहि तनिषिद्धक्रियान्यापारत्वेन तद्या- 
पारान्तरख्यायुपगमात् तस्था उ्टसमकालत्वे टषटमात्रसाध्यत्वे चाभ्युपगमवैयथ्यात् । कारणान्तरजन्यत्वे तयेवादृ्टसदकारि- 
त्वाथ्युपगमेन फलोत्पादव्यवस्थोपपत्तेव्यापारान्तरकल्पनाया अयुक्तत्वात् । किंच परमकारुणिको नह, वरलसमसपदोणो हि 
भगवानभ्युपेयवे परमेश्वरः स कथं कुत्सिते इुःखायुबन्धिनि कर्मणि अरवतेयेत्. । ताटका वा दुःखाय प्रवर्तयेत् । 
नचानादौ संसारे पूर्वैपूवादेन भवर्तित उत्तरोत्तरादृ्ं अवतैयतीति वाच्यम् । अचेतनेन अभवर्तितो ह्यचेतनं भ्रवर्तैयतीदयन्ध- 

परम्परापातात् इ्टन्तनियतप्रकृत्तिकानुमानेनाधिष्ठातृतयोपगतस्य दथन्तदश्चरीरादिमत्तयैवोपगन्तव्यतया परल्ये शरीरा्भा- 
वेनाधिष्ठातृत्वासंमवात् एवमदृ्टवदात्मसंयोगस्य परमाणो क्रियाहेतुत्वाभ्युपयमे परमाणोरात्मनश्च निरवयवतया तत्वंयोगस्या- 
वच्छेदकासंमवेनाव्याप्यदत्तित्वासंभवात् व्याप्यदृत्तित्वाभ्युपगमे चत्मनोऽवच्छेदकमेदं विना विरुद्धयोमौवाभावयोरेकत्र 
प्रसहवारणाय संयोगमात्रखीकारे परमाणोरात्मवद्विभुलापत्तिः । संयोगाभावेऽदृ्टश्रलयासचस्यभावात् परमाणो कमाभावापत्तिः । 

नचात्मनि परमाणुसंयोगोऽव्याप्यदृत्तिरेवं परमाणोरेव तदवच्छेदकत्वस्य संभवात्. ज्ञानदृत्तो शरीरवदिति वाच्यम् । अवयवि. 
न्यवयवसय समवेतत्वरूपसंबन्धस्य सततवैन तत्र संयोगतो तस्य तदीयादृ्टोपात्तत्वेनात्मसंबन्धिनः शारीरस्यात्मनि ज्ञानवृ्ता- 
ववच्छेदकत्वसंभवेऽपि परमाणोरनिलयस्य निलेनात्मनोभयविधसंबन्धासंभवेनावच्छेदकल्वासंभवात् । वीणाकणैशष्कुल्यादेः 
संयोगेनाक्रा्संबद्धसय तत्र शब्दद्त्तितायामवच्छेदकलत्ववत् संयोगेनेवात्मसंबर्धिनः परमाणोरवच्छेदकत्वसंभव इति तु न 

वाच्यम् । अवच्छेदकतानियामकसंबन्धेन तत्तदवच्छेदकविशिषटे संयोगज्ञानशब्दाद्युत्पत्तौ तस्य तदवच्छेदकलद्दनात् पर- 
माणसंयोगात्राक् संयोगेन परमाणविशिष्टलासं भवेनोक्तरीद्याऽवच्छेदकलरासं भवात् । नच परमाणुसाधक्युक्तिभिः सिदे 
परिमण्डङे परमाणो सिद्धे चात्मसाधकयुक्तिभिर्विभावावात्मनि खकारणात्परमाणुसंयोग आत्मनि जायमानः परमाणुमाव्रदेशो 
जायत्ते नाठमव्यापक इति वाच्यम् । परमाणुमात्रदेश इद्यस्य निरवेक्तुमदाक्यलाव् । परमाण्वात्मनोरुभयोर्निष्प्रदेशत्वात् अव- 
च्छेदकत्वस्य निराकृतत्वात् परमाणोः पारिमाण्डल्यस्यात्मनो विथुल्लस्य वानुपपत्तिरूपप्रतिकूलतकेण विभुलपारिमाण्डल्यान्य- 

तरसाधकसाभासीकरणात् । एवं परमाणुकरियया परमाणुसंयोगोऽपि दुरुपपादः । तथाहि । मध्यपरमाणोश्तुर्दिक्ुपस्विाधशं 
षड्भिः परमाणुभि्योगे परमाणोः षडंशता स्यात् संशस्य परिमण्डलत्वं निदत्वं च दुलभम् । यद्येन न संयोग" सवौत्मनैव 
सयात् पिण्डोऽणुमात्र एव खात् सर्वेषां परमाणूनां संयोगेन मध्यपरमाणुमाज्रदेश्ल्ात्रथिमाजुपपत्तेः । एकदेशेन संयोगे एक- 
देशान्तरेण परमाण्वन्तरस्यासंयोगेन तदव्यापितया अथिमोपपत्तिर्भवयेव । नच योरेव परमाण्वोः संयोगसंभवः एकेन पर- 
माणुनाक्रान्ते मूर्तेन मूर्तस्य परमाण्वन्तरस्य परमाणौ संयोगासंमवादिति वाच्यम् । परमाण्वोः सर्वात्मना संयुक्तयोरन्योन्यस्य 
परितो वर्तमानयोः खक्तियया प्राप्तेन प्ररमाण्वन्तरेण यन्नैरन्तर्यं तख संयोगरूपलात् एवमन्येनान्येनेति बहूनां संयोगसंम- 
वात् । नेरन्तयंस्य तख संयोगातिरेके वेनेवान्यत्रापि संयोगव्यवहारोपपत्तौ संयोगस्यासत्त्वमेव हि स्यादिति । यत्तु समाने 
मध्यस्थितपरमाणो षण्णां परमाणूनां संयोगा एव सन्ति न परमाणव इति परमाणूनां मध्यमपरमाणुमात्रदेदाताविरदाति- 
ण्डस्थोस्यस्य न भवति कापि हानिः । नच धटस्य पटेन संयोगे परख तन्तोरंशोश्वच यथा तत्र संयोगेन इत्ति: । एवं परमा- 
धूनां संयोगस्य तत्र सत्त्वे संयोगेन तेषामपि मवयेवं तत्रैकदेशे इत्तिः । नहि समवायेनैव इत्तिरिति नियमः ! कुण्डे रूपमि- 
विवत् ण्डे बद्रमिति अययस्याविरोषेण स्वैजनीनलादिति वाच्यम् । समवायेन हि समानदेशता स्थौल्यारम्भविरो- 
धिनी । नदि रूपरसादिकं समवायेन समानदेशं किंचित्कार्यं स्थूलमारभमाणं द्टमेवं तन्खादीनां बहूनां पररादयारम्मकाणां 
कचिदेकतंश्वादौ समवायेन इत्तियेदि स्यात् तदा तदंञ्यमात्रदेदतैव स्यात् समवास्यधिक्देशोपरुञ्धतायाः समेते क्राप्यद- 
दोनादिवि परस्य स्थौल्यं न स्यादिति द्रव्यस्य समानदेशतासमवायेन मोपेयते संयोगेनेकेकस्मिन् तन्तावनेकतन्तूनां शत्तावपि 
पटस्थोल्यदशेनात्. संयोगेनेकत्र ततः स्थौस्यारम्भविरोधिलविरहात्. तदडुपगमेऽपि क्षमावत् एवं च षण्णां परमाणूनां 
सयोगेनेकमध्यपर्माणदेशङ्तावपि कारयस्थोल्यसंभवात् । एकदेशेन इृत्यभ्युपगमस्याकार्यल्लात्परमाणोरनवयवलमेवेति न्याय- 
वार्तिकतात्पयोदिभ्न्थस्थितं समाधानं तदसमाधानमेव । तथाहि । यत्रयत्र संयोगेनैकच वर्॑मानानामपि बहूनां स्थूलकार्या- 
रम्भकलं इष्टं न ॒तत्रैकावच्छेदेनैकत्र वर्तमानानामथोदेशानवच्छिनैकनिरूपितदत्तिमतां अपितु विमिन्नदेशावच्छेदेनेकनर 
वतैमानानामेव । तथासलेव स्थोस्योपपत्तेः एकावच्छेदेनैकतर संयोगेन इृत्तिमतां समवायेन इकत्तिमतामिव स्थौल्यानारम्मक- 
लस्मेवालुभविकल्ात् । तन्तौ तन्तूनां तत्तदंश्ववच्छेदेन इतिमतामेव स्थोल्यारम्भकलदर्यनदेावच्छेदेनेकन् ृत्तिमतां बहूनां 
स्थोस्यारम्भकन्लस्य क्राप्यद्दोनात् अप्रल्यक्षे परमाणौ दइबुसारेभेव तख कल्पनीयलादविमिन्नावच्छेदानवच्छछिनैकपरमाणनिर- 
पितहत्तिमता परमाणूनां टषटविरृदधं स्थोस्यारम्भकलं कथं कल्पनीयं स्यात् । नचवच्छेदकेदेशविरदेऽपि परमाणोः परमाण्व- 
न्तरेण यः संयोगः स संयोगसखाभाव्यादेवाध्याप्यदत्तिरिति वाच्यम् । अन्याप्यदृत्ित्वे परमाणुसंयोगस परमाणसंयोगवल्येव 
हि तदभावो वाच्यः । सच भावाभावयोः सखभावयोः विरुदरलाच संभवति । संभवति चावच्छेदकभेदे सदेव तस च परमा- 
णावभवेन नाभावसंभवे इति संयोगख व्याप्यदृत्तितेव । सा यदि संयोगखभावनिख्दा माभ्युपगम्यतां परमाणोः परमाण्वन्त- 
रेण संयोगः संयोगाभाव च परमाणोद्व्यारम्भकता वृरपेतैव । नच आाच्यादिदिग्मेदावच्ि्दृततिः परमाणसेयोगोऽस्व- 



भ° २ छो० २४] ्रीषमदत्तरार्मणा(पसिद्धबच्चाशर्मणा) विरचितो गूढाथेतस्वारोकः । २५ 

व्याप्यग्ृत्तिरिति वाच्यम् । दिच्यात्रावच्छिन्नवृत्तिवेन संयोगस्य द्रव्येऽव्याप्यद्रत्तितायाः क्राप्यदनात् पव्यवेन परमाणो 
सिश्यन् संयोगो इष्टाुरो धादशविरोषाषच्छिनलनियतदिगिशेषावच्छिन्नलवनेव सिग्येत् तथाच सावयवलस्यैव प्रसङ्गात् 1 

` नच परमाणुप्राहकश्रमाणेन निरवयवतयेव परमाणोः सिद्धतया देशावच्छिन्नलबाधादिव्यात्रावच्छिनखस्य परमाणसंयोगे 
सिद्धिरिति वाच्यम् । संयोगानुपपत्तिरूपभ्रतिकूरुतकैण बाधिततया निरवयवलेन तत्िद्धेरेवासंमवात् । परमाणु विना ख॒घ्या- 
यनुपपत्तावथोपत्तिः सर्वतो बलवती परिहरन्यनुपपत्तर्निरवयवलेन दिच्ात्रावच्छिनसंयोगक्लाल्विन च परमाणून् साधयेत् 
साच नास्यवान्यथेव खष्ुपपत्ते वक्ष्यमाणलात् । एवंचानवस्थायां मेरुसषैपसाम्प्रसङ्गोऽपि संयोगानुषपत्तरेव साहायकमा- 
चरम् परमाणुकल्पनामूलोच्छेदक एव । किंच दिष्यत्रावच्छिननलेनाव्याप्यदृत्तिाभिमानो दुरभिमान एव ¦ तथाहि--यत्र संयु- 
्ताल्ञयः परमाणवः तन्न मध्यमपरमाणोः भ्रच्यवस्थितपरमाणुसंयोगः भ्राश्ीदिगवच्छेदेन वर्त॑ते परतीचीदिगवच्छेदेन तदभाव! 
भूताश्च जय इति मध्यमेन व्यवहितो ढौ तयोरेकः सूर्योदयदेशसन्निदित- अतीचीस्थ इति तयोः संयोगौ आची्रतीच्यव- 
च्छिन्नावव्याप्यदृततीति तवामिग्राय" । सनचासंभवी । योहि सावयवस्तस्य कशिदवयवः प्राचीस्थः कथित् प्रतीचीस्थः 

पराचीस्थावयवे येन संयुक्तः तत्स॑योगः प्राच्यवच््छिन्नः । अरतीचीस्यावयवे येन संयुक्तः तत्संयोगस्तत्र म्रतीच्यव- 
च्छि श्यालुभविको मन्तुरमृहः । मूर्तोऽपि परमाणुः यर्हि निरवयवः तर्हिं तस्य निरवयवपरमाण्वन्तरेण भाचीसथना- 
मिमतेन संयोगः कुतो न प्रतीच्यामिति वक्तव्यम् । प्रदेशिकल्े सति तद्वक्तमर्ह तस्याभावात् । दैरिकाव्याप्यवृत्ति- 
लशल्यस्य प्रतीच्यामपि भावात् । यदाहि संयुक्तौ परमाणू तदा परितं एव संयुक्तौ अतएव मध्यमसख व्यवधायकलमपि 
दु्ेचम् । आच्यवच्छिन्नः संयोग एवैको भागः परमाणोः ्रतीच्यवच्छिलश्चापर इद्यपि न वाच्यः । भागसिद्धौ भाच्यवच्चछि. 
ज्ञबसिद्धिसत्सिद्धो च भागसिद्धिरियन्योन्याश्षयात् । नच कल्पनया निवह" कल्पितस्यावस्तुलात् । अथ परमाणुद्रयसंयोगा- 

दुत्पन्नो व्यणुको भागवाच् भवति तत्तद्धागावच्छिक्ने त्रयाणां व्णुकानां संयोगात् स्थूलत्रसरेणुसंभवान्न काप्यनुपपसिरितिषे । 
यद् हि संयुक्तौ परमाणु स्वैतः संयुक्तौ तदा व्यणुकः परमाणुमात्रमेव भवेदिति चअरयाणां श्णुकानां संयोगे परमाणूनां 
सर्वेषामपि सवैतः सवेसंयोगे त्रसरेणोरपि परमाणुमात्रतेव तदवस्था । नच परमाणोर्निःप्रदेशलात्सवैतः संयुक्ताविति वक्तु- 
युक्तं सर्वत इत्यस्य सवांवयवावच्छेदेनेदर्थकल्रादिति वाच्यम् । तत्किमेकदेरोन हि संयुक्ताविति वक्तव्यं । नच तदपि हि 
भागाभावात् । तथासति न सर्वतः संयुक्तौ नचैकदेशोन संयुक्तावियसेयुक्ताविति पयैवसन्नं तृतीयप्रकारस्यादशंनात् । अन्य 

थानुपपत्तौ इ्टनिश्द्धमपि कत्प्येतान्यथोपपत्तेः परिणामवादोपपादनेन वक्ष्यमाणल्ादिति । एतेन परमाणुसयोगः फटाख्यो 
विलक्षणो येनेकदेशलेऽपि संयोगानामनेकानुप्रवेशादवयवी स्थूलः संपद्यत इत्यपि निरस्तम् । एवं नित्यः परमाणुरभिमतो 
वैदोषिकाणां तन्मूत॑लाद्णोपचयाच्नायुष्कः । तथाहि यदन्मूर्वं तत्सवैमनिदयं इष्टम् । मूर्तश्च परमाणुरिति । नच कायैलमु- 
पाधिरनिदयलं भ्रति तदेव अयोजकल्रादिति वाच्यम् । विनाशि सैव साध्येन कायंखस्य तदप्रयोजकलात् । ध्वंसे कर्य 
विनाशि्ादर्चनात् । नच भावले सति कार्यलं प्रयोजकमिति वाच्यम् । मूतैलस्येव भयोजकल्रे लघबाहृव्यातिरेकेण 
गुणादीनामभावात् मूर्व्लन्यतिरेकेण गुणे विनारिलस्य शङ्धिव॒मशक्यलात् । कायेलस्यापि तेनेव हेतुना तवर साध्य 
त्वेन तसखोपाधिलस्यायुक्तलात् । “अतोऽन्यदातै"मि्यादिश्चुतिभिग्रह्यातिरिक्ताखिविनाशिलप्रतिपादिकाभिनिंलयनिर्दोषलेना- 
सिलप्रमाणप्रनलभिरन्मूकितप्रतिकूलतकंशतसाम्या मियहीतपक्चपातस्यानिदयलसाधकायुमान स्य निष्यत्युहं खविषयसाधक- 
लात् । एवं शब्दैकगुणादाका्ात्सृक्ष्मात्स्पश्चशब्दगुणस्य वायोसस्प्रदपि रूपस्पदोदाब्दगुणस्य तेजसस्तस्मादपि सरसपूर्बोक्त- 

गुणत्रयस्य जलस्य तस्मादपि सगन्धपूरोक्तगुणचलुषटयाया. एथिव्या. गुणोपचयेन मूत्यपचयख स्थोस्यतारतम्यस्य दद्ोनात्का- 

यद्वरेणाजुमेये परमाणौ कारणे गुणोपचयस्यावदयमभ्युपगन्तव्यतया मूत्यपचयस्य स्थौस्यस्यावरयकलरम् । तथाचानिखय एत्र 

परमाणुः ! नचान्यख गुणस्योपचयेन कार्यखैवोपचयो न युक्त इति वाच्यम् । गुणगुणिनोरमेदस्याम्रे साधयिष्यमाणलातर । 
नच विनादाकारणस्यावयवनाश्षस्य तत्संयोगनाशस्य चाभावान्न परमाणुना्च इति वाच्यम् । संयोगसंनिवानां बहूनां सजा 

तीयद्व्याणामेव द्रव्यारम्भकलमिति परक्रियासिद्धानेवोक्स नाश्चकलं॑तसयैव चासिद्धेः । करकातसुवणैकाटिन्यप्रविलयव- 
न्मूतिभ्रविलयेन कारणावस्थापाधिरूपनादास् परमाणोः सभवादिति दिक् ॥ अथावयवसंयोगादारमग्धोऽनयवी यद्यवयवाद्- 

सन्तं भिन्नोऽभ्युपेयते वाच्यसदाऽवयवावयविनोः सबन्धः । ननु समवायः स हि अमाणं च त्न युणक्रियादिविषिष्टुद्धिवि- 
शेषणविजेष्योभयसंबन्धविषया विशिष्टबुद्धिखात् । दण्डी पुरुष इति विदिष्टबुद्धिवदित्यजुमानम् । युतसिद्धलामावेन संयोगा- 
संभवात् । अनेकखरूपस्य संबन्धलकत्पनविक्षयाऽतिरिक्तैकसमवायस संबन्धतरे खाघवादिति चेज्ञ । संबन्धिभ्यामखन्तमि- 

ज्नाभ्यामयन्तभिन्नः समवायः संबन्धिभ्यामसंबद्धः संबन्धिनौ सदि हि संबन्धयेत्सवं सर्वेण संबन्धयेत् असंनन्धस्य सं बन्धिभिन्न- 

खरूपलसख चाविरोषात् । संबन्धिभ्यां संबद्धख तथाल तस्यापि संबन्धद्य खसंबन्धिभ्यां भिन्नस्यासंबद्धस् तथाल उक्तदोषता- 

द्वस्थ्यात् तस्यापि संबन्धान्तरं तस्यापि संबन्धान्तरमिलनवस्था सयात् अथ संबन्धिनौ घटथितुं प्रमाणेन सिदधोऽसो संबन्धि- 
घटने दबन्धान्तरं नपेक्षते । संबन्धिसंबन्धनपरमाथ॑लात्तसेति तस्मिन् सति संबन्धिनौ न मवतोऽसंबद्धो स चापि संब 

नान्तरं विनैव भवति संबन्थिनोरिति नातिभसङ्ञो नानवस्था न विपिषवुद्नुपपर्िरितिचेन्न । संयोगोऽपयेवं टि विनैव 
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संबन्धं समबायलक्षणं संबन्धिनोः सखाद्धटयेष्च सैवन्धिनावियस्य भसह्नात । नच संयोगो न संबन्धिनो घटयिमुमेव सिद्धः 
सिदधश्वान्यथा संबन्धिनी घटयति येन सिद्धः तेन समवायिकारणादिजन्यतयेवेति तस समवाय आवद्यको गुणलादपि 
रूपादिवत्. तत्समवाय आवरयक इति वाच्यम् । दरव्यात्निततया हि प्रमाणेन सिद्धो न द्रव्यसमवेततयां । तथाते समवे 
वादिनां विवादानापत्तेः । नदि कथिद्धयाद्याकारे विवदते । आभितल्ल च खरूपतोऽपि संयोगस्य संभवदेव, गुणलसख 
परिभाषामात्रलात् तस्याः पुरुषाभिप्रायविदोषन्नेन तस्यनेकविधलेन वस्तुनोऽनेकरूपलापततः । नहीष्टं॑तद्धि यदि संबन्धि. 
भ्यामद्यन्तमभिन्नोऽसंबद्धश्च ताभ्यां कथं संबभ्धिनौ घटयितुमीष्टे । अनुभवविरोधात् । अन्यथा यः सयोगो धटपटौ घटयति 

स हिमवद्धिन्ध्यावपि घटयेत् । अयं संयोग इमावेव घटयेन्नेमाविल्यत्र नियामकाभावादिद्यभ्युपेयः संयोगस्य समवाय इत्युच्यते 
तदेतत्समव येऽपि समानमिति दुरुद्धरेवानवस्था । कंच संबन्धान्तरं विनेव संबन्धिनोः स इत्यत कः षष्र्थः संबन्ध एव 
तस्याविधानात् । अथ खहूपात्मकः संबन्धः षृष्व्थः संबन्धान्तरयस्येव निषेधादिविचेन्न । समवायस्य खरूपसंबन्धकल्पनाया 
आवशयके घटे रूपं नीको घट इति अरतीतिसिद्धसंबन्धस्यापि खरूपात्मकताया एव न्याय्यत्रात् । नच खं न खीयक्निति 
सर्यजनीनालुभववाधादाटमाध्रयप्रसक्गाश्च खस्य स्वजनीने चट रूपमिवयादिभ्रयये संबन्धतया भानं नोपैयते समवायस्य 
तथाभने ठु न रकबिद्राधकमिति बाधकविरहसहङ्ृतं भ्रमाणमात्माभ्रयान्योन्याश्रयादितो गुशृतरदोषरपानवस्थापरिहाराय 
संबन्धान्तरेणासंबद्धं कष्ुदोषमात्माभ्रयमुररीडलय खरूपेण संबद्धं भमाणान्तरागोचरं समवायं साधयतीति पश्वादनुसंधीयः 
मानोऽप्यात्माश्नयोऽकरंबित्कर एवेति वाच्यम् । अनुभवबाधस्यावरयसुररीकरणीयले समवायर्पात्छप्तपदार्थमभ्युपेदय तदू 
रीकरणययान्याभ्यलात्, । भ्रथममेव तदूरीकारे समवायाकल्पनलाधवसय संभवात् । नच यावद्रक्षणीयसय रक्षा कहु श्क्या 

तावत्करणं हि न्याय्यमिति समवायाभ्युपगमः कृते च समवायाभ्युपगम उक्ताजुभवसख रक्षणीयस्याशक्यतया रक्षाभाव- 
स्यादोषलरम् । िद्धस्य समवायस्यापगमासंमवशेति वाच्यम् । उक्ताजुभवबाधस्योभयनत्र समानवेनेकम्र भयमकक्षायामन्यत्र 
दविवीयकक्षायामिलेतावन्माश्रविश्ेषस्याङ्कुप्तसमवषायरूपसं बन्ध धम्येकल्पनाल्यघवेनाभयोजकीकरणात् । वस्वुतस्॒॒संबन्ध- 

तयोभयवादिङ्कततेन तादात्म्येन गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धिरिदयाद्यचुमानस्य विषयलभसंभवादुक्तानुभवस्य यावच्छक्यं रक्षि" 

तल्लानपायाच्च संबन्धवेनाष्कुप्तसमवायसिच्यसंमवात्तादात्म्यं च गुणयुण्यादीनामुपपादयिष्यामः । तख च तादात्म्यस्य सैव- 
न्धिद्रयान्यतररूपले खं न खीयमियन्चभवबाधानवस्थादिदोषादठिरिक्तलमेव । नच तादात्म्येन मेदसंभवाघानुभववाध 
इति वाच्यम् । मेदे सिद्धे तख संसगोसाधारणधर्मतादात्म्यखसिद्धिः खरूपे संबन्धिनिस्तादात्म्यलसिद्धौ च मेदसिद्धिरिल. 

न्योन्या्रयात् तख तु खरूपस संबन्धले यथा न दोषस्तथा समवायसंबन्धलसाधने ह्यनुपदमेवोक्तमयुसंधेयम् । यद्रा 
संबग्धिवृतत्यसाधारणधमात्मकमेवास्वु तादात्म्यं खधघवात् संबन्धतया भासमानसोपस्थिलयनपेक्षत्ेन खरूपतो भासमा- 
नधरलदेस्तादात्म्यरूपखय धटल्लदेरयुपसिथतल्ञेऽपि न क्षतिः । नचान्र सं नेदयाद्यनुभवबाधोऽपि तादात्म्यवरमतिरिच्यतां 
मा बेलन्यदेतदिति । यत्तु खरूपसय संबन्धतेऽनेकखरूपसख संनन्धल्कल्पनमिति गौरवम् । एकस समवायस्य तस्य संबन्ध. 
लस्य च कत्पनमेब ततो वरं लाघवादिति । तत्र खरूपस्य संबन्धलकत्पने यद्रौरवमभिधीयते तक्िमाश्नयसयाधिकसख 
कल्पनातः किमनेकसंबन्धलकल्पनातः किमनेकेष्वाश्रयेषु संबन्धल्लस्य संबन्धकल्पनातः । नायः । आश्रयस्य संबन्धिखरूपस्य 

समवायकल्पनेप्यावर्यकल्राव् छ्ृप्तल्राश्च । न द्वितीयः । संबन्धिमेदेपि संबन्धलस्यामेदे संबन्धमेदेऽप्यमेदापत्तः दोषसो- 
भयन्र समानलेन संबन्धल्रानेकलस्याप्युभयन् समानलात् । तथाहि यद्यनेकः समवायः तदा संबन्धस्यापि भेदात्संबन्धल 

खरूपस्य संबन्धललवदनन्तं समवायरूपाङ्कपताभरयानन्यगोरवमधिकम् । यदाप्येकः समवायः संबन्धिमेदात्तदापि संबन्धं 

भिन्नमेवाभ्युपेयमन्यथा संबन्धलस्यामेदेऽस्ति चायावपि संमवायसंबन्धः तखाप्यस्ति खरूपं र्पस्यापि संबन्धः समवाय एव 

तस्यापि ख्ये खरूपं संबन्धल्रमपि यदेव स्परशेस्य तदेव रूपस्य यदेन बायोसखदेव ए्रथिव्या इति वायौ ङपदुदेः भमालस 
दुवारलात् । नच वायौ शूपाभावान्न मेति वाच्यम् । संबम्धसत्ताधीनात्संबन्धिसच्वस्य वायौ रूपसमवायसत्त्वे तत्का 

विमानानां खपाणासभावस्य त्र वक्तुमश्क्यलात् । नच रूपप्रवियोगिकलविदिष्टसमत्रायामावाद्गुपाभाव इति बाच्यम् । 
समवायलैकल उन्कविशिष्टासन्त्वसयैवानिवौच्यलात्. विरोषणासच्वनिबन्धनस्येव विरिध्यसत्त्वस्य वाच्यतया संबन्धद्रारकसतत्व- 
शाङिन उन्कप्रतियोभिकलस संबन्धसन्त्वे संनन्धे च तत्सच्वेऽभावस वक्ुमद्यक््यलात् । एवं समवायमान्नखय रूपबन्ध. 

ल्लाभावे तठतियोगिकलस्य तत्रासंभवेन विदिष्टप्रसिद्धेः समवायमात्रख रूपप्रतियोगिकत्वे तस्यैव तत्संसगैत्वेन तत्सत्त्वस्या- 
नपाय उक्विशिष्टासण्तवस्यार्किचित्करलाव् । संबन्धलं समवायमात्रस्य संबन्धिसत्त्वनियामकल्ं त्क्तविगिष्टसेखयभ्युपगमे 
विशोषणसष्त्वनियामखछखेन विरिष्टश्रययजननयोग्यलरूपसंबन्धलसेव समवये दुरुंभलत् । एवं विचिष्ठभ्रल्ये श्ुद्धसमः- 
वायतवेन विषयत्वे विषयताविश्येषरूपसंसगलस्य' शुद्धसमवाय एव स्वेन तत्सत्वनिबन्धनविशोषणस्तवस्येव अमालप्रयो. 
जकत्वेनोक्तममाया दुवौरलात्. शूपप्रतियोगिकलरादिविदिष्टसमनायत्वेन विषयत्वे तदवच्छिन्ञत्वेन संसरीताया मेदस 
दुर्वीरलात् । वस्वुतः परथिव्यादौ रूपस्य विषिष्टखयो म वायाविति समवायस्य शृथिन्यादावेव रूपसंसगैत्वं न वायावर्था 

८: संस्गेत्वं समवाये नठु वासब्रदयोगिताकलावच्छिन्नरूपपरति" 
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योगिताकलविरिष्टसंसगलं॑तश्च॒कार्िकादावेव । एवंसति समवाय वायो सत्त्वेऽपि तत्न रूपसंबन्धलाभावेन रूपसत्ता- 
नियामकलाभावदुकतप्रमालापत्तेवारणमिति संसरगीतामेदस्य दुरबारखात् । नापि तृतीयः । संसर्गताभेदखावरयकल 
एकसिन्नपि समवाये तत्तत्संसगेखसंबन्धस्य नानाल्लस्यवरयकतयाऽनेकखल्पे सैबन्धतनानालतो बिहेषाभावात् । 
नच समवायस्य संसग निखिलगुणक्रियादिविरिष्बुद्धावेक सबन्धो विषय- खरूपस संबन्ध लनेक इति सम- 
वाय एवाभ्युपेयः संसगे इति वाच्यम् । एकैकप्रत्ये ममाप्येकैकदयैव विषयललात् । एकप्रययेऽनेकलैकस् च विषय- 
लप्राप्तवेकस्य विषयताया न्याभ्यलात् । एकस्यैकथ्रययनिषयलद्येकविषये संबन्धस्ेकल्लात् विषयनानाे तद्भेदेन 
सबन्धमेदस्यावजेनीयतया गौरवात् । वििष्प्रलयमेदे तद्विषयखसयापि भिन्नतया तस्रवियोगिकसंबन्धसयय मेदा- 
वश्यकले विषयनानालेकलयोरकिचित्करलात् । यन्तु खरूपं संबन्धे विशेषणखरूपसय संबन्धं विसेष्यखरूपसख 
वेदयत्र विनिगमनाविरहात् छपे विनिगमनाविरह कल्प्यमन्यस्सिंद्यतीति न्यायेन समवायसिद्धिरिति । तन्न । समवायस्याप्येवं 
संबन्धान्तरं तस्यापि तस्यापीलयनवस्थापातात् । तत्र खयोधायसख कस्यवित्संपादने तस्यैव प्रथममेवोपायस्योरीक्सुचित- 
लात् । नच ॒रूपसमवायवान् घट इत्यादौ घटसखरूपस्यानेकलात् । समवायखरूपसेकलात् बिनिगमकलामेन समवायखल.- 
पस्येव संसगलं नलेवं नीरो घट इस्यादवेवंऽच शब्दसमवायवानाकादा इत्यत्रोमयोरेकवेपि समवायखरूपस्य छपसंसर्म- 
लस्येव विनिगमकलमिति वाच्यम् । शीब्दध्वंसवानाका्च इयत्राकाशखशूपसयप्येकत्वेन संसर्मतया शछप्तलात्संसर्गतया 
छृप्तलस्याविनिगमकलात् । एवं तद्धटस्तद्रुपस्मवायीदयत्रापि संबन्धिनोरेकलात् छृप्तसंसगेवाच विनिगमकालाभात् सम- 

° वायस्य संबन्धान्तरसिद्धेदवरतात् । नच खरूपस्य संसगतानिर्वाहकोपायः लया निर्व्तव्य इति बाच्यम् । समवायसंसर्ग- 
खीकारेऽपि खरूपस्य संसगेताया आवद्यकतया तचिर्वाहकोपाय निर्व्तव्यतायाः समानलात् अनि्वचनीयतावादिनो मम 

तशिर्वचनाभावासयायुकूरुलेन वस्वुतः साम्याभावात् । नच खरूपस्य संसगेतापक्षे कतो नानवस्थेति वाच्यम् । खकूपस्य 
खेनाभिचतया संसगौन्तरपेक्षणात् । सर्वेषां खरूपाविशेषेऽपि ययो्विंरिुद्धिराजुमविकी तयोरेव खरूपयोः संसगला- 
भ्युपगमात्. । खेन खेन सूयेण संबन्धिनोरमेदेन संखष्टलात् परम्परासंबन्धघरकपदार्थयोरायचरमयोः प्रयेकमेकेकसंबन्धि- 
लेन विशिष्टस्य संबन्धिद्वयसंखष्टलवत् । अनुगतेन संयोगखभरतियोगिताललादिना तत्तत्संयोगभ्रवियोगिलादिवदुगतेन 

धस्युलसमकक्चेण खरूपेन संबन्धिद्रयतत्तत्खरूपयोरेकसंबन्धलाभ्युपगमान्न विनिगमनाविरहादिकमतो न हप्र श्यादि- 
भ्यायभ्रकृत्यवसर इति खरूपसंबन्धलनिवांहकोपायस्य समवायसेसम॑लाभ्युपगन्तृणामप्यसुसरणीकरणे ममापि तस्थैवोपाय- 
स्यावूम्बनीयलात् न कोपि दोषः । तत्रापि सृक्ष्मदोषादसरणे द्यनिर्वचनीयतावादिनो ममेष्टसिद्धेरनुसरणे स्यादनिष्टं तु तवेव 
महशापतेदिति ! किंच समवायोऽतिस्किः संबन्धिभ्यां यदि खं न खीयमिद्यादिबाधकसहकृतेनाजुमानेन सिथ्येत्तदा भाव- 
स्यापि वैति तथेव बाधकसहक्तेनाज्ुमानेन सिग्येत् । नचातिरिक्तस्य वैरिध्यस निद्यत्वे घटानयनानन्तरमपि भूतडे 
चटामावदुद्धिः स्यात् संबन्धस्य संब्न्धिनश्च द्रयोर्निखयलेन सत््रात् अनिलयत्वे च तस्य सखरूपस्य संबन्धलपिश्चयाने- 
कतेन गोरवमेव स्यादिति वाच्यम् । यथा शन्यत्र खरूपमाश्रसेकसंसगेत्वेऽपि धटानयनाधसारणस्थञे खरूपख तत्तत्काल- 
वच्छिललविरोषितानेकसंस्थत्वं तथाभ्यत्रा्िरक्तसय निलयस्य वैधिध्यसय काटायनवच्चछिनय संसगत्वेऽपि धटानयनापसार- 

ण्डे तत्तत्कालवच्छिश्लविचयेषितक्षैव संसगेलमिलयस्य वक्त शक्यलात् । यद्यतिरिक्तवैशिष्पस्य कल्पनेन तत्र प्रमेयला- 
भिधेयलादयनेकपदा्थसंबन्धकल्पनेन च॑ श्रसक्तादतिगौरवदोषात. बाधकसंकोचाभ्युपगमेन खरूपस संसगेलमुपपाधवे तदा 
समवायस्थर्पि तथैव गौरवेण खरूपस्यैव संसर्गता निराबाधा सादिति । नचैवं गुणयुण्यादीनां खन्मते तादात्म्यस्य संसगे- 
त्वाभ्युपगमविरोध इति वाच्यम् । समवायाभ्युपगमे तत्संबन्धतया खरूपे प्रसक्ते प्रतिबन्धितयो गुण्यादिखरूपस्य संबन्ध- 

त्वोक्तेनंखामिमततया तादात्म्य मेदसमानाधिकरणामेदस्यं संबन्धिद्रयखरूपत्वेन सरूपस संबन्धस्वेऽप्यभ्युपगमविरो- 
धाप्रसक्तेश्च । अथ यदुक्तं वैशेषिकैः युतसिद्धयोः संयोगः समवायस्युतसिद्धयोरिति 1 तत्र बुभिश्रणाभिश्नणयोरि्यमिभ्न- 
णाथंकुधातोः क्तमययेन निष्पन्नो युतदाष्दस्तथाच युततिद्धतवं संबन्धितवेनाभिमतयेदयोदेयोरन्यतरस्य वा धुथग्गतिम- 
त्वम् प्रथगाश्रमाधितत्वं धा संबन्धित्ेनामिमतयोदैयोः संबन्धिभ्यां खातमकाभ्यामन्यदेशलवं वा । मू्ेयोः कदाचित् दयोः 
पथग्गतिमत्तं गोमहिषधंटपदादिकार्ययोसत्तदबसवयोः कारणयोरनिदययोः परमाण्वोर्निखयोश्च कदाचिवम्यतरस्य विथुमू- 
तयोस्लन्यतरस्यैव भूतमा एथग्गतिमतत्वम् । एवं ढयोरेकस् संबन्धित्वं निनाप्येकसम यसिन् कसिशिदाश्रय आन्नि- 

तलम् इयोः कार्ययोः करणयोर्वा मूर्वयोर्विशरमू्योगौ स्तीति युतसिद्धलम् तयोः संयोगः उक्युतसिद्धलाद्न्यल्षमयुत- 
सिद्धलम् । तश्च कपाल्वदथोखन्तुपटयोणशुणिनोः श्रियाक्रियावतोजापिव्यत्योरस्ि उक्तयुततिद्धलाभावात् । तथादि 

कपालयवयवानां धटा्वयभिगल्यकाटीनगविमच्ेऽपि कपालादिगखकाीनगतिमस्वं न धटदेरिति द्वयोः थग्गतिसत्वा- 
भावादथुतसिद्धलम् । गुणादीनामाश्रयगतिं निना सरातद्येण गलमावात्युतरां ढयोः परथग्गतिमतत्वम् । एवं संबन्धिनोः 
कपालघराद्योः , कपालदिर्थदादिसंन्धित्वे भिनाप्यनारन्धद्ादितादचचायां भूतल्मदो कपालिक्ादौ वाभितत्वैऽपि भयदः 
कपाजदिसंबन्धितवं निना स क्षचिदाभ्रय भभितलमिति द्वयोः धरथगाश्नयाभ्ितजामावादयुतरिद्धलमेवं शगदुप्यादेः थयपि 



९८ मधुसूदनसरखतीभरणीतमगवद्रीतागूढा्थदौपिकायाः  [{ अ० २ शरोऽ २४ 
रस्य कपालभिन्नभूतचादिदेशलमस्ति तथापि देशश्च समवाग्येवेदयेतदभिभ्रायेण तथोक्तमथवा संबन्ध्यनाध्ितवे सलयाश्नि 
तलं तदर्थः । तथाच धसे भूतल्यदो क्षिदपि न केपारुमनाश्निख वतत इति भवलयुतसिद्धलमिति । तन्न युक्तम् । विथु 
द्यस्य परस्परं संयोगात्तयोरक्युतसिद्धलासंभवात् । नच विभुदधयसंयोगे मानाभाव इति वाच्यम् । आकादमात्मसयोगि 
मतद्न्यसंयोगिलात् घरादिवदिव्यनुमानस्य मानलात् । नच मूर्तदरव्यलमुपाधिरिति वाच्यम् । आत्मसंयोगित्वं हि नात्म 
भवियोभिकसंयोगायुयो गिल साध्यमपिलत्माधचितसंयोगाश्रयलम् तस्यात्मन्यपि सत्वेन साध्याव्यापकलात् । नच पश्च 
भमोत्मान्यलावच्च्छिजसाष्यव्यापकलादुपाभिरिति पश्च एव व्यभिचाररह इति वाच्यम् । बिभुलान्यथावुपपत्तेः तर्केण 
साध्यसाषनयोव्योक्षिभदात् । तथाहि विभुत्वं निखिल्मूर्तसंयोगिल्रम् तदेकस्िन् यस्मिन् परभाणुप्रदेश अआत्मसंयोगस्त 
सिन्नस्साकाशसंयोगो नदि परमाणुः सावयवो येनेकदेश्च आकारसयोग एकदेश आत्मसंयोगः स्यादिति वक्तुमपि शक्ये 
वस्तुतः सवयवेऽपि विनिगमकामावात् सर्वत्रैवावयव आकाशासंयोग आत्मसंयोगश्वावर्यक इयेकत्र प्रदेश उभयो संयोग भाकाचचात्मनोनैरन्तर्यमावरयकम् । तथाच द्वमोस्तयोरस्ति नैरन्तर्यं नासि संयोग इति विपरतिषिद्धमेतत् 
संयोगातिस्किसख नेरन्तर्यैस्य निरवक्तुमदाक्यखात् निरतौ वा तस्येव सर्वत्र संयुष्तप्रतीतिविषयलसंभवेन संयोगस्यामाव 
असङ्गातच्् । नच युणगुणिनोरपि निरन्तरलेन तयोः संयुक्तखव्यवहारापत्तिरिति वाच्यम् । मम तु क्षयभावात् षदपदार्थपरि 
भाषाया ममाभावत् ॥ अतएवोक्तं भाष्ये कारणद्रव्येणापि संबन्धः संयोग एव सखयान्न समवाय इति । विषेषानभिधान। 
डणस्याप्यु पकान्तत्वाच्च ॥ गुणविषयलमपि हि त्य द्रव्ययोनैरन्तर्मं संयोग इत्यस्यापि वक्तं शक्यला्न । नचापभराप्ति 
पूर्विका ्रा्षिः संयोगः 1! नचाकाशात्मनोरग्रा्तिरिति वाच्यम् । तस जन्यसंयोगलक्षणलात् । अन्यथोक्तरीदया विभुद्यसं 
योगसिद्धो तच्राव्य्तिः । विच प्रधिः संबन्धस्तथाच सामान्यतो यथसंबन्धपूवैकः संबन्धः संयोग इति रक्षणं तदाऽसंभव 
संयोगकारणक्रियादिसमवायरूपसंबन्धपूर्वकलात् वस्न्तरसयोगपूैकलाच्च संयोगस्य । यदि संबन्थधितरेनाभिमतयोरसंबन्ध 
प्नैकः संबन्ध इत्युच्यते तदापि ययोरवयविनोरेकावयवसंयोगजः संयोगस्तयोरेवे तस्मिन् सलयेवाबयवान्तरसंयोगजो य 
संयोगसत्र पृवोवयवच्छियया पूर्वसंयोगनाशक्षणेऽबयवान्तरक्रियया यः संयोगजः संयोगस्तत्र चाव्यप्तिः संबन्धित्वेनाभिम 
तयोरेव संबन्धपू्वैकलरात. । तस्य संबन्धित्वेनाभिमतयोखत्तदबच्छेदेन संबन्धाभावपू्वैकस्त्तदवच्छेदेन संबन्ध इस्यन्ति 
रपि न युक्ता । संयोगसामान्यस्येतदक्षणल्क्ष्यत्वे तत्तदवनच्छेदकानवच्छिच्चसंयोगाव्यततिः तत्तदवच्छिन्नसंयोगस्य लक्ष्य 
विभुद्यसयोगस्यानचच््छिश्नस्य लक्ष्यलामावेन रक्षणासत्वस्य तच्राकिंचित्करलात् खाभावपूवैलस्याप्यननुगतलात् खल्व 
स्याननुंगमात् एकरश्चण्ाभावेनाजसंयोगे तदसतरेऽपि क्षदलयमावात् खत्ववरितस्य रक्षणसय तत्तद्यक्िल एव पर्मवसानाः 
विनादिल्रजन्यलदिस्वदर्थत्वे विषयिखप्रतियोगितदेजन्यलपक्षे तत्नातिभरसक्तेः संबन्धस्य संबन्ध्यघीननिरूपणत्वेन संब 
न्धिसतत्वनियतसत्वेन चास्तच््रताया उभयभ्रतिपन्नसंयोगे अहात् संबन्धिनोद्धंयोरेकख बाह्यविदमानत्वे संबन्धस्वस्यान्च 
भविकललात् । समवायस्य निल्यताया भ्ये निराकरणात् तत्राप्यतिभसङ्गात् तत्तदन्यसंबन्ध्स विभुद्रयसंयोगसाधारण 
लादतिरिक्तसामान्यरुख्षणस्य वक्तव्यलापाताच । एवं परमाण्वाक्राश्चसंयोगस्यापि नास्यप्रातिपू्वै कत्वम् । आकारोनाप्राप्त्र 

कदाचिदपि हि पर्माणी न संभवः । अवयविनि तु सात्मकसमवायिकारणसय पूर्वमभावेनोत्त्ति्षणे खादपि तख संभवः 
नच परमाणावपि क्रियया विभागेन पूर्वसंयोगनाश सति तस्मिनेव क्षणेऽप्राप्िः संभवतीति वाच्यम् । यत्र हि तदानीं वर्व॑ठ 
परमाणु स प्रदेशः किमनाकाशो येन तदानीमाकारेन सन प्राप्तः स्याक्किमाकाशषपरमाण्वोर्व्यवधिः येन न प्राप्तिः भ्राधि 
कारणाभावान्न भिरिति कु न वाच्यम् । कारणेन कर्मणा व्यवधनराहिदयं संपाद्यते तदर्थमेव हि तदपेक्षणीयम् । तत्रैर 
पूवैसंयोगनाश्षसदशृतल्रमप्यपेक्षणीयम् यत्र तु तत्खतःसिद्धं किं तत्र तादशकर्मणा खया तु खसिद्धान्ताभिनिवेशात् यक्किचि 
दुष्यते तदानीं परमाण्वाकारासंयोगामवे स्वमूतैसंयोगाभावादाकाशादेर्विभुलमपि कादाचित्कं स्यात् । नच परममहत्रि- 
भाणमेवे विभुत्वं तथच न संथोगपक्षेति वाच्यम् । तेन तेन दहि निरन्तरस्य तत्र वर्वमानख द्रन्यस्याकशादेरसंयोगे सवै 
गतोऽपि जातिवस्स्बेमूतौ खं योग्येवाकाशादिरासां क्षयभावात् अञुभवापलापख खवैव तलात् । नच यद्यत् खत्समयसिदमयु 
भवधिरुद्धमपि स्यात्तदङ्गीक्छरणीयं नान्यदितीश्वरस्यासि हि निदेदाः । नच कमोदिकारणसमवधाने संभवति नान्यथेति बरूर 
इति -वाच्यम् ~+ अश्रद्यश्चस्य तख संयोगसं कल्पनीयतयानुमवोषठङ्गने लधवालुरोधेनैव कल्पनीयलादनन्ताकांशादिसंयोगा 
दिकस्पनामपेक्ष्य लाघवेन सूरतैत्वेन समवाथिकारणलस्यैवोचितखात. कोरणाभावदेवाकारसंयोगस्यासंभवात् । नच मू 
त्वेन कारणलपिश्चया स्छाधवेनं द्रव्यत्वेन कारणत्वे व्यत्रस्थिते सथोगादिकल्पनागौरवस्य फलमुखत्वेनादोषलमिति वाच्यम् 
तथापि परमाण्वादिक्छियाया मूतीन्तरसंयोगमात्रार्थत्वेन सफरुत्वे . विभुसंयोगार्थलाकत्पनादक्रियेऽनभिसुखे ' च॑ संयोगानु 
त्पत्ते समवायाभिसुषयाज्यतरसंबन्धेन क्रियायाः कारणलात् संवतः स्थिते निभावाभिभुख्यसखाकल्पनात् } नचा 
कार्चादिसंयोगामावे बीणकाश्संयोगाभावेन राब्दखयलुत्प॑त्तिरृ्टस्य कामान्न अद्यकारणलप्रसङ्शवात्संयोगाभावा 
दन्यदपि बहुतरासामघ्नस्यमिति वाच्यम् । खक्ख फल्वलङर्प्येन संबन्ध्रतेन सर्वैसामलसयात् । असमवाधि- 
कारण बद्यमावचर्नायाः ` - सखपिभ्यज्कलमा्रशोभनलात् .\ -अकदादौ -संयोगामावस्वु जाङ्गीकरणीयस्लयाः द्रव्यपरिभाषा- 
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व्याघातात् तस्मात्परमाण्वादिभिराकाश्स्य संयोगः सततमेवोपेय इति तत्रैवाप्रा्िपूर्ैकलाभवादव्यात्याप्रा्िपूचैकत्वं 
नोपदेयम् । अतएवोक्तं भामद्यां माभूदप्राधि" कायकारणयोः ्तिस्लनयोः संयोगः कस्मान्न भवतीति । तदित्थं सिद्धे 
बिभुद्धय सेयोगेनोक्तरूपा ह्ययुतसिद्धिः समवायग्रयोजिका वक्तुं शाक्या । एवमष्रथग्देशलरस्य चटकपाल्यो रूपघटयोश्च 
कपालकपालिकदेशलद्धटकपाल्देशलाच्च न ॒तद्रूपता । नाप्यपथक्षाललस्यासंभवात्सव्यतरविषाणयोरतिव्याप्तेश्च । नापि 

चाप्रथक्लमावल्सय तादात्म्ये सेव खमवेक्यस्य संभवात् । यश्वायुतसिद्धिशब्दख युख्योथोऽपरथगुत्पत्तिमत्वरूपस्त- 
स्यापि कायेकारणयोर्विभिश्नकालोत्पत्तिकयोरसंभवात् अतद्रूपतेति समवायस्य प्योजकानिर्वचनादसंभवः । एषं कारणे 
कासय समवाय एवोत्पत्तिवीच्यः सचेन्निदय. । कारणव्यापारेय्यं उत्पन्नशवेत्तश्योत्पततेः समवायादन्यस्या एव वक्तव्यतया 
सेवासु कार्यस्य किं समवायेन । नचोत्पत्तिरादयक्षणसंबन्धो न समवाय इति समवायस्य निदखयवेऽपि न क्षतिरिषि 
वाच्यम् । इदानीं कपाङे चरस्योत्पत्तिरिदयत्र विनिगमनाविरहेण कपारवच्छिलकालविशेषनिष्ठसेबन्धस्येवं काठविशेषाव- 
च्छिक्नकपालनिष्ठसंबन्धस्यापि विषयताया वाच्यतया कपाङे घटसंबस्धस्य समचवायरूपत्वेन तस्य ॒निलयत्वे संबन्धिनो चट 
स्यापि सत्त्वस्यावरयकत्वात् संबस्धिद्रयसत्तवायत्तलात्संबन्धसत्त्वसेति कारणव्यापारवेयभ्यादनिद्यत्वे च समवायसखोक्तदोष- 
सद्धावादिदखयतोऽपि न समवायः । किंच श्युङ्क. प्रटो नीखो घट इत्यादि विरिष्टप्रयक्षोपपत्तये गणगुणिनोरभ्युपगम्यते समवायः 
सचाभ्युपगतोऽपि नोक्तसामानाधिकरण्यप्रययोपपादकस्तसामेद एव दशनात् घटो द्रव्यमिति न भवति मेदे यथा गौरश 

इति समवायाभ्युपगमे चालयन्तिको मेदो गुणगुणिनोख्पेयते । तथासति भवेदेवोक्तप्रयक्षवाधस्तसान्नासि समवायोऽपितु 
धर्त्नैव तादात्म्यविषये समवायपदप्रयोगः 1 नच समवायनिबन्धनः सनचामेद विभ्रम इति वाच्यम् । रूपादिगुणमात्रगो. 
चरस्य प्रदयक्षस्याभावात् धर्मिमेदामेदोदासीन्येन तस्सिद्धेरसंमवात् तत्साधकख नीले घटो मधुरं फठमिदयादि प्रयक्षस्य तु 
गुणितादात्म्येनैव युणादिगोचरलेन तस्यैव भम गुणस्यैवासिच्यापत्तेः छत्र भरयक्षेण गुणिमेदः पिष्येत् । तस्य प्रमाल्े च 
ततः सिद्धेऽभिन्नतया गुणे तादशोपजीव्यप्रयक्षविरोधात् केनापि भ्रमणेन मदस्य न भवति सिद्धिरिति । नच शृक्कपदस्य 

गुणिपरलादभेदभ्रथोपपत्तिरिति वाच्यम् प्रदयक्षस्य शब्दद्च्यनुसारिखात् । सच प्रयक्षो विभिश्नसंबन्धिद्धयसंबन्धगोचरो 

यदि स्थात् कुण्डे बदरमितिवत् पटे शुद्ध इति स्यात् नचेवमस्ि तस्माञ्ासि समवायः । अथाभिरप्यमानाभिलपयो- 

रस्वि समानविषयल्नियमो भवति च नीलो घर इदयस्याभिलपसय व्याकरणकोचादितो गुणिपरलनिशयः कथमन्यथा शङ्क 
फर इद्धा शारीति गुणपरते श्ुक्कः फरमिलिव स्यात् गुणे निखयुंिङ्गलात्.। यदि वा छ्करूपख गुणस गुणिमिरमेदः 

स्यात् श्वरूपं चट: चौक्ल्यं षये मधुररसः फलं माधुर्यं फलमिद्यादिकमपि खात् भवति धटे शक्यं एरे माधुयेमिवि तथा 

न भवति संयोगो घटोऽपि ठु संयुक्त इति । तथा कपालं घटः तन्तुः पट इति न भवेति भवति च क्पाङाभ्यां घटः 

तन्मुभ्यः पट इति । तथाचामिलापस्योक्तसख गुणिबिषयत्वे नि्णीतेऽभिरप्यप्रयक्षस्यापि गुणिबिषयलमेव न्याय्यमिति चेक्ना- 

मिखपाभिरप्यमानयोः समानविषयलानियमात् । संयोगेन वह्िव्याप्मत्वेन गही ताद्धूमात् वह्निमान् परैत इदययुमितेः प्रैते 

नद्िप्रकारकत्वं व्धिमतो व्यापकतेनाम्रहात् । व्धिमान् पवत इत्यभिकापस्य वहिमत्मकारकलं नामार्थयोभेदेनन्वयसान्यु- 

त्चलदिवमिदं रजतमिति भ्रयक्षस्य रजतलप्रकारकलमिदं रजतमिति शाब्दस्य रजतप्रकारकलमित्युक्तनियमांभावीत् । 

अभिलपेन अलक्षादिविषयावधारणस्य करतुमदराक्यलात् । पौरषेयवाक्यस्य वाक्यार्थ्ञानपूवैकलनियमेन प्रयक्षादिजञानस्य 

तदुपजीव्यतेन तदनुसारेणैव कर्थविदभिखपविषयनिर्णयस् कठुसुचितलाच्र । रलक्षादिविषयनिणयश्च शुयवु्त्ममिः 
युक्तिभिरेब कवसुचितो युक्तयश्च तथाविधा अभेद एवं भवन्ति बहुलाः । तथाहि गुणगुणिनोभेदे समवाये चभ्युपमम्यमाने 

शठो नीक इति बुद्धिं अति घटो न नील इविबुडेनीललावच्छिनतादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नपरतियोगिताकमेद निश्वयत्वेन 

भरदिबन्धकलस्ुभयवादिषिद्धं समवायसंबन्धावच्छि्ननीरलावच्छि्रकारताशलिददधि भ्रति समवायसंबन्धावच्छिन्ननीलला- 

बच्छिक्नप्रतियोगिताकालन्ताभावनिश्वयत्वेनैकं अपरं च समवाय उबन्धावच्छिन्ननीरुलावच्छिन्नावच्छेदकताकभकारताशा- 

लिदद्धिभति तादशावच्छेदकताकपरपियो गिताकषमेदनिश्वयलेन भिबन्धकलमिति प्रतिबन्धकताद्वयं॑तादृशनिश्चयामावत्वेन 

कारणतां च तादात्म्येन नीलग्रकारकघटविरेष्यकश्ाब्दबुद्धौ ताददयोग्यताकाङ्का्ञानादीनाुभयवादिषिद्ध कारणलम् । 

समवायेन नीलविविष्प्रकारकचाब्दुद्धौ तादशयोग्यता्ञानादिक्ारणलमधिकमेवं कमेण बिषयमेदेनानन्तकारणलपति- 

बन्थकलानि स्युः । मम छ समवायस्याभावान्न तानीति गौरवलधवतकेसदछृतस् शण शुण्यदितादात्मयगराहकमानस्य खम 

बायप्राहकमानबाधकतेव स्यान्न बाध्यता । सविभैवं युणक्रियादिविशिध्वुद्धिरिखायदमानं समवायसाधकत्वेनामिमतममे* 

दखैव संसमतया साधकं भवति । तस्ङ्कणगुण्यादीन तादात्म्यमेव च मन्तव्यम् । भमाणं च तत्र येषामाखन्तिको 

मेदलतष्वन्योन्यमेकनिरूपणंविनाप्यपरो निरूप्यत एकसद्भावनिरपेकोऽपरस्तिष्ठति तदतिरेकेणाप्यपर उपलभ्यते यथा गोर- 

श्वश्च नेवमत्रयवावयविगुणगुण्यादिकं तस्मादमिन्नं तत्. नचं निदययमिलितलात्तयेति वाच्यम् । नहि ययोर्भिलनं तयोर्वि" 

स्त्वं विना निलयभिलिताविमानिति मवि युक्तम् । निखत्वं च शमवामिनां सर्वषां सिद्धान्तनिशूढम् । निखयमिलितत्वं निल" 

मरनरूपसमव्ायवत््वं तस्मादेवं सरबन्धिनोसथालमिदयपि न वाच्यम् । संबन्धिद्रयनिरूपणाधीननिरूपणलस्यं संबन्धि 
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ढयसत्तानियतसत्ताकलस्य चोभयसंप्रतिपजलसंयोगसंबन्धे संबन्धलव्यापकलस्य निर्णयात् । समवाये संबन्धिद्रयान्यतरा सत्वेऽपि 
सत्त्वाभ्युपगमे व्यापकनिदत्मा व्याप्यस्य संबन्धस्यापि निद्ृत्तिः सात्तथासति गुणगाण्यादिसंबन्धलमात्रेण सिद्धस तस्यैवाभावः 
स्थात् । एवं न सः संबन्धिनावथं चासि संबन्ध इयनुभवविरुद्धमिति संबन्धिना समवायस्य सत्वाभ्युपगमासंभवात् ॥- 
तख निखलस्यैव दुलंभलात् ! नचैक्थः समवायस्य कदाचिदप्येवं नासि संबन्धिद्वयं न विथत इति रूपतिनादोऽपि परिमाण. 
घटयोषेटनिनादोऽपि पटरूपयोः ग्रख्येऽपि परमाणुएटथिवीलाद्योः सत्वादिति वाच्यम् । यदुभयनिरूपितसंबन्धत्वं यस्य यस्य 
तस्म तस्य तदुमयसत्त्वनियतसत्वं भवति यथा संयोगस्येति व्याप्यव्यापकभावस्य बाधकविरहेण नि्णयसंभवात् । तद्धरतद्रूपो- 
मयमिंरूपितसैबन्धस्व निवृत्तो सदापि तयोर्विशिष्मलययस्योपपत्तौ परमाण॒घ्रयिवीलादिविशिषटप्र्ययस्यापि तथेकोपपसिसमवा- 
तैसयासिद्धिरेव स्यादिति तद्रूपतद्धयेभयसंबन्धत्वोपपत्तये तदुभयसत्तवनियतसतत्वसखीकारे नियल्लाभावस्य दुवारलाव्र. । सम- 
वायस्येव संबन्धिव्यतिरिक्तस्ासिद्धर्निपुणतरनिरूपणेऽपि सबन्धद्रयव्यतिरेकेण समवायनिरूपणसत्वयोरमावात् । अचुमा- 
नस्योभयसंप्रतिपन्नतादात्म्यविषयकत्वेनाप्युपपत्तः । मेदव्यापकष्थक्लपिस्थिदयादययमभवे व्याप्यस्य मेदस इरैभवदेवं च॑ 
संबन्यिभिन्नसमवायखरूपस्येव प्रथमं दुरेमत्वे ह्यष्रथगुपडन्ध्यदेसन्निमित्तलस इुरधारणीयलात् । एवं संयोगस्यापि 
संबन्धिदंयायन्तभिन्नलमसंमावितमेवं । तथाहि संयुक्तो घंटपटयोरतिरेकेण निपुणरूपणेनापि संयोगाख्यस् कस्यविन्नो- 
परुन्धिरेतावन्तुपरभ्यते । यत्ियातः पूवे सान्तरयोनैरन्तर्यं क्रियातो भवतीवि 1 नच तैरन्तर्ममेव संयोग इति वाच्यम् । 
भम तु तदेवं हि सः खया ठु नैवं वाच्यम् । सूक्मतरपटव्यवधाने सति घटस्य ॒तीत्रतरवेगवतापि हसेन कारणसंवल- 
नात्संयोगः! ङतो न जायत इदेतदर्थं संयोगं मवि व्यवधानस्य अतिबन्धकत्वं तदभावस्य नैरन्तर्यस्म कारणत्वं वाच्यम् । 
महि कार्य कारणं चकं मवति । नच मध्ये द्व्यान्तरसंयोग एव व्यवधानं तथाचावद्यकः संयोग इति वाच्यम् । असंयुक्त 
मापि मभ्यस्थितद्ववयेण व्यवहितलव्यवहारात् । यथा लयाऽऽवदयकलाछ्ाधवाच्वानुभवसंभारमपि कदर्थाह्य तेजोविरोषा- 
भाव एवान्धकार उच्यते तथेव व्यवधानाभाव एवावर्यकलाह्मधवाच्र संयोगो मयामिधीयते । सान्तरत्वे वाय्वादिसक्ष्म- 
भागानां मध्येऽवस्थानावर्यभावादतिभ्रसङ्गस्याप्यभवदितावानेवात्र विशेषस्तवेवं मम तु न स्बैजनीनसख कस्यविदनुभ- 
नस्य बाधः । अभथवाल्यथोनुभवागोचरे समवाय इव कथं चिदनुभवगोचरे संयोगखखूपे न मम द्वेषोऽपि तु संबन्धिखरूपा- 
तस्यालयन्तमेद इति गृहाण । नच समवायसंयोगादीनां धम्येविरेकेणाभावे समवायादिबुद्धिमेदव्यपदेरमेदयोः का गति- 
रिति वाच्यम् । यावत्संबन्धद्धयस्थायिने रन्तर्योपाधिना समवायदुच्यादावतथाभूतनैरन्तर्योपाधिना संयोगबु्धादौ संबन्धिन 
एंव विषयत्वोपगमात् । एकस्योपाध्युपरागनिबन्धना लोकरिका बहवो बुद्धिव्यपदेशमेदा दरिता भाष्ये । यथायं मनुष्यो 
ब्राह्मणः श्रोत्रियो वदान्यो बालो युवा स्थविरः पिता पुत्रः पौत्रो भ्राता जामतिति । यथा त्रैकापि सती रेखा स्थानन्य- 
त्वेन निवेदयमानेकदशश्तसहसरादिशब्दभ्रलययमेदमनुभवतीति एवं रूपादिगुणानां य॒ण्यादिमेदामावोऽपि व्र्टव्यः । यत्ववय॑~ 
वावयनियुणयुण्यायमेष्े कपाङं घटो रूपं घट इत्यापादितम् । तन्न । खद्धटः सुवर्णं ङण्डलमितिवत् संयोग विरोषविदिष्टं कपा. 
णद्वयं घटः शाखादिससुदायः सज्िवेराविरोषविशिष्टो इकः । तन्तव एव ॒तानप्रतितानविशिष्यः पटतासुपगता इति किनि. 
द्प्रि विचारयतां भवन्ति भरययाः । तस्मात्कपारं घट इख्रष्टापत्तिरपि भवति युक्ता । नच लोकनैवं प्रतीयत इति वाच्यम । 
तत्कि कपडे भटः तन्वुषु पर इति लोकैः भतीयते येन समवायो हयभ्युपेयते भवता केवलं हि ङतकभ्यासदुष्टचेतसां 
तादशकल्पनामात्रम् । यदा निपुणतरवीक्षणेनापि कदापि कत्राप्युपरुन्धियोग्योऽपि घटपटादि; कपालतन्लादिव्यतिरेकेण 
मै वतैठे नोपलभ्यते च । यथोपलभ्यतेऽ्वव्यविरेकेणाश्वादलन्तभिभ्नो गोमहिषादिरिवि मेदव्यापकप्रथगुपलग्ध्याद्यभार 
बवादन्तिको मेदो न सिद्यति त्युत बाध्यते तदा लकानां बिचारविकलहदां ल्ययविरेषतदभावादि कथंचिदुपपादनी- 
अभू । न तदनुसारेण व्यवस्थापनीयं वस्तु किंचित् मूलं चोष्तप्रययाभवे धर्मधर्मिभावादिकल्पनामूखको ऽनादिकालनिरूढः 
संस्कारः घटत्वेन कपालेन कायैकारणभावस् शूपलादिना धटलादिना सौहयलादिना शुङ्कादिभावत्वहूपेण धरलादिना 
चाधाराधेयभावस कल्पनायास्न्मूुकसंस्कारस्य च भावः । सएवच वर्णेन पिण्डः पिण्डेन कपाटं कपाठेन घटः तूलर्नाद्रंश्ना 
तन्ुखन्तुना पटः कृत इत्यादीनां घटे रूपं शौक्छथं फटे माधुर्य खमे सीरभं वर्तेत इत्यादीनां निमित्तम् । ख्त्वदयङ्कल- 
मधुरलरभिखकठ्निखादिना च धमधर्मिभावकल्पनाविरहाद्भवलेव शद्धः छङ्कः पटो मधुरं फलं खरभि कुम कथन 
कष्टमिखादि भलखयः च चोक्तयुकतिण्हीतम्माणभावः परभवति तादात्म्यसाधने । नच अभव्रति कपटे धटः पटे पं 
शोङ्कधमिवयादिभरसयो शुककिबाधितः सखमवायसाघ्नन इति । किच यद्रूपतिरिटयोराधाराधेयभावोऽनुमवषिद्धस्रयोश्लादा+ 
त्म्येऽपि सोऽभ्युपेयो यथा षटाभावे घटो नासीति अलययषिंद्योर्धटाभावधटविरोधष्यभावलविविषटयोः संबन्धान्तरामाते 
संकम्धतया तादात्म्यमेव तकलत्प्रखयेषु भासते चेति न काप्यनुपपत्तिरिति ॥ एवमवयवीं यथवयवाददयन्तं भिन्नः स्थात्क- 
पाल्द्रभे तुस्मरूढे सति यावद्वनविः ठुला आरग्धधटे कपालद्यये वुरारूढे सति द्विगुणा ततोऽधिका वाऽवनविः स्यात् १ 
अवयवयणापङ़्टगुणारम्मसावयविन्यद्दोनात् । भथावयविनि नास्ति गत्वं ङतस्त्कार्थद्शनमिपिचेत । अवयविनि 
यणोत्यादश्तया खकारणयुणस्यैव संमतियततेः ऋरणे युरुखस्य निथमानत्वेऽपि युसत्वं काय नोत्पद्यत इति हयलुमवगिरद्धम् । 



अ® २ शछो० २९] श्रीधर्मदत्तरा्मणा(भरसिद्धबशारार्भणा) विरचितो गूढा्थत्वारोकः । ३१ 

तथाप्यजुत्पादेऽवयविनि रूपादयोऽपि नोत्पथरन. इष्टापत्तौ च रूपादिसकलगुणरदितख तस्य खरूपमेव दुरुभम् । नहि 

हपादिगुणदीन परथिव्यादिकं॑किंचिषवयं नाम । अथ कारणेषु शुशछमेव न गुपलान्तरारम्भकं कार्यगुर्लसय 

्ा्याद्ीनादितिचेत्. । दश्यत एव हि पतनं तस्य कार्यम् । कारणपाते लख समवायेनेव कारणलावधारणात् । काय 

गुखलाभावे सति कारणपातेऽपि कार्यं न पतेत् । नच गुखलवद्भव्यसंबन्धाद्पि दृष्टं पतनमिति किं कायगुरुतेनेति वाच्यम् । 

गुखलबहव्यसंयोगदिव हि दृष्टं पतनमिति तथेवाभ्युपेयम् । नास्ति च शुख्लता कारणेन कार्यस्य संयोग इति । अथास्तु 

शुरलवत्समवायोऽपि पतनहेतुरिति चेदत्राहुन्यायवार्िककाराः । समवायस्य पतनहेतत्वे शुरलवतेघमवायस्य कारणरूपादि- 

ष्वपि सवेन तान्यपि का्यमलुपतेयुः । पतन्दयधेति चेहधुरुखमपि पतेत् । तदपीष्यत इतिचेदेकसैकनिरूपितकरणलकतृ, 

हयोः करणत्वकमेखयोवां विरोधात्खपातं भ्रति खख निमित्तलयासंभवाद्धरुलान्तराभ्युपगमेऽनवस्थापातादिष्टापत्तेरयोमात् । 

तस्मान्न गुरत्वं नापि च रूपादिकं पततीति गुरुखवत्समवायस्य पातहेदुत्वे गुरुलरूमोभयपतनमनिष्टमापतेव. । यदि पतन 

हेतावपि न पतेत्फैनचित्मरतिरुदमिति भन्तव्यम् । तदा तथासति यथा संयु्तयोरेकस्य पातेऽपि इस्तादिसंबन्धरूपध्रति- 

बन्धकादपरस्यापतनेन ततो विशिष्टस्य तननैवावस्थानं तथा गुखुलाश्रयपातेऽपि रूपादिकमपतत् समानेऽपि कारणे भविबन्ध- 

कविरोषमहिश्ना कारणद्विष्छि्टं तत्रैवावतिषठेदित्युपकमेत रूपादिहीनं कारणम् । यदि पतेद्रुपादिकं क्रियावव्छात् । न पतति 

न तिष्ठतीति युक्तिविरुद्धं तस्माद्धरुखवत्समवायो न ॒पातहेतुरपि ठ शरसमवायो गुख्खवत्संयोगश्चैवि शरत्वं पतनार्थ- 

मवयविन्यावदयकं न ह्यत्र रूपादिपतनप्रसन्चः कारणविरदयात. पतनवारणाय भ्रतिबन्धकाकल्पनाच्च म कारणात्तेनं विन्छष्य 

-हतरैवावस्थापनमपितु कारणे तिष्ठदेव यन्न कारणं तत्र तद्रततयोप्रभ्यत इति । अत्रेदमवधेयम्-्रव्यरूपसमवायिकारण- 

साधेश्षसैव गुरुलसयोकभर्यासत्त्या हेतुत्वं पतनं अति वाच्यम् । तथाचोक्तमरलयासस्या रूपादिषु गुरुलसद्धावेऽपि दइव्यरूप- 

कारणविरहदेव रूपपतनवारणसंभवात् । प्रतिबन्धकस्याकल्यनेन कारणपातेऽपि रूपा्वस्थानायापत्तिविरह इति किमर्थ 

कार्यशरुतवं कल्पनीयं अवदयोपेया च समवायिकारणसपेक्षता भवतापि कथमन्यथा कारणरूपादेः खाश्रयस्मवायेन कारण" 

लख ॒सं्रतिपन्नलेन कायहव्य इवावयवयुणेऽपि न रूपाद्ुतपत्तिः तादात्म्येन कारणीभूतद्रव्यनिरदेण रूपाद्युत्पत्तिवारणं ठु 

ममापि सन्नानमिति । अथेवं कायौदन्दादपसारितं गुरत्वं ततसतः कारणादपि कायमूतादपसरदन्यकारणेषु परमाणुष्वे* 

वावस्थिवं॑ भविष्यति । तथासति परमाणौ पतति सति गुरुलवत्परमाणुसमवायाश्चयणुर पतेत् चसरेण्वदेश्च गुरलनत्सम- 

वायाभावात् पतनं न सखाह्श्ववर्समवेतसमवायादेश्च चरमकार्यपयन्तमसंख्यलादसंख्यकार्थकारणभावापत्तेः का्यताव- 

च्छेदकानजुगमत्कुत्न कार्ये कतिपयसमवायघटितस्य कारणतावनच्छेदकसंबन्धलमियस्यासर्ैज्ञदुक्ंयला्र । समवायेन पतनं 

प्रति समवायेन गरलस्य त्घवात्कारणतरे अधमं निर्णति बहुतरगुरखकल्पनागौरवस् फलमुखत्वेनादोषल्ात् सवौवयविषु 

गुरुत्वं सिश्ययेव । यद्वा यथा स्यादवयनिषु गुएलसिद्धिसथ। ससिद्धान्ताविधाताय भवद्धिः भरयतितव्यम् । मया तु बत्सि- 

ह्वाम्तमधलम्न्यातिरिकित्वेऽवयविनो दवियुणावनतिरूपगुख्लकारयप्रसश्चरूपदोष उद्धावितः । यद्यपि तस्य ॒वारणमित्धं न्यायवा. 

विकृता छतम् । तथाहि कपालद्वयेऽनारन्धघटे तुकायामारूढे सति रतपकं कपाठद्मयमिति यदवधारणं गुरुलस्य न त॑त्क. 

पार्माघ्रयुरलस्य परमाणुमारभ्य कपालिकापर्यन्तख कपालसंखष्टतया तुलयामारूढलाक्कियत्कपाल्लय कियत्कपाकिकदेरि- 

य्यासर्ज्ञजनदुदेयलात् । एतावतत्ववधायेवे । कार्यकारणसद्कातस्मेताबहरर्लमिति । नच सद्भातख घटं अति कारणलम् । 

येन सङ्खातगुरलानपङृ्गुखत्वं कयै घटादौ भवेत् भवेच शुरलान्तरकारयोपठच्धिग्रसञ्गशच । सतिं चैवमारग्धघटेऽपि कपडे 

तुल्मरूढे यरपूबैवदेवावनमनं तदुपपद्यत एव यक्किचि्धरलडृदधावपि तस्या अस्मदाद्युपलन्धियोग्यावनमनग तविशेषानाधायक- 

लात् लुलायां कतिपयश्रसरेणुनिपातेऽप्यवनमननिशेषाभ्रहणवदिति । तथापि तत्खद्िष्यव्यामोहनमाघ्रमेव विचारमहितदश्ा 

समाजोचितं खत्रविभाति । तथाहि न परमाणुगुखत्रादल्यं संभवति गुरुत्वं तावन्मा्रयुखुलारम्मेऽम्यवयविनि चरमावयविसंपक्तो 

पद्यां तस्िस्तुरारूढे च सति विशकक्तिषु॒तद्धटकसृक्मावयवेश॒यादबनमनं किमप्यसदादिभिराकलितं ततो द्वियु- 

णितं ततोऽनतिन्यूनं वा द्विगुणितमवनमनं आप्रोखेव यो दि लक्षपरमाण्वारन्धो घटः सदि व्यणुकादिक्रमेणेव परमाणुभिरारभ्य 

इति पश्चाशत्सहन्नमितानि ब्यणुकगुख्लानि षदरषध्याधिकषोडरसदस्रमितानि चुरिगुसलानि तदारन्धान्तरालिककायगुरत्वैः सहं 

तानि संकलितानि परमाणगुरुखसमानि किंचिल्युनानि वा स्युरि्युक्तस्यावनमननिरोषख दुवौरत्रम् नच धटे वुत्मरूढे सति 

यावदवनमनं शष्ट परमाणुरुखलतदारज्ध्यणुकादिकायैगुखलानां मिकितानामेव ताबत्तदवसीगते । नदि केनाप्यनारन्धका- 

यणां परमाणूनां ्यणुकादीनां वा गुखुलकार्य पृथगवधारितं कदाचिदपीति वाच्यम् । तुल्मरूढेन घटेन यावद्वनमनं इ 

तावदेव तं भक्त्वा कपाष्षुः तानि भ्व पाठिका ताः संचृष्यं चृैषु स्थूलेषु तानि पिष्टा रजः ॒सूक्ष्मतरेषु बहुषु 

तुखरयामारोपितेषु करमप्यवनमने वैलक्षण्यं न इटं न्यनि चासंख्यकायाणि तदैवं निर्णेतुं शक्यन्त एव एतावदेनावनमनं 

नरुरिद्यणुकपरमाणुष्वपि तुलारूढटेषु भविष्यतीति । प्रयोगश्च चटोपगरहीतकारणद्रव्यपयोप्तसमुदायलरच््छिन्नो घटग्रयोज्या+ 

वनमनतु्यावनमनम्रयोजकः तादृशसमुदायल्रात् कपालादिरज.पयन्तवत् अवच्छेदकावच्छदरेन साभ्यलात्परमाण््रादि- 

्रसुदायेऽपि ा्यदिद्धिः परमाण्वादीनां तिश्वि्यैव वा पक्ेऽन्तमोवः करणीयः निस्पाधित्वेनैव च सप्रयोजकल्नम्ननयैव च 
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रीद्याः "धटतुस्यरूपरसादिमत्वमपि परमाण्वादिषु साधनीय तदपि नान्यथा षिच्येत । सिद्धे चेषं समानेऽवनमने तस्योर- 

रीत्या द्विय॒ण्यादि्रसद्ेन बाधः स्यात् । यद्यवयवी व्यतिरिच्येतावयवेभ्य इ्याशयेनेव तत्रतत्र बेदान्तमन्थे दिगाणगुरु- 
कार्यापादनं कतमस्तीखयवयेयम् । कार्थयुरुत्वेन कऋारणगुरुलस्य अतिबध्यता मिनार्यता च न्यायवारतिक एव कायेपावेऽपि 
क्ारणयातस्यासंमवात् का्यखानाधारस्य स्यात् कार्यनाशे कारणगुरुल्नाशपक्षे कारणपातादिगुरत्वकायोभावः स्यादिल्यादिः 

दृषणेर्निराङृतेति । एवं चावयवावयवियुणयुण्यादीनामालयन्तिकमेदे निरस्ते निरे च समवाये तेषां संबन्धः तादात्म्यमेव 

तश्च मेदसमानाधिकरणोऽमेदः षमाणं च तत्र युणादिकं गुण्यादिना भिन्नाभिन्नं समानाधिकृतलादिलयतुमानम् । समाना- 

थिङृतत्वं चामेदसंस्भकग्रययविषयलम् । समानविभक्तिकविशेष्यविशेषणपदधरिताभिलपजन्यप्रययगोचरत्वं वाऽनुक्र- 

लतर्कश्च सामानाधिकरण्यानुपपक्तिरेवं । तथाहि मेदे चायन्तिके सति न सामानाधिकरण्यप्रलयः यथा गोरश्वः नापि 

चाल्यन्तिक्छमेदे यथा धटो घट इति । तथाच गुणादिकं थदि गुण्यादिभिर्भिज्ञाभिन्नं न खात्. समानाधिङ्ृतं न स्यादिति 

विपक्षवाधको मवति स्तकैः । सचं मेदोऽमेदो वा नावच्छेदकमेदेन सामानाधिकरण्येऽपेक्षिततः । तथासति कुण्डलमिदं 

कटकमिलपि खात् तयोः ऊुण्डललक्टकलाभ्यां मेद इव हि हेमत्वेनामेदोऽप्यस्ि । यद्धेम भ्राक् कटकमभूत्तस्येव कटकवि- 
नारेन कुण्डलतार्सपत्त हि तदिदं हेमङुण्डलमिति सामानाधिकरण्यप्रययात् तदिति दि कटकं पराति । एवं घटो घट 

इयपि खात् धरत्वेनामेद हव दव्यलकम्बुभ्रीवादिमतत्वादिना हि मेदोऽप्यस्ि दरव्यं घटः कम्बुप्रीवादिमान् घट इति सामा- 

नाधिकरण्यप्रययात् । तस्मा्ेन येन रूपेण विदोषणविरोष्ययोभौनं ताभ्यामेव रूपाभ्यां भेदाभेदो वाच्याविति हेमङुण्डकं 

धटो द्रव्यं नीलो घट इ्यादौ ङुण्डलत्वायवच््छिन्ने ठेमत्वायवच्छिन्स्मैव मेदोऽमेदश्च वाच्य इेकरूपावच्छेदेनैव तयोः. 
सचवमपेक्षणीयतामाप्रोति । नचावच्छेदकमेदं विना भावाभावयोर्विरो धात्कथमेकत्र सच्छमिति वाच्यम् । विरोधाविरोधयोर्हि 
अ्रययैकदारणयोर्ययोनैकन्र प्रलयः प्रलयेऽपि वावच्छेदकमेदेनैष प्रययस्तयोरवच्छैदकमेदेनाविरोधोऽवच्छेदकेक्ये ठु 
विरोधः यथा कपिसंयोगतदमावयोः । ययोरवच्छेदकभेदेऽपि नैकर भ्रल्यस्तयोर्विरोध एव यथा शृक्षत्वतदभावयोरिति 

भलययायुरोधदेवाभ्युपेयते यथा तथा नीते धट इयादिसामानाधिकरण्यभ्रययादवच्छेदकमेदनिरपेक्ष एव गुणगुष्यायोभ- 
दोऽमेदश्वाभ्बुपेयः । अतएवोक्तम् विरुद्धमिति नः क संप्रययो यन्न अमाणगोचरः अकृते च भ्रमाणसत्तवान्न विरोधः 
मलयः । सामानाधिकरण्यप्रयये हि भेदाभेदौ भवित इति भामाम् । अथापि कथं तयोरेकज्ञानबिषयता नीलो घो 
नीतये न घट इति ज्ञनयौगपद्याददौनादिति वेनेकधर्मिणि तयोनैकदा भानमिह हि भेदोपलक्चिताधिकरणदृत्तित्वनिरिष्टा- 
मेदस - संसगेतया भनभ्युपगमात् । यद्धमबिचिष्टे संसगैत्वेनामेदो भासते न तद्ध्मविशि्टे संसगेत्वेन मेदो भासत इति 
ज्ञानविरोधाभावात् मेदस्य विदशेषणत्वादुपगमात् व्टिसामानाधिकरण्यविशिष्टधूससय पर्वैते भने वदेरपि तत्र भानमिति 

शियोमण्युक्तरीखा संसगेतयाप्यमेदर्मिणि मेदभानाप्रसकतेः इृत्तित्वस्य विरोषणत्वोपगमान्बोपलक्षणतयापि मेदधर्मिण्येवाभे- 

दख सत्त्वाननान्यत्रेति लभ्यते । अथ मेदस्य संसगंतया भानं किमर्थं नियामकत्वमाचाभ्युपगमेऽपि सामश्ञसखादितिचेत् सर्वै- 
त्रैव विदिष्बुद्धो मेदसमानाधिकरणसंसर्गस्यैव भानोपगमात् । अन्यथा धटभूतल्योयंः संयोगस्तस्य भूतल इव॒ घटेऽपि 
सत्त्वेन तद्धटसतद्धटवानिखपि भरययः प्रमा स्यात् । मेदभने ठु तद्धटत्वेन मेदादुपगमेन तदभावेन श्रमात्वा- 
संभवात् तद्यक्तित्वसख प्रतियोगितानुयो गितावच्छेदकषटकत्वे तन्मात्रखे वावच्छेदकल््ात् घटल्रकम्बुभ्रीवादिमत्वयोगौँरषेण 
तद्धटकलतनासंमवात् । तद्भरस्तत्कम्बुभ्रीवादिमानिलयसयापत्तिविरहात् । नच विद्येषणमेदविरोषणोभयवद्वि रेष्यनिष्ठविदोष्य- 
तानिरूपितप्रकारताकत्वमेव दहि अमात्वं वाच्यम् तावतैवोक्तस्य अमात्वाभावनिवीह इति । अबाधितनिषयकत्वद्येव 
भमापदसुख्यार्थत्वेन भेदस्याविषयकत्वे बाधितविषयकत्वस्यासंभवेन प्रमात्वापत्तेसतत्र दुवारत्वात् । अतएव खप्रवियोभि- 

कर्सबन्धालुयोगित्वस्य खस्मिन्नभवेन ताद्दानुयोगित्ववनिष्टविशेष्यतानिरूपितप्रकारताकत्वरूपप्रमात्वस्यासंभवेन तचरं तद्ा- 
पत्तिवारणात् भेदमानमभ्रामाणिकमिति निरस्तम् । प्रमापदसुख्यार्थस्योक्तसखय तथापि सत्तवप्रसङ्गादुकयोश्च प्रमापदपारिभा- 
भिक्छर्थत्वात् अतियोगित्वानुयोगित्वभानं तु संसगैसंसगमानस्यानवस्थादोषेणाप्रामाणिकतया न संमवयेव । नच घटाभावो 
धटाभाववानिलयस्य अमात्वालुपपत्तिरभेदाभाषादिति वाच्यम् । घटभवत्वधटविरोध्यभावत्वादिनेव विरोष्यविह्ेषणभावाभ्यु- 
परगामेन तेन शूपेण भेदसं संभवात् । अत्रेदमवधेयम्--यद्यपि घटकपाल्योः समवायस्य वदहिप्वेतयोः संयोगस्योभयनन 
सत्त्वाविद्ेषेण भेदभानाभ्युपगमेऽपि धटवत्कपारं बह्विमान् प्चैत इतिवत्. कपाख्वान् घटः पेतवान् ब्रह्विरियद्य अमात्वा- 

पत्तिरिलतः संसर्गसख प्रतियोगित्वायुयोगित्वयोभौनमभ्युपेतरं तथा सति समत्रासाविरेषेऽपि कपालस्येवायुयोगित्वं धर 
रतियोगिलमेव संयोगाविरोषेऽपि पर्वतम्येवाजुयोगित्वं वह्ेरेव अ्रतियोगित्वमभ्युपेयम् । तथाच कपारपर्व॑तयोर्विंशेषणत्वे 
घटवह्वधोर्विसेष्यत्वे च प्रतियोगित्वानुयोगित्वयोर्वैपरीयेन भनाद्धवति बाधितविषयकत्वम् । मासु वा संबन्धरसंबन्धभानं 
तथापि तेन संबन्धेन तन्नैव तद्वत्वं यत्र॒ यत्परतियोगिकसंसगेखाुयोगित्वमन्यन्न तत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदमाव 
एवेद्यभ्युपेथं तथासदयप्युक्ज्ञानथोबाधितविषयकत्वनिवादः । एवं च तद्धटस्तद्भरवानिखस्यापि न अमात्वभसङ्ग इति तद्वारणाय 
सर्वन् मेदभानाभ्युपगमोऽनर्थक एवेद त्रथापि यद्रे यद्वद यदभाव्र्महेन यद्वदस्तख तत्मयोजकत्वरमिति यपि .मेदे स्यपि 
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सवीत्तराध्यभावेन पवि, संयोग उभयोरेक्यग्रहे न भवति । संयोगप्रतियोगिलानुयोगिलभ्रहः सत्यपि चैक्य ूरादेकत्र दृक्ष 
भेष्रहे : संयोगस्तत्रतियोगिलालुयोगिलयोरेकत्रैव अक्षे प्रह इलि सर्वत्रैव संबन्धे मेदतद्हापेक्षानियमदना- 
हेदस्य सस्भ्रतियोगिलादुयोगिलब्यापकले निर्णतिऽभेदस्यापि संसरगखेन ततमतियोगिलाुयोगिलयोरपि व्यापकसेदनिय- 
सल्लमावरयकमेवेत्यु्तानुमानस्य भि्नाभिन्नलपराहकस्यावाधितलमेव सामानाधिकरण्यप्रययस्य मेदविषयकत्वे तव्यापारा- 
भषाप् । एवंच सामानाधिकरण्यप्रलये हीलादि भामलयाश्च सामानाधिकरण्यप्र्ये हि भ्रमाणे सति गुणणुण्याधोभदामेदा- 
वुमितो भासेत इयर्थः । नलु नरो चर ॒इद्यादिसामानाधिकरण्थभयये भासेत इष्यर्थः । अतएव विदान्तविन्डुरीकायां 
“बस्वुतो विशेषणभिक्नतया ज्ञायमाने विशेष्ये तादात्म्येन विशेषणप्रकारकन्ञानलं तादात्म्येन विसेषणांश प्रमाद्वं नतु विशेष- 
णमेदसमानाभिकरणतादातम्यसंस्गलघरितमिदयादि ब्रह्मानेदेनोक्षम् । अश्र मेदस तादात्म्यज्ञानाबिषयत्वे धटो धद 
इप्यस ग्यावह्ारिकम्रमालमपि मानुभूयते । अन्चुभूयक्ते च नीलो धट इ्यस्ेति विदोषः कितः स्यात् तादात्म्यस्योभय- 
प्राबाधादितिचेन्न । तादात्म्यप्रवियोगिलाुयोगिलय्यापको यो मेदः प्रमाणसिद्धः स हि भवत्यौपाधिकः आओपाधिकश्च मेदो 
विरेषणविषशेष्यतावन्छेदकयोर्योभिदस्तदनतिरिक्त उपहितयोरभेद उच्यते । भेदयोरनतिरेकश्च विशोषणविदोष्यतावच्छेदकमेदस्य 
भरातीतिकतत्तदुपहितभ्रतियोगिलाज्योगिकलमिषिष्ल्ञम् । तत्तदुपाधिमेदस्यैव तत्तदुपदितमेदतया भतीतेरभ्युपेयल्ात् । 
अभिन्ञस्योपदितखरूपस्योपाधिद्रयोपरागेणोपाधिमेदापिरिकिभेदाभ्युपगमे गोरवात् । भतीयते हि आाचीश्रतीच्योर्वीणाकाद- 
भूदङ्गाकाशयोवैस्तुत एकयोरेवोपाधिमेदद्धिरो या प्राची सा न भरतीचीदयादवेवं नीलपदार्थो बटपदार्थश्च नैक इत्या. 
दावपि नीलपदघटपद्योः सह भ्रयोगानुपपत्तैः । पटदेरनीलबसख धरदेररकवसख च प्रसङ्गादघ्यन्तामेदासंभवाल् श्चाभा- 
,विकमेदे च घरश्यानीखलभ्रसङ्गाहोरनश्चलवदिति नैक इयौ पाधिकमेदवानिति पयैवसानात् । एवंच मेदभानपक्षे घटो घट 
इतयत्न भासमानमेदस्योपाधिमेदाभावेनौपाधिकलासंभवादनौपाधिकख खतो बाधाद्भमालस्यैव निर्णयः, नीलो धट इृष्यादौ 
षु भासमानमेदस्य नीलल्लघटलप्रतियोग्यसुयोगिकस्य व्यावहारिकस्य प्राती तिश्नीटधरगप्रतियोगिकला्ुयोगिकललोपर्कतया 
मातीतिक्ृलनिश्वये व्यवहारकालबाधितभ्रातीतिकविषयकत्वेन व्यवहारकारेऽप्रि भ्रमलग्रह उन्तश्रकारेण भ्रातीतिशलाग्रहे तु 
नेति विद्रोषस्य सद्भावात् । नच भेदभानपक्षे विदोष्यतावच्छेदकविशेषणतावच्छेदकयोरेव मेदभानमस्ु॒तइुपहितमेद्भाना- 
भ्युपगमोऽनर्थकः । तथासत्युपाधिभेदस्योपदितप्रतियोगिकत्वादिकल्पन गौरवादेव हेयमिति वाच्यम् । सामानाधिषटरण्यानु- 

भवे हि नीलो घटो दरव्यं चट इत्यादौ नीकल्लोपदहितस् तादात्म्यं श्चुद्धघटत्वोपहिते भासते तत्रामेदमात्र ख संसर्वे घटो 
धट इत्यादीनां भरमात्वापत्तिः स्यादिति मेदस संसगंतया भानमभ्टुपेयम् । सच विरोषणतावच्छेदकनीकत्वमान्नप्रतियोगिको 
न नीलस्य संसर्गो भवितुमरहति । अन्यभ्रतियोगिकस्य सं स्गस्यान्यनिरूपितसेषगेत्वापंभवात् । खड्त्तिनीलत्वमेदस्य संसग" 

, लसमवेऽपि तख खातछयेण घटत्वे भानाभ्युपगमे गोरश्च इत्यदिः अमात्वषारणायामेष्रेन बरिशेषरणख्य तत्तद्धर्मोपदिते भानखा- 
वद्यमुपेयतया खतण््रयुख्यविशोष्यतादयापत्त्या समूहालम्बन विलक्षणत्वानापत्तिः । अतो धर्मिपारतशयेण भानं वाच्यम् । त्वंच 

धर्मिणि येन संबन्धेन बिष्षेषणस्य भानं येन च संबन्धेन धर्भितावच्छेदकस्य तदुभयघरितसामानाधिकरण्येन भानल्बम् । 
अन्याद्स्य तस्यानुभव विरुदलातु । तदशस च घटो घट इद्यत्रपि घटस्य घटलेऽबाधाव् परमां स्यात् । विरोपष्रणताव- 
.च्छेदकस्य विरेष्यतावच्छेदके भेदभानं तु न संभवयेव । विरोषणविदोषणतया भासमानस्य तख खातषयेणान्यविशेषणलार 

संभवात् । धर्मिपारतघयेण भानं व खधर्मिसंबन्धिमत्रे स्यान्न तत्संबरिधिसंबद्धे नापि हि खधर्मिनि भादमानो यः सय 
संसर्गः खधर्मिणश्च यः स॑बन्धस्तद्धरितपरम्परान्यतरसंबन्धेन तस्य संसगैताया अनुभव विष्द्लादतिप्रसलकलाश्च । तस 

द्वि्चेषणद्यैव भेदः संसगेतया भासत इत्यभ्युपेयः । सच न खाभिशै खस्य खाभाविक्ठः संभवतील्योपाधिक एव वाच्यः । 
ौपाधिकख च तस्यादिरिकघ्य कल्पनापेक्षया शछ्युषस्योपाधिप्रवियोग्यदुयोगिकसयोपदितप्रतियोर्यदुयोगिकतय। कत्पनख 
त्रधवेनोनवितलात् । उपाध्योर्वियमानमेदस्योपटितश्रतियोगिकल्ेन विशेषणसंसगंखस्य नानुपपत्तिः । नीलो घ्रट ह्यत्र नील- 
लघटत्वयोरपाध्योरभैदस्य वियमानत्वात्तस्य नीलप्रतियोगिकतया नीलसंसगेतया भानसंभवः । घटो धट इलयत्र षरलस्य 
खस्मद्धेदासंभवेनोपाभ्योभेद दैषाभावेनोपदितप्रधियोभिकतया कष्य संसर्भ॑तया भानं स्थादिवि तद्य तथा माने व्यावहारिकल- 
स्यापि भ्रमालस्य न संभवं इति । यश्व घटलोपदितयोरस्ति व्यक्तयोर्भदः सच तत्तथक्तिखावच््छिन्नपरधियोगिकः भागमावादि- 
वदनवच्च्छिक्ञप्रतियोगिको घा खाभाविक एव नलोपाधिक उपाध्योर्भद्ाभावादिति म घटलादिबिशिटय स भवति संसर्गो 
नापि हि ताटशन्यच्तिदियावगदिसामानाधिकरण्वभ्रययश्य प्रमाल्संभवो हयमेदसख बाधात् । दरव्यव्रघटललबिधिष्टयोरित्र 
-श्द्धयोरपि तयोभदेन भाव्यमिद्यस्यनुभवः । तस्योपाधिकमेदा।भ्युपगमं विना छदधमेदवगदिभ्रययस्याभरमाणिकतया बाधः 
स्यात् धरल्वं न दन्यलभिदयादौ प्रन्यखल्ाद्युपषितमेदस्यैव भनादिदतोऽप्युपदितमेदोभ्युपेयोऽभ्युपममे स तस्य धटो द्रव्य 
मिदयत्रैव तादशमेदभानसंभव उपहितमेदमरदस्थल उपाधिमेदस्योपहितप्रवियोगि केनोपाधिरूपश्रवियोगिताषच्छेदकभह- 

आत्रापिक्चयाप्यमावप्रहस्थटीयण्छरणनियमरक्चासेभवात् अद्यन्ताभावस्य भ्रितयप्रतियोगिकलभते वदादिमत्रियोगिमध्रख 
्डलन प्रेक्षा नहु भागभावादिभरतिथोगिनसद्रत् । एवच घटो व्रयं नीलो षट दइसादौ षद्रा्युयोगिकतयोपहितख प्रि 



९४ मधुसूदनसरखतिपणीतमभगवद्धीतागृढाेद्रीपिकायाः, { भ° २ ®ो० २४ 

षण्रख मेदमानं थटल्राद्यनुयोगिकतया खाभाविकख द्रव्यलाद्युपाधेभेदस्य ना भनमिदयत्र विनिगसनाविरदादुपदितयोरपिं 

भेदभानमावरयकम् । नच पततं विनिगमकमिति वाच्यम् । छद्धप्रतियोगिकानुयोगिकमेदसयाप्य्कूप्ल्ात् छपमेदसख शद्ध 
प्रतियोगिकलाथभावात् तद्रद्य प्रतियोगितावच्छेदकद्रव्यल्ललादिभ्रहमन्तरेणासंभवात् तत्र छप्तमेदभानस्य वक्तुमरक्यखात् 1 

-नच संसर्मतया मेदभानेन भतियोगितावच्छेदकग्महपेक्षेति वाच्यम् । संसर्गतया मेदमात्रभानखाप्यङ्कप्तलात् द्धस्य धमै" 
-विशोषावच्छिन्नप्रतियोभिताकमेद संसर्गेण भनोपगमे विनिगमक्छाभावात दिलाद्यवच्छिननप्रतियोभिताकमेदसंसर्गेणापि भारं 

स्यात् । तथास्ति घटो धट इलयसख प्रमालापततेदवीरलात् । नच तद्धमोवच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविदोष्यतावच्छेदकतासंबन्धेव 

वराब्दबुद्धौ तदध्ममेदस्य कारणलात् तद्धमौन्यदृत्तिविषयतासंबन्धेन ज्ञानलावच्चछिन्नप्रति तद्धममेदस्य कारणलखाद्वा न तादश. 
ज्ञानसंमव इति वाच्यम् । साका ब्दमात्राद्वाधादिम्रहकाकेऽपि शाब्दबोधस्य न्यवस्थापितल्रात् उन्तशाब्दबोधस्य दुवीरतेनो 
ताकार्यकारणमावस्यासंभवात् । नच तच ग्रहीतप्रादिल्लामाबरदिब भमालापरत्तिवारणसंभवद्धेदभानोपगमोऽनर्थक इति वाच्यम् । 
घट इयेताबन्मात्रत्त्तादास्यस्य ज्ञातुमशक्यलादज्ञाततादातम्यविषयकलसंभवेनाग्रदीतम्राहिलमागेन भ्रमालापत्तिवारणा- 
संभवेनोपाधिकमेदभानस्यानह्यकलादिषि । भेदस्याभानपक्षेऽपि तादशौपाधिकमेदसमानाधिकरणस्यैवामेदस्योपदहितसंसगतयौ 

भावाभ्युपगमेन तादशमेदस्य तच्रामात्रेन वस्वुतस्तादात्म्यसंसगेस्याभावाद्रहिलावच्छिन्प्रतियोगिकसंयोगेन दइव्यलावच्छिनन- 
स्येव नीकलावच्छिक्नौपाधिकमेदसमानाधिकरणतदात्म्येन नीललावच्छिश्स्येव संसर्गेण धटत्वावच्छिन्नस्य धटत्वावच्छिकते 
जाधितत्वसंभवेन संभवलेव हि घटो घट इत्यस्य अ्रमात्ववारणमिति । अथ घटादौ नीलादिमेदसष््वे धटो न नीर इति 
प्रतीतिः प्रमा कुतो न स्यादितिचेन्न । नना प्रतियोगिविरोधिलेनेवामावस्य प्रतिपादनात् । प्रतियोगिमति तथाविधाभावद्य 

सत्त्वायोगाव् भ्रमात्वापत्तेरसंभवाव । अत एव घटादिसंशयनिबृ्य्थं धटाभाववद्धतलमिति न अयुङ्के भपि ठ मूतङे घटी 
-नास्तीयेवेति । नच मृड बक्षे कपिसंयोगो नास्तीयादो कपिसंयोगाभावस कपिसंयोग विरोधित्वविरहात्का गतिरिति वाच्यम् । 
मूलवच्छि्त्तिककपिसंयोगाभावस्य मूलावच्छेदेन कपिसंयोगविरोधित्वास्चष्धिथिष्टसय तस्यास्वयेव तत्र सत्त्वमिति तस्मवीवेः 
प्रमालनिवाहात् । नज मूकावच्छेदेन शछपिसंयोगविरोधिलस्य कोऽर्थः मूलावच्छेयकपिसंयोगाधिकरणत्ववल्यवृत्तिलं वा मूला" 
वच्छेयं यत्कपिसंयोगवहुत्तिलं तदभावो वा मूलावच्छेयो यः कपिसंयोगवदृत्तित्वाभावः तदाश्रयद् वा । नायः । मूलाव- 
च्छेयसयय कपिसंयोगाधिकरणत्वस्याप्रसिद्धेः । न द्वितीयः । कपिसंयोगाभवे मूलवच्छेयस्य कपिसंयोगवदत्तिलस्येव सत्त्वेन 
तदभावख तत्र सत्त्वायोगात् । अत एव न तृतीयः । मूलवच्छेद्यस्य कपि॑योगवदुक्िलसयेव कपिसंयोयाभवे सत्वेन तद् 
वच्छेदेन तदभावस्य तन्न सच्वायोगादिति चेन्न । कपिसंयोगवत्वावच्छेदकावच्छिश्ं यत्कपिसंयोगवणिरूपितशृत्तिं तदभावस्यैव 

तद््थत्वात् । व्यप्यृत्तिप्रतियोगिकाभावस्थटे प्रतियोगिमन्निरूपितद्त्तिस्वाभावमात्रसख विवक्षितत्वात्तत्र अतियोगिमन्त्वावेच्छे- 
दक्राप्रसिद्धावपि न क्षतिः । प्रतियोगिमन्वावच्छेदकत्वस्य खानवच्छेदकत्वसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकखाभाववेत्वरूपस्य विकं- 

.श्ितत्वाद्वा न दोषः । नच सामानाधिकरण्यस्य व्याप्यड़ृत्तित्वपक्षे रसत्वादिमति कस्यापि ृत्तित्वस्मावच्छिननत्वविरहेण खूप 
रसतं नास्तीद्यादावप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । भवच्छेदकविच्छे्यत्वस्याप्यवच्छिन्नत्वविशिषेन खानवच्छिन्ञत्व संबन्धेनावच््छिन्न. 
भति्ोगिता्मभावरूपस्येव विवक्षितत्वात् अनदच्छिनने रसादिनिरूपितकत्तित्वे चावच्च्छेद्यत्व विरहेण तद्वििष्टखानवच्छिन्नत्व- 
संबन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकखाभावस्य संभवात् । गगनाद्यभावस्थसाुरोषेन खाश्रयत्ववच्छेदकावच्छिनखाश्रयनिरूपित- 

बृत्तित्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकप्रतियोग्यभावयेव रतियोभिविरोधित्वपद्ेन विवक्षितत्वात् न तच्राप्यबुपपत्तिरिति । भथ 
निरृते जगन्मूेपादानकारणे परमाणो कायेकारणादिसंबन्धे च समवाये यदभ्युपगतं तादात्म्यं भेदसमानाधिकरणाभेद् 
लक्षणं तदपि नोपपद्यते । तथाहि कायकारणयोः कनकदुण्डर्योः गृद्धयोश्च ययस््यमेदस्तदा यत्कनकं दुण्डठं या च शवु- 
द्श्चनमासीत्तदेव कटकं सेव शरावो यदा भवति तदा यथा हेम ॒सृश्वालुव्ीमानं तथा तदभि ङण्डलमुदश्नं च किमिदनु- 
घरतैमानं न प्रतीयते नानुवतेते । अथचामिन्नमिति हि विभतिषिद्धमेतत् । ऊुमेष्वलुवर्तमानेऽपि पुत्रे कयुमान्तरमन्यत्न कुसु" 
मेऽनञ्ुवतैमानं सूच्रद्धि्नमेव यथा तथा देश्यनुवतमनेऽप्यनलुकत्तं कुण्डलं हेश्नो भिश्मेवं यात् नाभिन्नमेवं दूरात्कनकमिद्- 
मिखयवममे कनकादभिनेषु कुण्डलादिषु ङतो भवति संदेदजिज्ञासादिकं, निधिते कनके तेषामपि निशितलात् । नयु हैमत्व- 

-कुण्डकत्वायोर्भेदात. तदुपहितयोरप्यस्ि भेदं इति मेदसद्धावादननुडत्तिसंदेहजिज्ञासाध्युपपत्तिरिति चेत् । मेद सद्धावादज्ञातत्व. 
व्रदमेदसद्धावाज्जञातत्वमेव्र हि कि न स्यात् । म्त्युतामेदे बियमाने च तत्र मरहणयोग्ये कुण्डले तेनापि रूपेण ग्रहणमेव तस 
प्रसज्यते इन्द्ियसं्रयोगादिकारणसद्धावात् इण्डलत्वेषरत्वादिकं हि हेमण्रदादितो व्यावृत्तं चेद्धेममृदादीनां कुण्डलघया- 
-रमेद एवं न स्यात्. पटादित्रत्, अयुवृत्तो च योग्य तस्य भहणावदंभावात् जातिव्यक्तयोरप्यमेदस्योपगमेन हेमम्रहणे तद् 
-भिन्ङुण्टंलत्वस्यप्रहणाशाया दुराशात्वात् शरदः कपाखदंशोखन्तोश्च जलादरणप्रावरणादिकं कुतो न स्यात् कार्यकारणयोर 
-मेदे । नच मेदोऽप्यत एव खीक्रियते । तथासंदयमेदांशोपञीवनेन खामानाधिकरण्यपरलययादिरभेदांशोपजीवनेन अवरणाभाव्रणा- 
-दिरिवि व्राच्यम् । द्वावपि भेदाभेदो वियते ¦ भथ च तयोरेकं खकार्यं तनोद्यपरः खकरा उदास्त इति हि यचत्किमन्योः 
-श्य्म अतिबन्मकत्वात्छिमिन्यख.-निरोधकत्वारछि तच्छिक्षयेति नक्तन्यम् । तत्र नाद्यः \ कदापि दिनि ऊुर्यात् । न द्वितीयः. 
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र्निरूपलाह्राघयेन कारणव्यतिरिकतकायेलीकारस्यैवोचितलात् । तृतीयमवरिष्यते ! भव्यं च ततपरहनाभ्युपगन्दुमर्दम् । 
छष्यो हि तत्रोभयोः रिष्यदिक्षकभावः । नु कारणेनामिन्नमपि कायमनभिव्यक्तं आक् कारणव्यापारात् अतो नोक्तदी- 
घावसरः । यदि सूष्मरूपेण कारणेषु काय नाभविष्यत्तत्तत्कारणतो नियमेन तत्तत्कार्य नोदपत्सतेति तस्यावस्थानावरयं- 
भावेऽभिव्यक्तिरूपैवोत्पत्तिवाच्यावस्थानमपि भिन्नस्य तस्यामेद एवान्यस्य दुर्नरूपल्ादितिचे्न 1 कुत्र हि कलयावस्थानमिदय- 
तरान्वयव्यतिरेकस्थैव शारणीकरणीयतया तेनैव भमाणसदहङृतेन तत्त्कार्यभ्रलेव तत्तत्कारणंस्य कारणलनिश्वयसंभवेनाति- 
भरसङ्गवारणसंमवात्सुक्ष्मकूपेणावस्थानोपगमस व्यर्थलात् । अभिव्यक्तेरसतः आदुभावाभ्युपगमे सलयसत्कार्यवादापत्तेः तसापि 
सूक्ष्मरूपेणावस्थाने तदभिव्यकतेरप्यङ्गीकरणीयतयाऽनवस्थापत्तेः । एवं यादसारोहपरिणादवान् वटादिब्ृक्षसादश्चखय कारणे 
सृ्ष्मतमे सद्धावोऽसंभवी । तादृशस्य हि सौक्ष्म्यं विरोधदिवानभ्युपेयमि्यसत्कायापत्तटैवारलवितिचेत् । उच्यते । सांष्या- 
भ्युपगतस्याभेदसख भवता निरासः क्रियते । तत्र हि दश्षेने सति कारणे सत एव कारयख मेदममेदं चाङ्गी परिणामवादो. 
ऽभ्युपेयते तत्नैव भवदुक्तदोषाणामवकारो नासदशने । तत्कि भवद्धिः कारणस कर्येणामेदो नोपेयते । तथासति अङ. 
तिश्च भ्रतिज्ञादृन्तानुरोधादि"ति सूत्रेण भ्रथमाध्यायचलुर्थंपादय्थेन ह्मणो जगदुपादानलं प्रसाध्य “तदनन्यलमारम्भगक्तब्दा- 
दिभ्यः इद्यादिसूत्रैः द्वितीयाध्यायप्रथमपादरथैः का्यानन्यलस्यामेदस्य यद्यवस्थापनं कतमस्ि तद्विरुष्येतेतिचेत् आशया- 
नवबोधात् । तदनन्यलमितिसूत्रेण कारणसत्तातिरेकेण कायसर्वविरहपर्यवसन्नस्यानन्यलस्य हि प्रतिपादनं क्रियते तावता चं 
सकलजगत उपादनि ब्रह्मणा सह सन् धटः सत्. कपाटं सती शदिलयादयष्यासगोचरखेनाध्यासिकतादात्म्यं कभ्यते । तच्च 
मेदसमानाधिकरणामेदरूपमुक्तव्यवहारकालखबाध्यसामानाधिकरण्यश्रययानुरोधादुपेयते । स हि भरययो विचित्रानेकदाक्तिमद- 
विद्यानिष्पादित इति विभ्रमात्मकस्तद षयश्च मेदोऽमेदश्च कस्पित एत्र न वस्तुसत् । नच विरुदयोरुभयोः कथमेकत्रावस्तुखं 
तयोरेकस्यापराभावरूपलादिति वाच्यम् । प्रतियोगिन एवावस्तुे तभ्निरूपितयोरुभयोः खाप्रगजतदभाववदवस्तुललसखय संभ 
वात् । नच अ्र्यक्षपरिदश्यमानस्य जगतः कथमवस्तुखमिति वाच्यम् । अयक्षादो पुरुषदोषसंस्पदीन सार्वजनीनचन्दवित- 
स्िपरिमाणदेदातमैक्यप्रलयक्चादिसाजयिन चाप्रमात्वेन मरदाहौबेस्यनिश्वयात् । परमयुरुषार्थमोक्षफलकतच्त्वज्ञानविषयाद्वि तीय- 
स्िदानन्दग्रह्मप्रतिपादनतात्यर्यवत्वेनावधूतयाऽर्थवादवडुपचरितार्थवस वेदान्तानामसंभवेन निखनिरदटतया खतश्रमाणे- 
सेजंगन्मिथ्यालनिश्वयस्य संभवात् सदनिर्वचनीययोवोस्तविकमेद स्यासंभवात् का्यकारणयोर्भदस्यापि भरागेव निरस्तत्वेन 
तद्याप्यमिर्वाच्यस्याविद्याविलसितल्रमात्र्मदैवोपगमात् तादक्चमेदोपजीवनेनानिवीच्यकायेकारणमावादिविश्रमाणां संजातल्ञात् ! 
भैदाभेदयोरवा स्विकलानुपगमेनोभयपक्षप्रायुक्तदोषाणामाविद्यकलभूषणतायामेव पर्यवसानात् कायकारणयोः सदसद्यामनिवो- 
च्यत्वेनेव भिल्ाभि्लाभ्यामप्यनिवौच्यत्वेनापि मिथ्यालस्य॒संप्रययात् सांख्यानां सत्कायैवादः कायैकारणयोवोख- 
विकमेदामेदाभ्युपगमश्च नितरामयुक्तः । यदत्र दशने कारणव्यापारात् भराक्ायेख्यावस्थानभतिपादनं तदनिर्वैवनीय- 
कायस्य या चरमबाधात्माक् अतीतानागतयोरयुवर्त माना संस्कारात्मिकानिवोच्या सूक्ष्मावस्था परिणाम्युपादानभूता यां 

विवतौपादनन्रह्याभिता या जीवाधिता था विवर्तेमाननह्मसदकारिकारणरूपा या वाऽनियायां अनिवौच्याया अनिवोच्य- 
तादात्म्यापन्ना तदवस्थानामिप्रायेण विद्यमानकाङेऽपि कारणात्मनैवं कायाणां सत्त्वं खरूपेण तु मिभ्यालादभाव एव ¦ एवः 
मतीतानागतयोः कारणात्मना सत्त्वं त भवयेवेत्यभिग्रायेण वा बोभ्यम् । याच श्रह्विश्च प्रतिज्ञा द्टन्तानुपरोधादिति 

सू्रभाव्यादौ बह्मणो जगदुपादानखलक्षणप्रकृतिखसाधकतयैकनिन्ञानेन सवैविक्ञानप्रतिक्ञा श्ुतिपूपरन्धोपदरिता सा नूनं 
ह्मणो जगतश्वोपादानोपादेयभाव एव धटते । यथा सोम्भैकेन शृतिण्डेन सर्व गृण्मयं विज्ञातं भवती"ति दृष्टान्तोऽपि श्रोत. 

स्तमेवोपोद्रल्यति । निमित्तनैमित्तिकयोरेकतलाभावात्तस्य तादात्म्यनिमित्त्ात् । एकं च तत्तवं तदेव भवति यत्तादात्म्ेन 
परतीयमानयो््योः कालचयानुद्ृत्तखरूपलादपरापेश्षयाऽधिकसत्ताकं । तत्तवं हि नाम यथाथमबाधितखरपम् । नहि मिन्नयो- 
हेयोरेकं भवति तादरं किंचित् । यथ। भृत्पटयोस्तत््वं न श्रत् , तन्तुघटयोश्च न तन्वः, षंटशरावोद्श्नादीनां ठु खदात्मकाना 

स्वेषां देव तत्त्वम् । सदिव यदि घटादिकमपि गदि ज्ञातायामपि संदेदजिज्ञासादिगोचरं कालत्रयायुहृत्तरूपं स्यात् तदा 

गृद्रततच्वं एथक् परथगेव स्यात् । तथाच न सर्वेषामेकं त्वं स्यात् । यदातु सत्वासतत्वाम्यां मेदामेदाभ्यां चानिवोच्यस्ं 
मध्य एवोपरभ्यमानमक्षानवदात् संस्कारा तत्तन्नामरूपाभ्यां प्रतीयते घटादिकं तदा तश्ावच्त्वात्मललादिविच्यमनं खरु 

पमेव तच्छं सर्वेषां तेषां नानासरूपेणानिर्वाच्येन परिणतं निर्णीयते । युज्यते हिं तथासति ग्येकथां ज्ञातायां सकलत्प्रपच 

्ञानं । ज्ञानं हि वस्तुनसच्वन्ञानमेव यदतत्वं तज्ज्ञानमज्ञानं बिभ्रमलात् 1 मदि सकरु्ण्मयतत्वभूतायां ज्ञातायां कं स्ञातु- 

मवशिष्यते न किमपीति । एवमेव सकलनाधावसानस्य सदेकरससय सकलप्रपश्वानुस्यूतसखरूपस्य तत्तवात्मकल क्षः 

पूवौपरकाल्यवियमानामिवौच्यमायामयाखिलपरपनचैकतत्वरूपल एव तद्विज्ञानेन सकल्जगतस्तत्वज्ञानं संपयते निमितमात्रले चु 

ब्रह्मणः सकलप्रपश्चाद्धिनत्वेन प्रकलतत्त्वात्यकलं न स्यात. । एवं अ्पश्चख कालत्रयाबाष्यत्वे तस्य थकप्रथगेव तत्तवं स्यात् 

तरथा सति जह्य: सक्लमपयेकतत्तवरूपलासंभवात् ब्रह्ममात्रजञानेन सकलग्रषश्चस्य॒तत्वन्ञानामावात्मरतिजञानुपपन्ञा स्मात् । 
तस्मादहो जगदुपादानत्वं जगतश्वानिवच्यलवं भवति सिद्धम् । विकारजातखागृतज् एव अविजञोपपति मन्वाना शतिः 
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कण्ठत एव विकारजातस्यानरृतचमाह "वाचारम्भणं विक्रारो नामघेय*मिदयादि । एवं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति 
श्चुत “जनिकठुः ्रकृति"रिति सूञरेण विदिता पश्चम्यपि ब्रह्मणः भङ्तिलमाह । "तथा सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय" ^तदैसंत 
बहुस्यां अजयेये"लयादिश्चुतयोऽपि प्रकृतिखमाहुः । ब्रह्मणः नहि बहुभवनामिष्यानमप्रकृतिल उपपद्यते । नदि कार्यबहुस्वेऽपि 
निमित्तं बहु भवति । एवसुत्यसिप्रल्यसथानतवं ब्रह्मणो दरोयन्ती "सवण ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुलयन्ते । आकाशं 
भयस्तं यन्ती" लयादिका श्वुतिरपि ब्रह्मणः अ्रकृतिखमाद । यदुपादान एवोत्पत्तिल्ययोः कार्यस दर्दानात् । तथा यथोर्णनाभिः 
खजते गृहते चेशसयादिवाक्यङेषावधारितप्रकृतिपरलकयोनिशब्दघरिताः "कताँरमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम् । यद्भूतयोनिं परि 
परयन्ति धीरा" इत्यायः श्वुतयोऽपि भ्रक्ृतित्वं दशंयन्ति । नच श्रकृतित्वे बह्मण शवक्षणकर्त्वेन निमित्तत्वं म स्यादुभयोरेक- 
जआदशोनादितिः बाध्यम् । नह्ययमर्थो लेकिको येन लोकददनानुसारी खादपितु निणींतः खाथंतात्पर्थवदवदैकगम्य इति यथा- 
वेदिकपज्ञानमस्थेयमिति । यत्तु भोक्णामन्तःकरणप्रविभागाधीनभ्रविभन्तखरूपाणामपीतौ अलय उपादानार्मतां गते किमि- 
तुपादानं तदमिश्नमभ्युपगतं कायेवत्स्थोल्यादिधर्मैकं न भवेत् । पुनः खष्टौ अविभागनिमित्तामावाद्धोग्यमोक्तृसां कर्य कतो न 
सख्यात् तस्मात्परमार्थमेदभिन्ना निलया भोक्तारः कायणामप्युपादानं तस्मावरमा्थतो भिन्नं परमाणुन्दसुपेयमिति । तदपि न 
किंचित् । “इदं सर्वं यदयमात्मा । आत्मवेदं सर्व । ब्रहमेवेदमगतं पुरस्तात् । सर्व खल्विदं श्हयेयाथाः श्ुतयः कालत्रयेऽपि 
सर्वेख ब्रह्मात्मतां बोधयन्सयः तदनन्यस्वपयंवसायिन्यो भवन्ति । तथाच निद्यमानकाञे थथा ब्रह्मत्मभूतानामपि सर्वेषा 
काल्पनिकाविद्यकमेदेनैव भविभागो न अविभक्तं वस्तुभूतमस्ि किचित् । एवं भल्येऽपि स्वैमनिधाकल्पितपरविम।गवत्सस्का- 
ररूपेण प्राक् तत्त्वसाक्षात्कारादबाधितं वर्तेत इति सगोदिकाठे पुनरदषटपरनोधे सृकमावस्थापन्लानि कार्यकरणानि कल्पितमेद- , 
वन्ति तथेव स्थूलरूपाणि व्यक्तानि भवन्तीति नासि काचिदनुपपत्तिः । भविलीनानि कारयाण्युपादान इति स्थूलरपं॑विहाय . 
सुक्ष्मावस्थतां गतानीति मन्यामह इति कतः कारणस्य स्थोल्यादिपरसञ्गः इदयतेऽप्येवम् । धटादीनां कुण्डलादीनां भत्खर्ण- 
त्ामुपगतानामुपादानख ग्त्छुवणोदेरघटायाकारतेवि । यत्तु ब्रह्मणः अरक्ृतिखबिधाताय परैरुच्यते जगदचेतनं यदि चेतन" 
ब्रह्मप्रकृतिकं स्यच्चेतनं स्यात्. उपादानोपदेययोः समानगुणलदरशंनात् । नहि नीकतन्तुकः पटो रक्तो दष्टः । नहि मधुरेश्च- 
भ्रक्रृतिकः पितादिस्िक्तं इति, तदपि न । विकृतेः रकृतिसर्वधमान्वये विज्कतिायुपपत्तः । कस्यचिद्धरमस्यान्वय शाप्यस्येव 
स्वादेः । दश्यते च गोमयाद्विलक्षणस् वृश्चिकस्य, शुङ्धपीतादिनानावणैतन्तुभ्यो विलक्षणचिश्ररूपवतः पटस्य, परिमण्डला- 
त्मरमाणोसद्धिलक्षणाणुपरिमाणवतो श्यणुकसाणुपरिमाणाद्वयणकान्महतन्ञसरेणोर्त्पत्तिनं तत्र तत्र कारणयुणानुढृत्तिरेवमन्ये- 
धामपि दृष्टान्तानां ऋरणगुणविजक्षणगुणानामस्ति सद्भाव इति चेतनात्कथमचेतनोत्पत्तिरिदयकिवचिदेतत् । वस्॒तस्तु बरहम 
विवर्तोपादानं जगतो न परिणाम्बुपादानं परिणाम्युपादानस्यैव कर्थचित्समानगुणादिककाययोत्पादकत्वं न बिवर्तोपादानलेति । 
नास्ेव अ्रहृते कापि क्षतिः । कायेतादात्म्यात् । सनूषट इत्यादिभ्रवीतिसिद्धात्मङृविलबोधकोक्शुतेश्वोपादानता श्ुतिष्वेव 
स्वैविकारप्रतिषेधाद्मास्तवपरिणामामावाद्विवसैमानता तक्तवंच कायैतादात्म्ये सति कर्यविषमत्ताकलम् । परिणमभानाविा- 
भ्रयत्वे सति कार्थतादात्म्य बा । तथाच विचित्रशषकतिमद्नादयदष्यदिभ्रवादशास्यन्तःकरणतत्सूकष्मावस्थादिमदविदोपधानलन्ध- 
नानाविधनामरूपादिमद्रह्ममोस्यभोक्राय्यावि्यकविभागवत्कार्यस्योपादानमाविव्यकैशव्यवत्तयेश्वरतामापननमीक्षणादिक्त्नेन निमि. 
तमाख्यायते । खतस्खद्वितीयं सदेकरसमानन्दधनं खतःप्रकाराचिद्रुपमखिकधमीतिगमेवेति । सति चैवमखिकनां पर- 
भरयुक्तकुतकेवासाविलसितानामनवकाश्चः संपद्यते । तथाहि यदखिलभोक्तभोग्यभपन्नस्य ब्रह्मानन्यत्वे तदभिन्नामिन्नख तद् 
भिन्नलनियमात् सर्वेषामविमागापत्तिः । अविभागापत्तो लोकिकवैदिकसकरुव्यवहारससुच्छेद इति तदुक्तेनैव द्तोत्तरम् । 
लोकेषु यथा समुद्रादमिन्नानां तरङ्गवीचीबुदरुदानां परस्परं भेदप्रययः तथाविद्यकानामविद्याकत्पितप्रविभागानां आक् 
्रह्मेकात्म्यावधारणात् परातिखिकसततवेनावदरतानामस्लेव हि विभागोऽस्येव तादशो व्यवहारश्च न तस्य विरोधित्ह्मानन्यत्व- 
मिति । यन्तु यद्रह्म जगदुपादानत्वेन त्वयाऽभ्युपेयते तदेकमद्वितीयमप्युररीक्रियते विभरतिषिद्धं चैतदुभयं । नदयेकस्मात्मवद्धि- 
लक्षणानेकसद्टकारिरदितात्कमिकं विचित्रमनेकं कार्यं भविदुम्ति । नापिच तादच्चसहकारिसंपश्नं भवव्यद्धितीयमिवि परैराक्षिपं 
तदपि नाद्वेतख पारमार्थिकत्वात् । परमार्थसदद्वितीयस्य हि ब्रह्मणो नास्येव कारणत्वं नाखि च कार्यम् । “न तस्य कार्यं 
क्रणं च विद्यते" इति श्रुतेः । कार्यं तु बिचित्रानेककमिकविपाकखभावादष््ाक्तिशास्यविदयातत्कर्पितयृन्ुणैकपारुघटादि- 
करयकारणपरम्परोधेतस बरह्मणः क्मवचणेकपालचटजद्रणादिकं तत्राबियाद्श्रदादिसदकारिसंपततेभ करमवैवकषण्या्यनु- 
पपत्तिरिति । यदपि प्रयोजनामावनिबन्धनपरृत्यभाववेषम्यने्चप्यादिभसङ्गन परमेश्वरस्य कारणत्वनिराकरणं तदप्ययुक्तमेव । 
मतोऽनादिभराण्यदृष्टपरम्पराप्रवतितावि्ाविजक्षणत्तिसंपादितत्ात्माणिसुखदुःखदिरितीश्वरे वैषम्यनैृण्यारसक्तेः । अद्र्तिरपि 
दि नियतनिमित्तानपेक्षया यादृच्चछिकी खाभाविकी टीलमात्रेण वा परमेश्वरस्य विचिश्रशक्तिदाछ्नि उपपद्यत एव । भ्रयो- 
जनमनुददि्यापि हि भृतति्ैतते कथमन्यथा ^न इवत दथा बेष्यमिद्यादिमनुः संगच्छेत । श्वासम्रधासत्तिश्च ताददी 
दश्यते राजतदमाद्यादीनां डा च ्रदत्तिः । ततोऽपि किचित् भयोजननिर्त्तावपि ततरोदेदयत्वाभावादप्रयोजनमिव तच् १ 
तथा परमेश्वरस्य भयोजनाुसन्धानविरदेऽपि प्रशृ्तिरयपयत एव । वस्ुतस्त्वनिथैव सतःभदृत्तिखभानानादिपरा्यरथदु- 
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ग्रहीता भ्रवर्ते । नहि अ्रदृत्तिखभावा नदी वायुवां कथमपि प्रयोजनमुदिश्य पवर्ते । परमेश्वरस्तु तदाभ्रयलबतन्यसेपादक- 
लाच कारणतया व्यपदिर्यत इति न कोऽपि दोषः । यत्तु लोकदकुल्मरकुबिन्दादिकतैवच्छरीरादिबा्यसाधनवैकल्यादीश्वर- 
कसल आक्षेपः परेषां तदप्यमितसवाविशायिविचित्रराकतिशाञ्लिात्परमेश्वरस्य समाहितमेव । भ्रसिद्धा च तादश्षी शक्तिः 
परमेश्वरस्य श्रुतिषु जगच्जन्मादिकारणतया श्रुदेकसमधिगम्ये मायिनि विचित्रे्वयेक्लाङिनि भगवति भवे नास्येव कुतको- 
णामवकाराः । “यन्नेषा मतिस्तर्केणापनेये"तिश्चुतो स्खताव^भ्यविन्याः खल ये भावा न तांस्तर्केण योजये"दिति श्रूयते । ददयते 

चेदानीमपि यत्का्थमेकेना्पशक्षिमता यावत्साधनेन संपाद्यते तत्दल्पसाधनेन तदतिशयकशशक्तिमता निष्पाध्त इति बहिः 

साधननिरपैैयो गिमिर्देवादिमिश्वाद्धतं निष्पादितं पुराणादिषु श्रूयते । तक्िमाश्वर्य॑निरतिङ्चयैश्वयैश्चाठिनो बाह्यसाधनानपे- 
क्षखेश्वरख ब्रह्माण्डनिमोणायद्भूतकारयसंपादन इति सर्वमवदातम् । एवमविद्यासदहितसख ब्रह्मणो जगदुपादानते श्ुतिधसिदध 
निरवये सति सांख्यप्रसिद्धभङृतिकारणलदल्य न्यायतन्नसिद्धपरमाणकारणलस्य च श्रुतिश्चुलनपायिमन्वादिस्मल्यगोचरसख पर्- 

क्यरबिरोधसमासादितपुरषद्कभदोषरसंस्पर्योपपादिताप्रामाण्यकपिरकणादादितश्रमात्रप्रसिद्धस्याभ्युपगमो नोचितः । नापि च 
भूशभरतेः परमाणोश्वभ्युपगम इयेतदमिसंधायोक्तं परमाणोरभ्युपगमादिति । परमाणोरभ्युपगमे निखयतयेव तस्यभ्वुपेय- 
तथाऽसर्बगतत्रसख्य निदखयल्ाब्याप्यतयापादकलं न स्यादिखनभ्युपगमोक्तिः । दृक्षदवेव्यादिश्वुतिः स्थाणुत्वे प्रमाणम् । प्रका 

गन्तरेणप्युक्तश्छोकाथष्य शुतिसंमतलं दशयति-य इत्यादिना । तदबिषयत्वसिति 1 छेदनादिरूपशज्नादिव्यापारा- 
षिषयलमिय्थः । अश्रेति । अच्छेयलाद्युपपादकसर्वेगतेस्यादौ येनेदयाध्याः श्ुतयः भ्रमाणलेनानुसंधेयाः । सर्वगतलं॑विनां 

- तदर्थस्यायुपपन्नलादियर्थः । प्रकदीकरिष्यतीति । उक््वुलायथमिति शेषः । अत्राणखेऽप्यात्मनः परमाणुवनिव्यलाभ्युप- 
गमेन तनाशाङ्ृताभ्यागमस्नपानादिग्रश्यनुपपत्यादिपरीदारसंभवदात्मानमणं मन्यमाना अच्छे इयादिपूवार्धेऽयुपपत्य- 

मावाुत्तरा्धैऽसमस्तपटेऽनुपपत्तिमालोच्य सर्वैगतस्थाणुरिखत्र स्वैगतस्थाणुरिति समस्तेकपदपाठं प्रकल्प्य सर्वैगते परमेश्वरे 

तिष्ठतीति सर्वगतश्थः सचासावणुश्वेति निग्रहं कृत्वाऽऽत्माणुलप्षानुकूल्येनो क्छोकव्याख्यां कुर्वन्ति केचित् । अणुलाभ्यु- 

पगमश्च तेषामनिद्यलप्रसङ्गदोषेण मध्यमपरिमाणे निराकृते सति शुतोत्कन्यदेर्विभुखपक्षे चानुपपत्तावणुपरिमाणावरय- 

भावात् । उक्रान्तिश्चुतिसतावत् "स यदाऽसाच्छरीरादुकरामति सदैवतैः सवैरुत्छामतीति" ( कौ ° ३। ३। ) गतिशवुतिश्च येवे 

केचास्माह्लोकातसप्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सवे गच्छन्तीति" ( कौ° १ । २ । ) आगतिश्चुतिश्च "तसाषोकात्पुनरेखसमेलोकाय 

कर्मेण इति" ( व° ४। ४।६। ) एवं शरीरमध्येऽपि शारीरखोत्कान्तिगद्यागतीदंशेयति शरुतिः । तथाहि चश्चुषो वा मून 
वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशोभ्य' इति ( बृ° ४।४।२ । ) "स एतान्ञेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामतीति" ( घर ° 

४।४। १।) शुक्रमादाय पुनरेति स्थानमिति" (४।३।११। ) चक्षुष इत्यादौ निष्कामतीति शेषः । तेजोमात्रा इन्द्रि 

याणि गृहन खापादौ हदयमागच्छतीलर्थः । शुक्रं प्रकाशकमिन्दरियभ्राममादाय स्थानं जागरितस्थानमेतीयर्थशोक्त्चयो- 

ट्यः । एवं "एषोऽणुरात्मा चेतसा धेदितन्यो यसिन्पराणाः पधा सेषिशन्ति" ( मु° ३ । १। ९ ) इति श्रुतिः जीवस्येव 

पराणस॑बन्धप्रसिद्धेः साक्षादणुललं जीवस्य दरयति । एवं धालाप्ररतभागस्य दातधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स ॒विह्ेयः 

इति श्ुतिरपि वाकापरडुदतो यः शततमो भागसस्मादप्ुदतो यः शतमो भागो भवेत्स जीवसवतुल्यपरिमाणो जीव ह्यर्थ 

बोधयन्ती तस्याणुलमाह । एष^माराभ्रमात्नो छयवरोऽपि दृष्ट'इतिष्वतिरपि । एवं हृदयरूपदेशनिरेषेऽबस्थानमपि “हदि हषं 

आत्मेति (अ. ३। ६) स घा एष आत्मा हृदीति" (छा. ८ । ३। ३ 1) कतम आत्मा योयं विज्ञानमयः प्राणिषु 

हृथन्तन्योतिः पुरषः इत्यायः श्रुतयो दशौयन्ति तदपि परिच्छन्नल एवात्मन उपपद्यते । असति बाधके स्वै हि वाक्यं 

सावधारणं भवति । नहि सर्वगते हृयेवेयवकल्पते । नहि भवन्ति प्रासादोद्रव्यापक आल्मेकादौ भासादकोणे दीप इतिवस््रा- 

सादकोण आरोक इत्यादिव्यवहारः । यासु “स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु, आकाशवत्सर्वगतश्च निलः, 

सदयं ज्ञानमनन्तं ब्रहम"ायाः श्रुतयो मदतत्वबोधिकास्ता वेदान्तेषु प्राधान्येन परमात्मनः अतिपायलेन अ्रहृतत्वात्तत्परा एवं न 

जीवपराः । योऽयं विज्ञानमयः भ्राणेषु दीति निद शात्सवा एष महानिखयपि न धशारीरसख खतो महत्वपरः रदु जीवपरमा- 

त्मनोभेदामेदस्ाभ्युपगमेन परमात्मामेदाभिध्रायेण सान्नदध्या त्वेषनिदेशो वामदेववदिति ! अथवान्तयोमीश्वरपरः 1 स एवं 

हि सर्वैनिषयकत्वक्पवैपिध्यवञज्ञानमयः जीवस्याल्पज्ञतवान्मयटोऽपीश्वर एव हयानुगण्यमिति । सोऽयं जीवाणुत्वपक्षो न शोद्- 

क्षम इति तदनुखारिणी व्याख्याप्यपव्या्यैवं । तथाहि शारीरकमीमांसा चदुरेकषण्या जीवब्रह्माभेदस्य पारमार्थिक सकर. 

बेदान्ततातपैविषयलञ सिद्धे ततमतिकूलजीवपरस्परमेदे सतक॑युककिभि्ेदालुकूकतकैनिराकरणेन निराहृते चाणत्वस्य जीवे 

कर्थं स्यात्संभवः । एवमेकेनैन सता चेतनेन परमात्मना सकर्चेतनव्यवहारोपपत्तौ परमयुसत्वापादिका पारमाथिकानेकत्व- 

वदनेकजीवकल्पना न युज्ये । आतैकलेऽपि चैत्रः इुखी न तेत्रः, भेत्रो षटं परयति न पट, चैत्रो न धटमपितु परमि 

दादीनां व्यवहाराणां क्रियामात्रख करभिल्करणसपिश्षलेन क्ञानक्रियाकरणतय प्रतिजीवमन्तःकरणस् भिन्नख सवायुमतत्वेन 

तसैवोपाधितव्रकत्पनेन वीणोपाधिके गृदङ्ञोपाधिके चैकस्मिन्नेव वियतीतरेतरव्यद्रतविङश्चणशन्द्वत् तत्तदन्तःकरणोपाधिमे- 

दकल्मिदमेद्रेषु जीनषु तलदन्तःकरपरिणामानं तत्तिन्द्िरिकशर्दादिनिमित्तजानं हानासमदृतीनां छलायात्पकड तीनां 
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च परस्पराश्रयव्याइतानामभ्युपगमेनोपपादनसंभवत् । परोक्षज्ञानस्थङेऽतीतानागतनिप्रकृष्टविषयैज्ञौनसख संबन्धान्तरोपपादं 

नस्माशक्यवेनाश्यासिकतादात्म्यदयैवं वाच्यतयाऽतदेशस्यधिष्टानलासं मवेन सकठखविषयदेशावस्थितस्य ज्ञानसख व्यापक 
जीवस खरूपताया युगलस्य वौ वक्तुमशाक्यतया ज्ञानात्मकस्य व्यापकस्यैव जीवस्याभ्युपगमो न्याय्यः ।' एवं प्रे 
बात्मनः “सवा एष महानिखादौ महतो जीवभावस्य प्रद्यनात् । अन्याखपिं श्वुतिषु परमात्मनोऽन्तःकरणङूपगुहाप्रवेशादिन 

जीवभावसख अतिपादनान्न जीवश्याणुलसंभवः । नच परमात्मजीवाद्मनोैदामेदखभ्थुपगमादमेददध्या जीवस्य महत्व 

सुपपयत एवं । नहि तादशमहस्वमणुखविरोधीति वाच्यम् । विरद्धयो्भैदामेदयोरेकत्रासंभवाव् उभयोः पारमार्थकलस्य वत्तु 

मदाक्यलात् । अमेदसय पारमा्थिंकते जीवस सहच्वमेव हि पारमार्थिकं भवेत् अणुलं च मेदोपजीवकमुपाधिमेदङृतलेः 

मेदवदुपाध्यण॒लक्ृतलेनापारमारथिकमेव सयात् । तत्तु खीक्रियत एव । मेदस्ैव पारमार्थिकलेऽमेदस्य करिपितलस्यैव वक्त 

व्यतयोक्तशरुतिरपारमाथिकमहत्वनोधने नाप्रामाणिकी स्यात् । नच तवापि निर्गुणस्य महलाभावेनापरामाण्यं तादवर्ध्यप्रति 

वाच्यम् । अधिकरणखशूपाणुलाभावस्थैव महत्त्वरूपलेन तदभावात् । नचान्तयौमिपरतयापि गतिः संभवति । एष इटनेः 

नाहमिदयादिसाक्षात्कारगोचरपक्रान्तजीवसयैव परामत् । तस्य पारमार्थिकमदहत्वरबोवने आमाण्याव्याधातात् तदानीं बाध. 

सयाजुपस्थितेरसंभवाच । ब्रह्ममेदअ्विपत्तिमन्तरेणापि खतो महस्वबोधकत्वसंभवात् पशच्छतियुक्तिमितरह्यमेदनिश्वये चोक्त 
महत्वख बह्यामेदनिबन्धनले पयैवसानात् इत्तावपि ज्ञानशब्दस्य अयुकलेन तदरैरक्षण्यन खरूपज्ञानलभाय विज्ञनेतयुकतिः 

युक्तैव । मयदूप्रल्ययोऽपि निलज्ञानात्मकव्रह्मत्मता पारमार्थिकी हि ज्ञापयन् न प्रातिकूरठ्यं भजतीति । एवच प्रागुक्त 

ञुक्तिसदकृतोन्तश्चुतिभिरणत्वाभावनिश्वयसयामेदम्रतिपत्तिमन्तरेणापि संभवादणुत्वाभावनिश्वये जीवव्रह्मामेदनिश्चवयः तशचिश्वये 
चाणुत्वाभावनिश्वय इयन्योन्याश्नय इति निरस्तम् । यत्तू्कान्त्यादिहेतुभिर्जीवसाणुत्वुक्तं तदपि दुरुक्तमेव । हेतोरेवा- 
सिद्धेः । नचोतकान्धयादिबोधकोक्तश्ुतिभिस्वत्सिद्धिरिति वाच्यम् । उक्तशरुतियुकतिभिः वक्ष्यमाणाजुकूलतकंसहितानुमानिश्च 
खतो महच्वसिद्धावुत्कान्दयादीनासुपाध्यन्तःकरणोपाधिकोक्ान्दयादिपरत्वात्तसय खतोऽणुत्वासाधकत्वात् । शुदधेगणेनात्मगुणेन 
चैव ह्याराग्रमात्रो ध्वयोऽपि दृष्टि श्ुती बुद्धिगुणेन परमार्थत आत्मयुणेनौपाधिकतया श्यारा्रमात्रलोकेश्च । नेच तत्र बुदे- 
गणेनावर आत्मगुणेनारामात्र इयन्वय इति वाच्यम् । महत्वनोधकनेकश्ुतियुक्तययुरोधेन बुद्धेयुणेनाराग्रमात्र इति योज 
नाया एवोचितत्वात् 1 ओौपाधिकमणुल्लं हदीष्यत एव । तत्परतयेव चाणुत्व्रतिपाद्कश्चुतीनामपि गतिसंमवः । तन्राणुलं 

नत्वदमिमतपरमाणुत्वमपिलु दुग्रीह्यलं । तदप्यसुद्धूतरूपस्परीतेजोरूपरतया ब्यिन्हियाग्राह्मत्वात् । अतएव “भणोरणीयान् 
महतो महीयानिन्युपदिद्यति श्रुतिः \ नचोभयोः पारमाथिकत्वस॑मव ह्येकस्य तत्तवं वाच्यम् । तत्र परमाणुतस्य तथात्वे 
परममहततवस्य कथमप्युपपादनासंमवः । तस्य तथात्व उक्तयुक्त्या परमाणुत्वस्योपपादनसंमव इति तेनावेदनेन तथातिधो- 
धदेशोऽरथवान्भवतीति । नच “नाकस्य पृष्टे ते सुकृतमनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं॑वा विशन्तीश्यादिश्चुतो खङृताञ्चभपदल- 
क्षितयुखडुग्खाजुभवसामानाधिकरण्येनागतिध्रवणादात्मन एव सेति वाच्यम् । दुखदुःखानुभवस्याप्यन्तःकरणोपाधि- 

कल्य वात्मन्यभ्युपगमात् । “कामः संकल्पहद्यादिश्वुलयान्तःकरणधर्मेताया एव प्रतिपादनात् । नच स एतान् ब्रह्म 
गमयतीति श्रुती विद्वान् नामह्पाद्धिुक्तः परात्परं पुम्रसुपैति दिव्यमिति श्युतौ च तत्र भ्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म 
ब्रह्मविदो जनाः इति स्थतौ च गतेभैक्तिसामानाधिकरण्योक्तेसुक्तावन्तःकरणाभावादौपाधिकलल्य वक्तुमद्कयत्वमिति 

वाच्यम् । ब्रह्मणो व्यापकत्वस्य तवाप्यजुमतत्वेन मुख्यगतेरसंभवात् । अव्यापकलाव्यापकं म्रयेव सुषयगतेः संभवात् । 

प्रकृते तूपाधिनिश्स्या तत्कतमेदनिकतेरेव गतिशब्देन भविपादनात् । नच "तेन भ्रदोतेनैष आत्मा निष्कामतीतिश्ुतौ 

सफुटमात्मनिष्ठलोक्तेः । “यथा नः सुसमादितसुत्सजैन्यायदेवमेवायं शारीर आत्मा प्रा्िनात्मनान्वारंढ उत्सजेन्याती"* 
विश्वुतावप्यात्मन एव खाभाविकगतिशकटद्टान्तेन खाभाविकग्युक्तेश्च नीपाधिकतत्परतान्यत्नापि संभवतीति वाच्यम् । 

एष इति बुद्धधुपदितल्येव परामहौन शद्धात्मनिष्ठत्वस्याबोधनात् । द्टन्तदाष्टोन्तिकयोः सर्वेथाः साम्यसख कुत्राप्यखमवेन 
ताबन्मत्रेण खाभाविकगतिग्रतिपत्तरसंभवाश्च । नच न्तसुत्कामन्तं प्राणोऽनूत्कामती"ति श्रुतौ आणपदप्रसिपायब्रु- 

दवधुत्ान्तेः आगेवात्मोत्कान्तिश्वुवेरोपाधिकगतिपरता न संभवतीति वाच्यम् । आणपदेन क्रियाशक्तिमत एवं प्रतिपादनेन 
जञानरक्तिमदन्तःकरणोपाधिकोत्कान्वेः भाणोत्कन्तेः. पू्वैमपि संभवात्। मनउत्कामनिदयादिश्चुती मनस उत्करमणेप्यात्मन- 
सदभावोक्तिस्तु छद्धात्मपरेवेति बोध्यम् ! नचूपायिगद्या यद्युपदिते गतिरङ्गीक्रियेत तदा सा गतिरुपाधिगल्यन्या नोधहिते 
संभवति । धरगद्या तदवच्छिन्ने नभसि गखमरतिपत्तेः । तथासत्युपाधियैसत्पदेशद्त सत्पदेश्षस्य निराक्राशलं निरात्मलं 
च स्याठ्देशान्तरसख द्विगुणाकरा्चलं द्वगुणात्मत्वं च स्यात् नाप्युपाधिगतिरेवोपदित उपचयते । तथासयेतसत्मदेशस्थेनोपाधि- 
विदिष्टेन क्रो कर्महृतसुपाधेः परलोकृगमन उपाध्यवच्छिन्ेन तत्प्रदेशचस्थेन भुज्यत इति छतद्ान्यङृतागमभसङ्ग इति चेन्न । 
उपाधिगतिरेव ह्युपदित उपचथ॑ते। विभोरस्मनः अदेश्चामावात्सावयवद्यैव सप्रदेशात्वात् । स्थूरोपाधेः शरीरस्य प्रदेशवत्त्वेऽपि 
तत्परदेशमेदस्योभयमतेऽप्यविशेषा्तसयाकिचित्करत्वाच । उपभेरपहितो यस्तस्य वा मेदे भवत्युपहितभेद एतष्टोकष्थे परत~ 
कस्ये वा सूक्षमोपाप्रदुपाधो न तख मेद्य ना्युपदितव्यक्तिमेद इति कदमो कुश्ोपदितस्म मेदाभावात्छतदान्यहतागममसङ्ग 
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विरहात् । उपाभ्यवस्थद्यवच्छेदकयोरेतहोकपररोकयोभदेऽपि तस्याकिंचित्करखादिति । यत्वात्मलमणुदृत्ति दव्यलसाश्षाव्याप्य- 
जातित्वात् थिवीत्वादिवदिलयह्मानं तत्र व्यापकाृत्तित्रमुपाधिः परथिवीलादीनामणुदृत्तित्वेन द्रव्यल्साक्षाद्याप्यलं अयो. 

--जकमपितु कायन्य निराधारस्वमनवस्था च । नच चरमाधारो नियो व्यापको भवितुमर्हति । मू्दयस्य समानटेदातायां 
असंभवादिति कायद्रव्यदृत्तित्वमपि साधनावच्छिन्ञसाध्यव्यापकमुपाधिः साष्योपाध्योः समव्यपतिरभयोजकत्वात् । न्यायनये 
अणुकगृत्तित्वस्य तादृशस्योपाधित्वसंभवान्नोक्तहेतोर्निखपाधित्वे तेनेव मनस्त्वान्यत्वविरेषितेन स्पदोवदृत्तिलसयाप्यात्मत्वे साध- 
नप्रसङ्गात् । यश्व जीवो न व्यापक आकाश्चान्यत्वे परत्वासमवायिकारणसंयोगानाधारत्वे च सद्यसर्वज्ञत्यात् शब्देतरानि- 
लयविशेषगुणाश्नयत्वाद्र संस्काराश्नयलाद्रा चटवदित्यादिकमलुमानं तदपि न । आदे खष्टन्तासिद्धिः मूर्तमात्रयैवोक्तसयो- 
गाश्रयलात् परत्वेद्यादिस्थाने दिक्षालान्यत्वे सतीत्युक्ते भवदपि इष्टन्तम्रसिद्धिः परंतु व्यापिकायां जातौ व्यभिचारः जाद्य- 
न्यतवे द्रव्यत्वे वा सतीति विशेषणे स्पशवत्त्वस्यापि मनोऽन्यद्रवयत्वेसतीति विशेषणेन सिद्धिभसङ्गः । तसादुक्तानुमानस्याप्र- 
योजक्स्येव वाच्यलादनात्मलस्योपाधिलाच्च । अतएवान्त्यावपि निरस्तो । वेदान्तनयेऽनिलविरेषगुणसंस्कारादीनायु. 
पाध्यन्तःकरणनिषत्वेन जीवे तदभावादसिद्धेश्व जीवोऽणुः ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाश्रयल्ात् मनोवत् इद्यप्यात्मेतरत्वस्यो- 
पाधित्वात् । वेदान्तनये मनसो मश्यमपरिमाणत्वाभ्युपगमेन दृष्टन्तासिद्धेश्च नच वाच्यम् । नच मनसो मध्यमपरिमाणत्वे 

ज्ञानयौगपयग्रसङ्गः । दीधदाष्ठुरीमक्षणादौ तस इषटत्ेनेषटत्वान् । नच तन्न रातपत्नपत्रश॒तमेदनवथोगपदयभ्रम एवेति 
वाच्यम् । छयतपत्रमेदनस्थर एकपच्रमेदनमन्तरेण पत्रान्तरमेदनस्यासंभवेन योगपद्यासं मवेन अमत्वकल्पनेऽप्यणुन्वनिश्वर्य 
विनोक्तसथङे. अ्रमत्वकल्पनायोगात् । नच व्यासङ्गानुरोधेन मनसोऽणुत्वसिद्धिरिति वाच्यम् । व्यासङ्गो हि योग्यदिषयसंबन्ध- 
साम्येऽप्येकेन्द्रिमजन्यज्ञानस्योत्यत्तावपरेन्द्रियजन्यज्ञानसय याऽसुत्पत्तिरेकेन्द्रियजन्यज्ञानसयाप्येकविषय उत्पत्तौ विषयान्तरे च 
याऽनुत्पत्तिस्ततप्रयोजकः तद्विषय तदिन्दियसंबन्धकारे तद्विषयतदिन्द्रियेण मनसोऽसंबन्थे सति निषयान्तरसंबद्ेन्दियान्तरेण 
विरोषेण संबन्धो तिशेषश्च श्षटिदयविगमादिः । सचां व्यासङ्गो मनोवेभवमध्यमपरिमाणयोनोपपदयत इयणुत्वाभ्युपगमसतव । 
तत्रेदमालेचनीयम् । दीधदाष्डुलीभक्षणस्थङे तव मनसस्ताददशचीघ्रगत्युपगमो येन सकटेन्द्ियजन्यज्ञानानां कमिकाणामपि 
यौगपदयप्रतीतिरिति । व्यास्चस्थले कुतो न तादचशीघ्रगतिश्चीटख्य मनस इन्द्ियान्तरेण संबन्ध इति बुभुत्साविरोषसादष्ट- 
विशेषस्य वा तत्रन्दियाम्तरसंबन्धप्रयोजकगतिभरतिबन्धकलं बच्यम् । तथा सति ममापि तेनेव व्यासङ्ञोपपत्तिः ! नच तव 
मध्यमपरिमाणख मनसः सकडेन्द्रियसंबदतयां गदयपेक्षाविरहेण भतिबन्धकत्वकत्पनयाप्यगतिरेवेति वाच्यम् । मध्यमपरि- 
माणव्रेऽपि हि तदन्तःकरणं हृद्धृदायां सुदयतो वतैते तडाग इव नीरं धटोदरे प्रदीपः तडागसंलप्नभ्रणाछिका इव घटयुषिरा- 
णीव हृद्दासंलम्ना नाञ्यः तत्तदिन्दियपयेन्तं लम्नाः अणालिका इव सेतुभिः सुखे केनचिदििदिता वर्तन्ते तथा सति यथा- 
भ्यासोपदेशादिदृ्टकारणसाकल्य साम्येऽपि विदयोत्कषांपकषां दावदृटदेव वैचिष्यं तस्मादेव च ताटच्ादृषटपिद्धिः तथान्तःकर- 
णस शीघ्रतरगतिमत्त्मेऽपि यत्र ननेन्द्रियविषयसबन्धसाम्येऽपि कस्याचिदिन्दियसख कार्य कस्यचिन्न च दरयते तत्र फकानु- 

सोधादीश्वरापिष्ठितादद्यत्तत्तदिन्द्रियसंबद्दनादीद्रारपिधानापगमः क्रियते । करकाद्रवलम्रतिरोधकादष्यपगम इव तत्त्नादी- 

गतिप्रतिरोधकादष्टापगम एव घा क्रियते । नचित्रेन्द्ियसंबद्धनादीद्वारपिधानापगमः भ्रविरोधश्नदष्टापगमो वा कियत इवि 
घ्यासङ्ोपपसिः । नव य॒त्र चश्चुचटेन पटेन च संबद्धं घटस्य ज्ञानं न परख तत्र घरज्ञानानुरोधेन मनसशवश्ुःसनिकर्षो- 

' ऽवदय॑ताच्य इति श्रथ न पटोपलन्धिरिति वाच्यम् । अणुञ्ेऽपि तत्रोक्तदोषतादवस्थ्यात् अन्यवुभुत्साया अन्यत्र मरतिबन्ध 
कलेन तादशस्थङे सर्वत्रं बुभुत्साकल्पनेन च तद्टारणस्मोभयपक्षेऽपि समानत्वात्. । मन्मवेऽन्तःकरणख चश्षुद्रोरा विषय- 
देश्चगमनाभ्युपगमेन न्श्वुषा सद॒निगेतखाप्यदषटरूपग्रतरिबन्धकात्पटेन गमनमपितु घर एवेति कल्पनाया अपि संभवाञ् । 
यत्र दीर्धशष्छुलीभश्वणस्थक्ऽनेकेन्दियजन्य््ञानयौगपयमनुभूयते तन्न युगपदेव सर्वेनाडीद्रारपिधानापगमः । भवति चैवं 
यौगपचप्रतीतेरनामामाण्यलक्षणष्धेसः इन्दियसंबन्धानतिरिक्तत्तितापि तस फलबलेन खभावतया कल्प्यते तेन घटख बाह्य- 
देसे चश्चःसंबन्धे गते च तत्र मध्यमपरिमणि प्रकाशकेऽन्तःकरणे घटमष्यदेशततस्थपदार्थयोनं प्रणम् । नचान्तःकरणस्य 

शरीराद्रहिमने ्ररीरख शतत्वापत्तिरिति वाच्यम् । शरीरं परि्यञ्य गमन एव हि तथाल शरीरमपरिखज्य गमने तथात्वा 
भावात् अन्यभ्रा चश्चष्रो भदिर्गमन अन्धत्वमपि दि सखाद्विोषात् । एवं मध्यमपरिमाणभ्युपगमे युगपद्धस्वपादादौ सुख- 

इुःखानुभनख्याप्ुपप्रततिः । भ्यायनथे तु दस्पादाथवच्छिन्नेऽणुनः करणख मनसो युगपतम्राप्यसंभवाततन्न स्यात् । नच मनः- 
संयुककात्मसभवायस्य युगपदुभयदेलावच्छि्ञुखादिष्च स्वेन तदुपपत्तिरिति वाच्यम् । एवंसति हि इक्षे मरे कुतरसंयोगे 

शाखायामपि श्रकठे छिदादुत्पत्तिः स्यादिति तदेशाबच्छिश्षफलोत्यततौ तदेरावच्छि्ाये करणसंबन्धोऽपेक्षणीय दूयसया- 
वश्सुपेयतया देशद्वयावन्छिन्ने सुखादितदचुभवाश्रय भात्मनि मनःसंयोगासंमवेनोक्तदोषतादवस्थ्यम् । नच "हसते मे सुखं 

पादे म दुःखमितयादिभतीवेः खलादाेव इसायतच्िननलं तच दसतादिदेशविदोषनियतनिमित्तचन्दनसंयोगादियीगपयेनोप- 
प्त एत्र । असमवायिकारणस्य ठु समवायिकारणप्रल्यसत्तिमात्रमपेक्षितं नलु छायेदेशव्यप्तिः । तथा ङ पथस एनपा 
हयसंयोगयोः धरपग्देशाव्यापितया . तयोरदत्यसतिरेक खादिति \ ̀  छ्त्राप्यात्मनिं मनः तद्प्यस्येनेति 
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बाच्यम् । इदानीं हसे सुखमुभूयते पादे इुःखमिति भरययस्यापि सत्त्वेनालुभवेऽपि देशविरोषावच्छिन्नखस्य योगपद च 
भद्ययात्तस्योपपादयितुमशक्यलात् । असमवायिकारणस्य कायेदेशव्यापिखाभवेऽपि यदवच््छिन्ने कार्योत्पत्तिसतरेकघ्रापि 
सत्त्वावर्यं भावदशेनेन पदे दुःखोत्पत्तौ तदवच्छिन्नात्मनि मनःसंबन्धाभावे तदुत्पत्तरप्यसंभवाश्च । नचोक्तस्थलेऽपि हस्ता. 
यवच्छिन्नष्ठखदिरयुभव एव प्रतीयत इति बाच्यम् । इदानीं हस्ते पादे चाुभूयत इयभिलापस्यङ्किरोनोपपादयितुमराक्ष 
लात् हस्तायवच्छिन्नखुखादेरपि युगपदुत्पच्यसंमवस्योक्ताच्च । एवं गब्नाल्लानादो सवोज्गीणदोद्योपलन्धिस्थङे हस्ते शेम 
भूयते पादे वेदादौ रेदस्य जलस्थ हस्तायवच्छिनलासंमवात् अनुभव एव तद्धानसय वाच्यात् तस्य हस्तायवच्छिजेऽतु, 
भवाश्रय आत्मनि युगपन्मनःसंयोगरूपासमवायिकारणविरहादसंभवेनोक्तायुभवबाधः । आत्मनोऽणुखवादिनां तु सुतरमयं 
दोषः । युगपद्धस्तपादावच्छिन्नस्य तदुभयासंबन्धिन आत्मनोऽसंभवेन युगपद्धस्तायवच्छिनचुखदुःखतदनुभवशरीरव्यापिः 

होव्यानुभवादीनामसभवात् । नचैकदेरास्थितेऽप्यणावात्मनि सुखदुःखादिकमुत्पयते निमित्तस्य चन्दनसंयोगादेः शरीररारा 
परम्परया सत्त्वात् । तत्र साक्ताद्युगपदात्मासंबन्धिनोऽपि इस्तपादादेः खसंबद्धरारीरसंबन्धिल्ेन तत्संबन्धितया तत्समवेत- 
खखादाववच्छेदकलस्य संभव इति वाच्यम् । बक्षसमवेतसंयोगादौ श्क्षसाक्षात्संबन्धिन एव दाखादेरवच्छेदकखदद्नात् 
अन्यथा वृक्षसंयुक्तरारीरावयवसय दृक्षगतकपिसंयोगावच्छेदकलमपि दहि स्यात् । नच तादृशस्य कप्यवयवस्यावच्छेदकलं 

भवयेवेति वाच्यम् । तस्य कपावैव संयोगसत्तायामवच्छेदकल्रात् ब्रक्ष इति तत्तका देशादेः श्ाश्रयसक्षात्संबन्धिनोऽव- 
च्छेदकलस्य नि्व्यभिचारतया सुखाद्यश्रयात्मना दस्तादेयुंगपत्साक्षात्संवन्धाभावेन न संभवयेव ह्यवच्छेदकलम् । नच 
शारीर एवास्तु सुखादिकमिति वाच्यम् । अदृष्ट कृतनाशाकृताभ्यागमादिदोषेणात्मगतलस्यावरयकलेन सन्दिग्धाश्नययुखा-. 
दिकंभ्रति तस्य कारणतायां खधवेन समवायस्यावच्छेदकले सिद्धे तेषामात्मगतल्स सिद्धः । अदं खखीदयादयात्मगतलप्र्, 

याच । नचाहं धनीतिवत्परम्परासंबन्धविषयलमेवास्ु तसखेति वाच्यम् । साक्षात्संबन्धसंभवे परम्पराश्नयणस्यायुकलात् । 
दछन्तेऽप्यसिदधेश्च । तत्रापि खामिवादिसाक्तात्संबन्धस्यैव विषयलात् । अन्यथाऽन्यधनादौ सगृहश्रीरादिस्थितेऽप्यहध- 
नीति प्रययः स्यादिति । नचाणुरूपसाप्यात्मनः शीप्रतरगतिमत््वादुभयदेख्े स्थितिसंभवेन खखदुःखतदनुभवानायुपपत्ति- 
संभवो यौगपद्यप्रययस्याणुमनोवादिनेयायिकलेव हि भरमलमिति वाच्यम् । पूर्वमेव निराकृतलात् । एवमात्मनो विभु 

ल्रघेवमपि । तथाहि तख तत्तच्छयीरभ्रदेशेषु ज्ञानसुखाद्युपपत्तये तत्र तच्च गलभ्युपगमेनानन्तगतिखी कारापत्तिः विभुवे च 
नैवम् । नच नैयायिकस्य तावन्मनोगति्यीवती तावयेवासाकमात्मनो गतिरिति वाच्यम् । मध्यमपरिमाणान्तःकरणवादिनो 
मम मते लाघव दुवौरलात् । तथाहि खाधिष्ठानानिगेद शरीरं व्याप्य तिष्ठति प्रहरमन्तःकरणे शिरसि पादे च वेदमायां 
ममेकेत्र गतिः तव प्रहरे यावतां क्षणानां सद्खातस्तावती गतिरिति स्पष्टं लाघवम् न्यायमतादपि तवैव गरवम् । तथाहि 
खखादिसाक्षात्कारक्रियाकरणवेन कतृभिन्नस्याणुपरिमाणसख मनसस्तवापि सखीकरणीयलान्मनोयोधकश्चुेश्च । तथासति मनो- 
गतिरुभयोः समात्मगतिस्तवानन्ताधिकैव । नचाणोरात्मनः करणलमप्यस्त॒ किं मनसा \ एकस करवत्वं करणत्वं चात्मनो 
ज्ञानक्रियाया कवैलकमेलवन्न विरुद्धम् । रूपरमेदेनोभयोरुपपादनसख समानलादिति वाच्यम् । यत्र हि आमाणिको निर्विवादे 
श्ययुभवस्तत्रैवानेकस्थलदष्टविरुदतोपदामायेकल्य रूपमेदेन क्वकर्मैलादिकल्पनम् । यथाहमात्मानं जानामीलयलुभतर 
तादयो सलयास्मनः कवरैलकमेलयो रूपभेदेन कल्पनम् । यत्र न तादशाजुभवो न तत्र तदपि यथा चैत्रः खमारोहतीव्यनुभवख 

. ताददस्याभावात् ! न चैध्रदेः रूपमेदेनाप्यारोहणकतृक्मैलकत्पनं भ्रकृतेऽप्यात्मनः कर्वकरणलानुभवसख तादशस्याभावाप । 

दष्टविरुद्धतत्कल्पनं दुःशक्यमेव । एवं जन्मारभ्य भरणपर्यन्तं चैत्ररारीरेण सहावस्थामेदाच्छरीरमेदे कतिपयसंयोगा यत्र मम 
विमोरात्मनस्तत्र शरीरमध्ये संचरत आत्मनोऽनन्ताः संयोगा भवन्ति तवेदयपि गौरवम् । नच बाह्यपदार्थानामनन्तत्वेन तैः 
सह विभोः संयोगचिन्तने तवेवातिगोरवमिति वाच्यम् । षिभोरीश्वरखाकाशदेश्व तवाप्यभ्युपगन्तव्यतया तैः सह यो न्य 
-पदार्थस्य संयोग स्तदतिरेकेणात्मनः संयोगस्ानश्वीकारेण गौरवविरहात् । नच सयोगस्योभयनिष्ठलनियभ इति वाच्यम् । 
उभयमाघ्रनिषटल्रयेवानभ्युपगमात् । यया हि क्रियया पूर्वदेशात्तदवन्च्छिन्नाकाचादेश्च बिभ्यो्तरदेेन सद सेयुश्यते मूतैः 
-तयेवाकाशादिभिश्वात्मभिश्च न तत्र॒ कारणान्तरमुपलभ्यत इवि कारणासेदे कुतः कार्यभेदः । नच समवायिकारणमेदाद्धेद 
इति वाच्यम् । तथासत्युभयनिष्ठताप्येकस्य संयोगस्य न स्यादिति सामथ्रीभेदादेव मेदो वाच्यः । सा यथा तव समवायि. 
कारणद्रमघरितैका तथा मम॒ समवायिारणनेकघटिताप्येकेवेवि न संयोगभेदः ! तत्तन्मूतेविशुसंयोगमेदशेकमूरे क्रियया 
संयोगनाशे निष्कियेपि तद्य मा्ताप्यभ्युपेयत एव ¦ नच नैयायिकमत एवं सधवसतवेऽ्पि शरीरादन्तःकरणनिर्ममना- 
भ्युपगन्ु्वेदान्तिनो न लाघवमिति वाच्यम् \ उकप्रक्ियया मनसः खीकारे तवापतितेऽनन्ततावजीवकल्पनमपेकष्य कति- 
पयसंयोगप्रसङ्कस गोरवानापादक़लात् । नच तवाप्यन्तःकरणात् कतृश्रीरमविशदतिस्किमसःसखीकार उन्तयुक्तेः प्रसस्यत 
एवेति वाच्यम् । कऋरलमन्तःकरणबिरिष्ट् नान्तःकरणस करणलमन्तःकरणसख तदत्ति बिरोधविरहेणातिरि कमनः 
कल्पना अनवकाचचात्, । नन्क्सूपाभिद्रपादादवच्छिशनुखुखाचुपपत्तये जीवस्पाणोर्मतिनौभ्युपेयते किं यथेकदेरास्थऽपि 
-परीरस्र चन्दमबिन्दी सरवरीरे उुक्मनुभूयते निर्षणलादश्नतः प्येकन स्थितेऽपि जीवे तसय सर्वाद्िणदुलाशुपरन्भू- 
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श्पेयते । यद्रा यथा भासादकोणस्थस्यापि दीपस्य भमा प्रासादोदरव्यापिनी गुणात्मिका कार्य जनयति तथा जीवस्य चेतन्य- 
शपो गुणः सर्वदेहव्यापी सुखादिकं गृह्णातीयभ्युपेयत इति चेन्न । निदाधे गङ्गाललानादौ सवा्गीणजलसंयोग एव स्वशरीरे 
दील्योपलन्धिः शरीरज्यापकड्खोपकच्धिश्व । इध्यटष्टानुसारिणी च कल्पना कथंचिदपि द्टनुयुण्ये संभवति नाकसादरृ्ट. 

शाक्तिविशेषानुसारिणी युक्तेति कपूरभागानामिवे चन्दनबिन्दुभागानामपि क्षटिति सर्वशरीरभ्रसरणेनापि तत्र सवादगीणदौलख- 
छलाुपलन्ध्युपपादनसभवे चादृ पादे कण्टकतोदे हस्ते दुःख दुःखानुभवस्येव शरीरे क्नित्प्रेशे चन्दनविन्दो प्रदे- 
शान्तरे शेयसुखाद्यनुभवस्य कल्पना तदर्थ वस्तुराक्तिविरोषकल्पना च न युक्तेति न भ्रथमो इष्टन्तः । नापि द्वितीयो 
युक्तः । तथाहि भदीपादतिघनावयवाद्व्यान्तरमेव भमारूपं शष घ्रतरगतिमुद्धूतरूपमजुद्धूतस्पशं भविरत्रबयवसुत्पयते । युज्यते 
अ तस्य दीपे चेकदेशस्थेऽपि गृहोदरव्याप्तिः । नचैषा गतिर्जीवस्थङे परमाणोरनवयवात्तस्मात्तादशचेतन्यगुणद्रव्यान्तरस्य देह- 
व्यापिन उत्पस्तेरसंभवात् । अतएव च्रह्लरेकदेशस्थे खल्पावयवे प्रदीपे खल्पे यावेदेशाव्यापित्रभाग्रसारस्ततोऽधिक्देचव्यापि- 
प्रमाप्रसारो बह्बयवे महति प्रदीपे इष्ट उपपद्यते । तव तु न स्यादावरणाभावमात्रापेक्षप्रसारस तेजसः अरकदारूप- 
प्रभागुणश्य समदेश्चतेवोभयघ्र स्यात् । नच तावदेशब्याप्यवयवनिःसरणे अदीपक्षयभसङ्ग; । नच तत् दद्य इखगल्या भ्रदीप- 
विशेषप्रकाशस्य देशविशेषव्याप्तिः अदीपवेलक्षभ्यदेवोपपादेति वाच्यम् । तैल्वर्तिविशेषादिघटितसामथ्या अवयवालुपूरणेन 
परदीपक्षयाभावोपपत्तौ किमिद्यप्रामाणिकतमस्या्नयं विना गुणावस्थानस हि कल्पना काय । एवं गुणस्य गलयभावेन कथं 
भ्रासादोदरव्याघ्युपपत्तिः । ननु यया सामम्या प्रदीपसद्भणो बवोत्पादितः सा तवेदेसविसथितप्रकादायुणाश्नयग्रदीपसखय ताटश- 

-गुणसैव वोत्पादिका । नचाश्नयंविना कृतस्य गुणस्य कसयाप्यवस्थानाददनादयुक्तलाच नेवभिति वाच्यम् । गुणानां मिनन. 
मिन्नखभावलद्रूपस्य भ्रद्येकं द्व्यत्रयावस्थानं हि खभावः । चश्चग्र्यलं च रसस्य द्रवयद्रयावस्थानं रसनाम्यत्वं च संयोगस्यै. 
कसैव निरन्तरानेकाधारे बिभागस्येकस्ैव सान्तरनेकाधारे संख्याया एकस्याः सान्तरे निरन्तरे चाधार इत्याथेवं अभांगुणख 
प्रदीपादिकमाश्चिद्यान्यत्र वर्तनं खमव इद्यस्य वकत शक्यलात् । यथाहि य॒र्वैपि दण्डादिकमंरोनान्निदख पार्णिं वियद्यपि 
तिष्ठति तथैतदपि गुणस्य सर्वथा दरव्यानाभ्रितलरस्येव बिरुद्लादितिचेन्न । दण्डस्य दहि सावयवल्तनां रातो हस्ताश्रयणमना- 

श्रयणं चोपपद्यते । गुणख निर॑रत्वेन सर्वथैव प्रदीपाश्रयलमिदयन्यन्रानवस्थितलमन्यत्रावस्थितत्वे सर्वथैव अदीपानाश्रितततं 

वा स्यादेवं प्रदीपावस्थने मध्य आवरणसंपादनेऽप्युत्पन्नस्य भ्रदेशान्तरग्रकारास्य पूर्वैवदेवोपकब्धिप्रसङ्गादाश्रयनारदेसन्ना- 

दाकारणस्यामावादमूैत्वेन व्यवहितलासंभवाच्च । नच तवाप्यावरणस्थले का गतिः प्रदेशान्तर गतख दन्यस्योपलच्धिवारण 

हूति वाच्यम् । आवरणेन अरतिरुदे प्रदीपनिःखतप्रभावयवपूरणेऽतिलघोसदवयवसङ्घतस्य मरुवेतस्ततो क्षटिति विप्रकीणैत्वे- 

नानुपलम्भोपपत्तेः । नचावरणस्यैव तन्नाशकत्वं ममापि संभवतीति वाच्यम् । य॒एकः भकादागुण उत्पादितः स आवरणा- 

टदिरविनष्ट आवरणम्ये विष्टतीसेकख स्थितिविनाश्चो विरुद्ाचेकदा स्यातामिति । तख बहिभोगख विना्ो भागन्तरः 

स्यावस्थानं अकाशगुणस्य तस्य च विनाद्य इति कल्पने गुणस्यापि सावयवलकल्पनासादखमतिविजयते तव । नच पूर्ैगुणसख 

नादा भावरणमध्ये गुणान्तरखवोत्पत्तिः । नदि तत्र गौरवं लदृरीङृत्रन्योत्पत्तिविनासाभ्यां समानत्वादिति बाच्यम् । अदी- 

पेऽपि तस्यैव पूर्व स्थितत्रेन तन्ना गुणान्तरोत्पत्तिपर्यन्तं अदीपं पर्यतामविच्छेदेन बद्नां केनापि ्रदीपानुपलम्भोऽदु- 

भूयेत । नच भवयेवानुपलम्भोऽयुपलम्भकारुस्यातिसुक््मला्तदनुमवोपपत्तिरिति वाच्यम् । धकारणेतादराङकुखध्िकल्प- 

नायास्वदेकमात्रमोचरवात्प्रदीपगुणस्मानन्तसख कल्पनागौरदिवमपि न विभुच्यसे । आावरणख रिंबित्किचिच्राठने ताव 

त्वं्याकगुणोत्पत्तेसवावरयकलात् । नच प्रभद्रव्योत्पत्त्यादिभिः साम्यमिति वाच्यम् । त्रस्तरेणुभ्रश्तीनां संहत्तानां परप्रका- 

शक्षमाणां निरन्तरभसारितधान्यसंहतिवदेकम्रखयगोचराणां नानाप्रभाद्रव्याणामापूरणेन धनसंखषटतयनेकलभ्रययानिषयाणां 

भ्रथमत एवोत्पत्तिखीकारादेकमदत्तरदरव्याभ्युपगमेऽपि तेषामभ्युपगमस्यावर्यकतया गोरवविरहात् । आवरणस्थरे दन्यविना- 

शोत्पततरेवमभ्युपगमस्यानावर्यकलात् । नच कुतो न तेषामारम्भकसंयोग शति वाच्यम् । फसखनुरोधिलात्तत्कल्पनायाः 

असंदिग्धफरलाभावाव् । तथासति लाधवादुरोधेनैवाकरप्यलात् । एतत्पयेनुयोगख पिण्डीतपटादौ पटश्रयोजकारम्भक- 

स॑मोग्याछिनां तन्तूनां संयोगदेरनारम्भकतायां पटालणेव पिण्डीदततम्तुसंयोगानामप्यनारम्भकतायां समानल्रात् गुणस्थडे 

चैवमसंभवातर । अनेकयुणकल्यने यः स्वेथेव प्रदीपासंबद्धलेख्य गुणलासंभवात् आश्नयसंबन्धखीकार उक्तयुक्तयोत्पत्तिविना- 

सक्चारितावद्धुणानामेव भसङ्ञात् । नच द्रव्यकल्पने तस्य बहुतरणुणस्यापि कल्पनं शुणकस्पने च , न तदिति युणकल्यन एव 

लाचवमिति वान्यम् । चष्ठुषोपलभ्यमानस्य प्रकारस्य द्रन्यत्ं गुणलं वेति विमद यत्न कायंकारणभावादिलषवं तद्वव हयभ्यु- 

पगन्तव्यम् । उपजीव्यतया तख तष्ठाघवसैवाभ्यर्दितलत् ` । तथाहि प्रथमतो यावेदे्चव्यापिगुणारम्भः शकृतो मध्य 

सलयावरणे ताद यणोतादकमूवसामभ्या वियमानतया तत्न तडुतपक्तिवारणायाव्रणसय अविबन्धड़लं तदमावस ऋरणलं 
जाच्यम् । ते च शुणायुणव्यततिीमास्थावरणस्य प्रतीपामिसुखं शनैरानयने चावरणमध्यस्था भवन्ति । अनन्ता उत्प्चा 

बरिस्थाशानन्ता बिनध्यसवत्र निनषटघ्मानदे्नां तदावरणे सनैराल्यकसीमावधि नीयमाने पुनरत्यत्यमानानां पौरविकसा* 
पन्योदाक्वारणाय तेचरावरुणस्य तसद्ावस्थित्लिग्ि्साननतानि , मतिनन्धकलानि तदभात्रकारणलानि .च भवन्ति । 
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मध्यस्थानासुत्यमानोर्पत्सयमानानां युगपदुत्पादवारणाय तत्रतत्र तत्तदेरावस्थित्रनिरिष्ावरणसयनन्तानि कारणलाविं 
च कछत्प्यानि भवन्ति । नहि इव्यते तस्य तानि भवन्तीति रिद्धे द्रव्यते दव्याधिक्ययुणाधिक्यानां पश्वादापतितानां शब्दा- 
निले शब्दानन्यतत्ागभावध्वंसाद्यानन्यानां फलमुखवेनादोषलमिवादोषत्मेव । एवंच न यच्रावरणं तत्रापि भभ 
द्रव्यमेव हि सिच्यवि ! नच तत्रोक्तकार्यकारणभावादिला घवविरहात्पदार्थस्मधवस्य गुणल एव सत्त्वेन गुणले सिद्धेऽन्य- 

त्रपि प्रभाखेन तदृष्टन्वेन युणलमेव किं न सिष्येदिति वाच्यम् । खाभाविकवायोः सततं प्रदीपस्य चलने देशद्यागे गुणवि- 
नारागुणोत्पादानामनन्तानां सर्वत्रैव दुवारतयोष्कक्रमेण तत्तद्यक्तो तत्तदेदास्थप्रदीपलेन तत्रदीपाधिकरणतत्तदेशल्रेन वा 
कारणलप्रतिबन्धकल्लानन्लस्य दुर्वारखात् । गुणाक्षेणदिराक्षेणस्य संयोगविशेषादिसाध्यतेनासंभवेन भरदीपे देशान्तरगते 
अकाङायुणस्यं ततो विष्टेषस्यं विनास्य वावरयकलात् । एवं प्रदीपसभिहितसनिहिततरसनिहिततमदेखे सृष्धेमवस्तुपकडिध. 

वैलक्षण्यं निभरृ्दाबुपङग्ष्यनुपकन्धिवैलक्षण्यं चामुभूयत इवि भदीपसमवेतानां तत्तदेशव्यापिनमेकजातीयानां प्रभा- 
गुणानां समकालमुत्पादस्याभ्युपगन्तव्यतया सोऽप्यल्न्तादृ्ट आपद्यते । एकस्य वा अभागुणस्य भागनिहोषे वैलक्षण्यकल्पनं 
तदपि निरवयवे गुणेऽ्यन्तादृष्टमापरद्यत इति । एवं जातिद्छन्तेनेवाश्नयमन्तरेणापि गुणस्थितिस्वया कल्प्या गुणक्रियादे- 
रन्यसख विवादानध्यासितस्याभावात्. तत्रास द्टान्तदार्ध॑म्तिकयोर्वेषम्यम् । तथाहि येन भमाणेन जातिः षिद्धयति ठेन व्यव. 
तविभ्रृष्टनेकदेशस्थितसमकालोतन्ना ताटशाखिलव्यक्तिगतेव सिच्यति । तादरव्यक्तिगतलं च म ॒व्यापकलमन्तरेण एक 

वस्तुनो विच्छिद्य स्थितेरसंभवादिति तस्या अन्यन्न स्थितिः प्रामाणिकी । नहि भदीपद्य प्रश्मरागुणो येन ॒सिश्यति तेनान्यत्र 
तत्सिद्धिं विनानुपपन्नस्य कखनित्सिद्धिरस्ि । गुणो हि भाखरञ्ञ्ः तच्वाष्युषानुपपत्यादिभिः सिद्धसत्रैव सिज्यति स एव चे 
प्रकरा उच्यते । यश्वान्यदीयग्रकाराहेतुराल्येकस्तस्य तदन्य्मेव । अनन्यले हि तसखान्यवस्वुषर्क्षायुरोधेनान्यत्र शत्तिः खात् । 
अनन्यल्चे च तख परप्रयक्षेतु्ं दुध॑टम् । गुणलेन संयोगसंबन्धाभावात् । समवायश्ीकारे नीर्दव्यादावपि ताद. 
शद्धव्यवेहारापत्तेः । भ्रदीपे तत्प्रयोजकस्य समवायस्य भावात् खरूपस्य गुणसंसगेतायां अदश्वाज्वातिवत्छत्पकाभावाच्च । 
जातेरन्यत्र इ्तावपि व्यक्तावेव हि रदयक्षो भवदभिमतस्य प्रभारूपयुणस्यान्यत्रप्युपलम्भ इदयसि वैषम्यम् । नु गुणसा. 
प्यस्ेवाश्रयभन्तरेण गन्धस्य इत्तिः कथमन्यथेकदेदास्थिते चम्पकादौ परितो दूरस्थानां गन्धोपलच्धिः स एव प्रभायुणश्य 
चैतन्यगुणस्य चान्य्र वृत्तौ उ्टन्त इति चेन । तत्रापि गन्धाश्नयानुद्धूतरूपस्पदत्र सरेणोरेवान्यत्न गमनेन गन्धमात्रोपलन्धे- 

रपपादयितुं शक्यलात् । आभ्यमन्तरेण गुणदृत्तेरद्टयाः कत्पनस्यान्याय्यल्लात् । नच गन्ध उपलन्धो न गन्धवहन्य- 
मरिखस्यनुभवः । सचाश्रयसेन्दरियासंबन्धं विनानुपपद्यमानो प्राणप्रदेशे गन्धमात्रसवसख कल्पको यत्रास्लाधरयस्य खूपवतश्च- 
छ्वषा संबन्धस्तत्र नीलो घट उपलब्ध इति हि भवद्यन्ुभवं इति वाच्यम् । गन्धम्रहणस्यर आश्रयाम्रहणं हि नाश्रयासंबन्ध- 
निबन्धनं प्राणस्य द्रव्यम्रहणादाक्तिनिबन्धनमेव । अन्यथा प्राणसंयुक्ते पुष्पे पुष्पग्रहणं निमीलिताक्षस्य स्यात् । चश्चुषो दन्य 
ग्रहणेऽपि सामथ्यात् आश्रयस्यापि हणम् । विचित्रा हि दकयोऽन्यथा चश्चुरिन्द्रियं रूपं गृहातीपि प्राणादिकमपीन्दि्यं 
षयं श्रह्धीयात् । नच सुरभिविशेषग्रहणे चसम्पकादि्रहणमपि त्र जायत एवेवि वाच्यम् । तस्यानुमानिकसय दूरस्थेऽपि चम्प- 

कादौ समानलात् । महणकालमेदेऽपि सीक्ष्म्यादेव हि तलयाम्रहणम् । द्रव्यख घ्राणसंयोगस्थङे घ्राणेनैव तद्भदणेऽगररीतवि- 
दोषयुरभिमदरव्यद्वययोरेकख्य संयोगेऽसंदिरधदव्यविदेषध्रययापत्तिः स्यात् । नच गन्धत्रैजालयम्रहणं दथ्यभ्रलक्षे प्राणस्य सहका. 
रीति वाच्यम् । तथा सति कालमेदस्यावश्यकतयां द्रव्यग्रहणस्याजुमानिकले बाधकाभावात् । वैजालयम्रहणस्थङे चम्पकसं- 

निकषौसंनिकर्षयोराधयग्रहणसाम्येऽप्येकस्य भ्रलयक्षल्रमन्यखाचुमानिकखमिति । वैषम्यस्याकारणमभ्युपेयलाव् । एवं गुणस्य 
गमनासंभवात् । घ्राणसंनिक्षोऽपि हि वुरपपादः । तदभ्युपगमे द्रव्यलापत्तेः भ्रभास्थर्वदच्रापि गौरवदेरयुसन्धेयलाश्च । 
भच वूरतरदेशोपलभ्यसौरभाणां नागकेसरचम्पकादीनां ताबेहेदाव्यापित्रसरेणुनिःसरणे सच्छिद्रलस्य बिर्यस वा प्रसङ्ग इवि 
वाच्यम् । खरमिभागानामापूरणेन सच्छिद्रलायभावात् । उपष्टम्भकतयैवान्यत्र॒गमनश्नीकानां परागनामकानां भागानां पुष्पा- 

दिष्वभ्युपगमात् । न द्रव्यनारोतपत्त्यादिकत्पनाभरसङ्गोऽपि । केतक्षयादौ ताददाभागानां स्यष्टसुपलन्धेः । केषुवित्पुषयेषु 
हढसंबद्धकतिपयसुरभिषरागेषु रभि खावयवेषु चाप्रादृत्स्थष्वपि चिरं चिरतरकाटं च सौरभोपलम्मेऽपि केषुचिद्विनषेषु 
केतिपयकालदेवासुरभिलमप्यदडोपषटम्भकपरागापगमादवोपपद्ते ! त्रापि पक्षे करपूरादिषु च कालद्रन्यसैव क्षयश्च गन्ध- 
माच्रनिगेमने तदसंभवात् 1 नच स्फाटिकादिदटतरकरण्डावस्थितकस्तूयदेषदिर्गन्धोपलन्धौ का गविसच्र द्रव्यनिगमनस्या- 
संभवादिति वाच्यम् । तत्रापि सूष्ष्मतरच्च्छिद्रस्य सत्वात् † नच तत्कर्पनेः मानाभाव इति वाच्यम् । गुणद्याभ्रय॑विना 
स्थिदया्यसंमवस्येव सानलात् । च्िद्राभावे बहिधथिरतरकाल्ान्नंलपूरितस्फटिकभाण्डस्य ङ्ेदोपलन्ष्यतुपपत्तिः । तत्स्थदव्यस्य 
तस्ि्नभिस्े पाकदादयोरलुपपत्तिश्च 1 तत्रे वेजःसंयोगस्य कारणलात् । उष्णस्पश्चेमाघ्रख तथात्वे संबन्धस्य निरवक्तुमशक्य- 
लात् 1 अवयवसंयोगक्रमेणारन्धे सान्तरलस्यावदयकलात् । अन्यथाऽवयनिमदहत्त्वोपपांदनसय इुःरक्यलात् । परिणामवदेऽपि 
धान्तरस्यैव परिणामाभ्युपगमात् ! एवं पड्किक्रमेण स्थितेषु बहुषु बायुगतिवेकिच्यात् केषांबिदन्धोपकन्धिः ! सज्निषितानां 
दूरवतिनां चानुपरन्धिश्च केषां चिन्मध्यस्थितानां तस्यागन्धस्येव - प्रसार -उपपादथितुमद्क्यलात् ! आश्नयानिच््छित्े गन्वे 
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भखते मध्यस्थस्याप्युपङच्थिः सयात् । सर्वेथाध्रयासंबद्धस्य गुणस्यासंभवात् । तख पुष्पबिनाशोऽपि विरमवस्थानापत्तिरविद्र 
सारापत्तिः । गदभावेन पुष्पसामभ्यादित एव तावदेशचव्यापिगन्धोत्पततः खीकरणीयतया सर्वेथाश्रयविच्छिन्ञखय तस्य तत 
उत्यतत्यसंभवात् जोरितपुष्पादौ सामम्रीषटकानां बह्ूनामभावात् तदसंभवात् सामग्यन्तरकस्पने गौराच्ेति । एवं प्रयक्ष- 
लास्रयक्षगुणाश्रयलाद्वा नाणुर्जीवः । भदयक्षभ्रति महस्वस्य कारणलात् । नच यथा लोकस्य चाश्चुषकारणलेऽपि तमःप्रयक्षेण 
कारणलयुद्धूतरूपदस्यापि वायवुद्धूतरूपाभावप्रयक्षे मदच्वस्य परमाणो महत्तवाभावश्रयक्षे यथा न कारणलमेवमात्मतद्रणभ- 
क्षेऽपि न कारणत्वं महत्वस्य महतत्वेप्यात्मनसजातीयस्यामहतोऽभवेनापत्त्यसंभवादिवयणुत्वेऽप्यात्मनशेतनख प्रयक्षलसुप- 

पद्यत एवेति वाच्यम् । दन्यनिष्टविषयतासंबन्धेन भ्रलक्षखवच्चछिन्नप्रति समवायेन महत्त्वस्य सामान्यत एव कारणलात् 
अणोरात्मनः प्रयक्षत्वासभवात् । नच यथां द्रव्यदतत्यभावनिष्टविषयतया अ्रदयक्चे महत्वं खसमवायिवि्ञेषणतया कारणत्वे 
महत्वाभावभ्रयक्षे व्यभिचारवारणाय सदत्वाभावान्यत्वं निवेद्यतेऽभावे का्येतावच्छेदकसंबन्धकोरौ तथेवात्मान्यत्वं निवेदय - 
सुककायेतावच्छेदकसंबन्धकोटौ द्रव्य इतयणोरात्मनः प्रयक्षलोपपसिरिति वाच्यम् । महच्वामावप्रलक्षे व्यभिचारनिश्वयेन 
तद्वारणाय तदन्यलनिवेशसंभवेऽपि श्रकृते तदभावादात्मनोऽणलानिश्वयात् । प्रत्युताणल उक्तकायकारणभावे गोरवापत्त्यात्म- 
महत्वस्येव सिद्धेः । नच न्यायनय उक्तग्रकारस्य संभवेऽपि वेदान्तनये न संभवेः । प्रलक्षस्ात्मनो नियणल्लभ्युपयमेन मह 
सवाभावादिति वाच्यम् । शछद्धस्येव ब्रह्मणो निगणत्वं न तसय दि प्रयक्षविषयलसुपेयते । किंठु खप्रकाशभ्रयक्षरूपलमेव ' 
यखान्तःकरणोपहितसय प्रद्यक्षबिषयत्वं तस्यान्तःकरणगुणेन महर्वे नास्येवमहदयोगः ! कारणतावच्छेदककोरौ पारमार्थिक. 
-लस्यानिवेशात् 1 परमते वैयथ्यौत् मन्मतेऽप्रसिद्धतात् । नच ममापि मतेऽणोरास्मनः खप्रकाशप्र्यक्षरूपतेवास्विति 
वाच्यम् । तययथाऽणुनश्वश्चुषः ्रकायो व्याप्त एवमेवाख पुरुषस प्रकाशो व्याप इति शरुतिः यथाश्वुताथोनुसारेणास्मनः चैत- 

न्यगुणख प्रभादिदृष्टन्वेन युगपद्धस्तपादादयवच्छिन्नसुखतदुभवाद्युपपादनाय शरीरन्यापिलस्य तयोपगतलात् 1 तस्यात्मा 
मेदे श्यसंभवात् । नद्येव खभ्रकादातासंमवो ह्यपराधीनप्रशाश्तेव सा । साचात्मनः परस्य खीयप्रकाशगुणसय सखप्रकाशो ्यपेक्ष- 
णेन न संभवतीति । नन्वस्मदादिग्रदयक्षद्रव्यलदेवास्वु जीवस्यान्यापकलमर् । अत्रासदादीति परमात्मनि व्यभिचारवारणाय 
भ्रयक्षेऽखयन्तमाकाश्चादौ व्यभिचारवारणाय दरव्यत्वेति व्यापिकायां जातौ व्यमिचारवारणायोक्तम् । अत्रासि विपक्षे बाधकं 
दारीरादटमोगसाधारण्यम् । तथाहि जीवश व्यापकत्वे सर्वैस शरीरसंबन्धाविरोषे तच्छरीरं सर्वैस स्यात् । तच्छरीरः 
क्रियया सर्वात्मन्यदृ्टं स्यात् । भागोऽपि च तज्नन्यं सर्वत्र स्थात्. । न चादृष्॑प्रति क्रियायाः कारणत्वे खाश्रयश्चरीरसंयोगसय 
न तदवच्छेदकसंबन्धलम् खजनककृतिमलस्यैव च त्वं तच्च नात्मान्तर इति वाच्यम् ! एतच्छयीरक्रियेतदात्मङृतिज- 
न्येति कुतो नियन्तुं शक्या चाक्षात्संबन्धस्याभावात् । खाश्रयसंयोगादेः क्रियासमवायिसर्वैशरीरसाधारण्यात् । तत्छृतिसतत्रै- 

वात्मनील्यपि नियन्तुं न शक्यते तत्कारणज्ञानसाधारण्यात् । इष्टसाधनवाज्ञानदेः सर्वस भरदयक्षमूलकत्वेन तत्तद्विषथसंबद्धत- 

तदिन्द्रिथेण संबद्धस्य शरीरस्य मनसो वा संयोगस्य सवोत्मसाधारण्यात् । नचाहन्वारोपविषयलसाधारण्यप्रयोजकः शरी 
रात्मसंबन्ध इति वच्यम् । तस्यारोपस्य तदात्ममान्ननिष्ठखनियामकस्य वक्तुमशक्यत्वात् इष्टसाधनताज्ञानादिवस् । अतएव 

यागदानादिरिच्छारूपा क्रिया साक्षादात्मसमवेतेवेति निरस्तम् । नच शरीरात्मनोरवच्छेयावच्छेदकभाव एव संबन्धः प्रया 

त्मनियतज्ञानादेः प्रयोजकः । सचेकद्ारीरेणेकात्मन एव अरतिनियतज्ञानान्यथायुपपच्या कल्यते । तथात्वेऽपि विभुलाव्याघा- 

तात् । सर्वमूरष॑योगिखस्यैव विभुलादिति वाच्यम् । नहि नियामकमन्तरेणावच्छेदकतया तदात्मनैव संबद्धं शरीरमुत्प्न 

नापरात्मनेति वक्तं शक्ययुक्तान्यथासुपपत्तिरवच्छेदकतया तत्तदात्ममात्रसंबद्धतत्तच्छरीरज्ञापिका । नचोत्पादिका तादशो- 

ल्यादकालमे सर्वात्मसबद्धशरीयोत्पादेः खकारणानीकुधटः उत्पन्ने रक्तघटग्राहकप्रमाणाप्रढृत्या मासलवदुत्तावुपपततेरप्यभ्रृत्ति- 
राभासता वा खात् 1 नच यदद््यच्छरीरसुत्पन्नं तत्तस्यावच्छेदकमिति वाच्यम् \ अदृटसाधारण्यसखाप्युक्तवात् । तच्छ- 

रीरोलादकमदृ्टं॑तस्थैवेयस्यासंभवादितिचेन्न । यदात्मसमबेतानि पूर्पूर्वतरपू्व॑तमदरीरोत्पादितान्यदृष्यानि शरीरं बिना 

भोगासंभवात् भोगावच्छेदायावच्छेयावच्छेदकभाविन तदात्मसंबद्धं यच्छरीरसुत्पादयन्ति तत्तस्य नान्यस्येति नियमसंभवात्. 1 

एवं पू्वपूषैतरशरीरादिकमपि ततपूवैपूवतर्चरीराुल्यादिततददोत्पादितानि तस्येव नान्यस्येव्यनादौ संसारे संमवात् । नचा- 

मवस्थापरसङ्ग इति वाच्यम् 1 बीजाङ्कुरा्यनवस्थावत् अआमाणिकलेनादोषात् 1 इन्द्रियादिष्वप्येवमेव तत्तदात्मीयं व्यवस्था- 

धनीयं । तथासति सव॑ज्ञानमूडीभूतम्रयक्षस्यापि व्यवस्थासंभवः । स्यां च तश्वस्थायामिच्छेष्टसाधनताज्ञानप्रयत्रादीनामपि व्यव 

सासंभवात् ! लयाप्येतन्मारीस्यैवाश्चयणीयलात् 1 कथमन्ययेश्वरस्य व्यापकलेन खदभिमतस् सवेशरीरसंबन्धे शरीरडृत- 

कमैमोगामावः । तसात्तयापि यदद्ोपा्जितं यच्छरीरं तदेव तस्य भोगसाधनमिदभ्युपेयम् ! तत्र शरीरोत्पादकाषटसयेवे* 

श्वरात्मन्यसत्तवे करं नियामकं पूवैपूर्वतरदारीरेन्दरियादिभिरपीश्वरस्य संबद्धलादिखदष्टपरम्पराश्रयणस्थावरयकलात् । किंचा- 

णुत्वेऽपि जीवस श्ञनेच्छप्रयल्लयुखदुःखादिनियामकः श्षरीरेन्दरियादिसंबन्धोऽवद्थं वाच्यः 1 अन्यथा सर्वैस्यासंबन्धा विरोषं 

हानादिकमपि सर्वं सर्वैख स्यात् । सच संबन्धो यदि संयोगस्दोत्पतत्यनन्तरमेव स्थात् । क्रिययेति क्रियोत्पत्तेः भर् तच्छरीरं 
तदीयं न स्यात् ! गुणान्तरतिधिधेल्यादवत्संगोगविष्रिोत्पादस द्रन्यसमशाल्यणोत्याद्पक्षेऽपि वक्ुमशक्यखात् । अन्वय 
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व्यतिरेकाभ्यां विवादानध्यासितसंयोगमन्रे क्रियायाः कारणलरावधारणात् तद्विपरीतकत्पनाया अन्याध्यवात् । किंच वादश. 
संयोगस्याश्रयनाशमन्तरेण नाशासंमवेनाणो जीवस्याशरीरमेकत्रैवावस्थने नातिशीघ्रगखभ्युपगमेन हस्तपादादिदेशावच्छिन्न- 
युगपत्सुखदुःखादिभ्रययस् यौगपयांशे भ्रमलाभ्युपगमेनोपपादनस्यातिनिरस्तचेतन्यगुणव्यापिलपक्षादितः समीचीनसखाप्य> 
संभवापत्तिः । क्रियाजन्यसंयोगायभ्युपगमे च पूर्वसंयोगनाराक्षणेऽणोर्जीवस्य रारीरासंयुक्ततया तदीयल च न खादिति, 
तत्कालपूर्वोत्पन्चततक्षणविनािधमांदयुत्पादककर्मणा तत्र जीवे धमोदिकं न स्यात् । एवमिन्दियादिकमपि कदाचित्तदीयं 
सयात् कदाचिन्न सयाच । तचचचानुभवविरंद्धम् । अवच्छेदकलादिसंबन्धोऽप्युपपादकसापेक्ष, अटृ्टमन्तरेणन्येनोपपादयितुम- 
दाक्यः । एवमदृष्टपरम्परानभ्युपगमे शरीरहेतुरेतोमलनादवुभ्रवेशस्य नियतस्य तत्तजीवानां श्रुयादिसिद्धस्योपपादनमप्य- 
दाक्यमेवे खात् । सति चेवं पित्रशरीरे अविष्टस्याधानाप्पूर्वं तत्रावस्थितख सलयाधने मातृरारीरावस्थितख च पितुमातुश्व रारी- 
रेन्द्ियादिभिः संयोगादिसंभवेन ज्ञानादिकं स्यादिद्यतोऽप्यदष्टपरम्परेव लयाप्याश्रयणीया संबन्धविरोषनियमाय शुक्कसेयोग- 
विरोषादेः पितृरारीरेन्दरियादिसेबन्धश्रतिबन्धकलाभ्युपगमे गौरवमिति व्यापकलपक्ेप्युक्तरीद्या गतिसंभवे तवोक्तविपक्षवाध- 
कतर्को मूलशेथित्यादाभासीभूतो विपक्षबाधनाय नालमित्युक्त व्यापकलानुभानमात्मेतरलोपायिकवलितमेव पक्षेतरवला- 
युपाधिलम् । बाधानुन्ञीतस्येव बाधोन्नीतस्य तु वहिरुष्णः कतकलादिलयादाबिव भवदेव तत्तवं साध्यव्यापकलनिश्वयात् । 

्रकृतेऽप्यात्मविभुलसाधकैर्तेबेहुभिः सत्तर्कभ्रमाणेबांधनिश्वयादिति । किंच दष्टकारणसामभ्ये समानेऽपि कार्यानुत्यत्तिकायेवैल- 
्षण्येऽदषटं विनाजुपपद्यमाने कथमा भदयद्टस्य कारणल्ं कल्पयतः सर्वकार्थजातीयसय क्वचिदयुत्पादसयय वैलक्षण्यस्य च 
सत्त्वात् । तत्र तत्तत्कायेजनकादृष्टसय तत्तत्कार्याश्रयेण क्चित्समवायस कचिःखाश्रयसंयोगदिः संभवेऽपि तदात्मभोगोपपाद 
कातिविप्रङृषटदेरोत्पद्यमानकायाश्रये तदसंमवादाकाशादिद्रारकसंबन्धाभ्युपगमे कारदिकूपरसेश्वरादिभिर्विंनिगमनाविरहेणा- 

नेकसंबन्धभ्रसङ्गगौरवात्खदृत्तिप्रमेयखदेसथाखे च सत्तववाच्यलगगनायभावादीनामनन्तानां संबन्धधटकलयाप्यानन्तसंब, 
नधकल्पनापसत्नेनातिगोरवाच । छ्ुत प्रिनिगमनाविरहे कर्प्यमन्यस्सिद्यतीति न्यायेन संदिग्धाणुलमहतत्वकस्याकारा दिद्रारक. 
संबन्धेऽप्यावदयकम्रवेशस्यात्मनो विभुतया संबन्धघटकतया सिद्धिः । नच ज्ञानविषययोरभावभ्रतियोभिनोरतिरिकसंबन्धवत् 
कायांइष्टयोरप्यतिरिक्त एवास्तु सेबन्ध इति वाच्यम् ! ्तेष्वात्मञु विभुलमात्रकस्पनपेश्चय। संबन्धललाश्रयानन्तातिरिक्त- 
व्यक्तिकल्पनायामतिगौरवान्मानाभ्तरसाभावात् । बेदान्तमते चोक्तसंबन्धानिरक्तयनवस्थवि्मायिकलानुकूर्चेन दोषल 
संभवादिति । यत्तु योगश्चाखप्रामाण्याभ्युपगमेन कायब्यूहस्य प्रामाणिकतया तन्रोभयन्ञ रीरावच्छेदेन युगपत् ज्ञानोपपत्तिन. 
त्मिभुलमन्तरेण संभवतीति नात्मनोऽणुलसंभवं इति तदेकररीरे हस्तपादायवच्छेदेन युगपत्पुखक्ञानानुपपत्तितो नाति. 
षिलक्षणमिखयणुलनिराकरणप्रस्तवे श्रीमद्धगवत्पादेभोष्ये मधुसूदनखामिभिश्वद्वैतसिन्यादावुक्तम् ! नचैकदारीरेऽतिद्धतमा- 
स्मनो गतिसंभवेनाणुत्वेऽपि योगपद्यावभासोपपस्िः सहक्षयोजनादिव्यवहिते देदद्वये श्चरिति गदयागदयसंभवात् । योगपयाः 
वभासस्याण्ुपक्षे कथंचिदपि नोपपत्तिसंमव इदयस्ति वैरक्ण्यसंभव इति वाच्यम् ! योगजातिश्चयभाजां श्रीघ्रतमगतीनां 
गतिप्रतिबन्धकादादिरहितानामेकशरीरग्रदेदाद्वय इव तावद्ूरस्थितररीरद्वयेऽपि गतागतो कमप्रतीतिरसंमाव्येवान्येषाम् । चश्च 
शन्मीलने बितसिदेशावस्थितवस्तु लक्षयोजनादयवस्थिचन्दरादग्रहणक्रमे सदयपि तेजसोऽतिद्धतगतिचेन तस्रतीतिरिव योगि. 
भ्योऽन्येषाम् । आत्मनो विभुलेऽपि मनसो गतागतेरार्वर्यकलदेकात्मन एकस्येव मनसः स्वात्. । नच योगिनामुक्तात्मनो 
मनसो श्चानाधुत्पच्य्थमेकत्र शरीरे खीकरणमिति वाच्यम् । तथा सदयपूर्वकल्यनाया आवदयकतयात्मनोतिद्धतगतिकत्पने 
क्षतिविरहादि्ल्मतिविसरेण ॥ २४ ॥ न प्रलयश्च तन्न कछेयत्वादिग्राहकसिति । धर्मिणमग्रहीला धर्म्राहकलासंमवा" 
दिवि भावः । प्रत्यक्षो हीति । दन्तधर्भिणि मदहानसादाविति रोषः । बद्मथादिरिति । वहिलजाल्यवच््छिन्न इत्यर्थः । 
तेन असक्ष वहेरननुमेयलेऽपि न क्षतिः ! खामान्यतो दण्ठायुमानेति । रिङ्गहञानायकरणकभिदं ज्ञानं सकरणकं । 
करियालात् ज्ञानलादा चछिदादिवदय॒मिदयादिवदवेयायनुमानेनेलर्थः । ना्थीप्तेरिति । बिकारादिरहितस्थडीया्थापत्य 
देरघुकूल्तकोयभावेन भामाण्यासंभवात् । प्रमाणभूततद्विविषयलमेव हि तस्सिद्धये विवक्षितं तन्नासवीय्थैः ¦ सोपक्षरणे- 
नेति । उपकरणमथंप्रतिपादनसहकारिव्याकरणनिरुक्तवाक्यरोषमीमांसादियर्थः ॥ २५ ॥ परतिक्चणविनाद्चीति । भर. 
क्रियाकारिललक्षणसत्तवक्षणिकलयोव्याप्यव्यापकभावग्रह्त् स्थायिनोऽ्थक्रियाकारिलासंमवसरूपासुरखतर्कसद्धावात् स्थाथिनस्तथाते 
कमवत्कायेकारिलतदभावरूपविसद्धधमौष्यासम्रसञ्चात् । सहकारिविखम्बेन तदुपपादनस्य सदकारिग उपकारकतायासुपकारे 
कर्तव्य उपकारान्तयपेक्षायामनवस्थाप्रसङ्गात् ¦ अकरिचित्करले सदकारिलरासंभवाच्र कटठैमश्षक्यलादिल्यात्मनः सत्वे प्रति. 
क्षणविनाशि्वामावरयकमिति भावः । देह एवात्मेति । गौरोऽदं स्थूल्मेऽदं कच्छेऽदमियनुभवसयय सार्यजनीनखावाध- 
स्ेवोचितलर् । गोरखलस्थूललदेर्चानादावसंभवात्. तदाश्रयो देह एवाहमर्थरूप आत्मा तत्वामानाधिकरण्येन अतीतलरत् । 
भच काणोऽहं जधिरोऽहमिद्याद्यनुभवस्यापि सार्वज नीनत्वेनानाधस्यैन वक्तुमुचिततया चश्ुषो वा भरोत्रख वाऽ्टमर्थता स्यादि. 
पीतस्तत आह्कष्यमाणोऽहमर्थस्तपली संकटमापादितः स्यादिति वाच्यम् । देदसामानाधिकरण्येनाहमर्थत्रययो यथाहि सार्व. 
जनीनो नेवमिन्दियसामानायिकरण्येन देदथेकमिन्दियमनेकमनेकस्याहम्थख आत्मनो बहल्रमपि अविसंदधीत न अतिसंधत्ते 
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कथित् । तस्माहिदापिष्ठितलाचदेक्देरलद्धिन्द्ियादिष्वहमिति भरयय इयस्यावरयमुपेयलादिति । नवचानुमानागमादितो 
जन्मान्तरपरलोकादृ्टदेस्तदन्वात्मन श्च देदव्यतिरिक्तसय सिद्धिरिति वाच्यम् । अनुमानमूटीभूतव्यापिनिश्चयसय व्यभिचार- 
दाडयाऽखंभवा्तकंस्यापि व्यापतिमूलकलेन तत्रापि व्यभिचारशद्कायां तकौन्तरादुसरणेऽनवस्थापरसङ्गादनुमानसख प्रामाण्या- 
संभवात् शब्दस्य शक्तिग्रहादिसपिक्षस्य रात्तयादिभ्राहकानुमानोपजीवकलावदयंभावाददुमानाप्रामाण्ये तस्मामाण्यासंभ- 
वात् । प्रयश्षस्य सर्वोपजीव्यलेन मरबर्लत्तद्राधन स्यान्याय्यलात् देहातिरिषकात्मनः सिथ्यसंमवादिति भावः । स्थिसोऽप्य- 

बश्षणपरिणामीति । योऽद बालः पितरावन्वभूवं सोऽहं इद्धः पुत्रमचभवामीदयबाधितप्रययावुरोधादहमर्थस्य देहस्यैव 
स्थिरलरमशषितपीतपरिणतिमेदाच्छरीरस परतिक्षणपरिणाममेदश्च अतिश्चणपरिणामिब्ेऽपि न स्थैव॑हानिः । परिणामात्मना 
विनाशेऽपि निरन्वयनाद्यानभ्युपगमेन खसरूपेण परिणामिनोऽनुस्युतलात् । अन्यथा सर्वथेवापूर्वस्योत्पदे वणाकारादीनां 
कदाचिदन्यलापत्तेरिति भावः । अथ भूतानामचेतनलात्तत्परिणामस्य शरीरस्य न संभवति चैतन्यम् । यत्तु चेतनस्य यथाऽ- 
चेतनं कार्यं वेदान्तिनामणुनो छछणुकस्य कार्य, महां ख्ञसरेणुसताकिंकाणां श्वेतेन चूणेन पीताया हरिदराया योगे तत्र लोहि, 
मथाधवसथापनेऽ्नादिरसे मादकतायाश्च ददंनात् तथा भूतानां संयोगविदेषात्कायाकारपरिणामे सति चैतन्यं न विद्यते । नच 
मरणानन्तरमपि शरीरस्य सत्त्वात्. चेतन्यं तत्कार्यं च ज्ञायेतेति वाच्यम् । विभोरात्मनश्वेतनवेऽपि शरीरसात्मनश्च सत्वात्त- 
दापत्तेः प्राणाद्यपगमेन वैतन्याभावोपपादनस्य शरीरपक्षेऽपि तुल्यलात. । नचेकेकात्मनामनन्तानि शरीराणि भवन्तीति 
शरीरपेश्चयात्मनोदयल्पलात्तस्यैव ज्ञानाश्रयलकल्पनमुचितं न शरीराणां गोरवादिति वाच्यम् । आत्मनो विभुखपक्षे धटादावपि 
चैतन्यापत्त्या शरीर एव चैतन्योपपत्तये तेषामवच्छेदकलस कल्पनीयतय। वेषामेवाश्रयलकल्यनं आश्रयान्तराकल्पनेना- 
विलाधवादिति । त्न । परिणाममेदेन दव्यमेदस्यावरयकर्लात् । स्थायितसंभवेऽपि बाट्युवादिशरीरमेदस्यावरयोपेयलात् ॥ 

व्णीकारादिमेदानुपलम्भस्योपादानतत्सयोगसीसाजालयदोषनिबन्धनलेनोपपत्तेः । नच पिण्डीकृते भसारिते च तस्िक्ेव पटे 
परिणाममेदददीनाच्छरीरस्थरेऽपि बल्ये तदेव संकुचितमल्यं यौवने विस्तारमापन्न महत््रतीयत इति वाच्यम् । संकुचिताव- 
स्थायामपि पटस्य विस्तृतावस्थाकालोपलभ्यमानपरिमाणस्यैव भावात् संकोचेनावयवानामनारम्भकसंयोगविषेषेण दोषेण हि 
तदग्महमान्नमेवं हि जायते । अतएव पू्च्रहीतपरिमाणानां पुंसां दशदस्तमिदं नाल्पपरिमाणमियेव प्रययाभिरपाविति परि 
णाममेदे द्रन्भैकते द्ान्ताभावात् चर्मसंङुचितं रुधिरायुषवेच्ाद्िस्तृतं भवतीति तदेकमियेतख कर्थवित्संभवेऽप्याहार- 
परिणामरधिरमां सदेरपूर्व यालुप्रवेशोन तत्समुदायरूपस तदारन्धातिरिक्तावयविनो वा पूर्ैस्मादमेदस्य युक्तिविरुदधवानच्न । 
तसादभ्युपगन्तव्यसुक्तमविखन्धानोपपत्तये श्रीरातिरिकमाजन्ममरणकालमभ्यवतिं यावच्छरीरानुस्यूतमेकमात्मतत्त्वम् । शरी. 
रोत्पत्तिपूर्वं परतश्च मरणात्तदनुभवाभावेन तत्सचवे मानाभावात्. । शरीरसमकालोत्पत्तिकः शरीरसमकालनिनाही स॒ चाभ्यु- 
पगन्तव्य इतयभित्रेयाह-देष्ाविरिक्तो ऽपीति । नु शारीरस्य देदसमकारत्वे जातमात्रस्य सनपानग्रदृततिहासरोदनादीनां 
कथसुपपत्तिः । नच खभावात्तदुपपत्तिरिति वाच्यम् । नहि भावस्य खमावात्कदाचिदपि भवति प्रच्युतिः । तथाल खमा- 
वलानुपपतेः । तद्वालसयोक्तप्रहृस्यादिखवभावत्वे सततप्रदृ्यायापत्तिर्हिं स्यात् । नच कादाचित्कमरदृत्तिखभावखमेव तलति 

वाच्यम् । कादाचित्कलप्रयोजकस वक्तव्यतापत्तेः । नहि कारणानियम्यसख कादाचित्कसुपपयते । तादशश्च स्यददेव न 

स्येव वा नतु कदाचित्छात् । कारणे च कल्पयितव्येऽन्यत्र प्रवृत्तौ छ्प्तमिष्टसाधनताज्ञानं भयदुःखलज्ञानादिकं च कल्प्यम् । 

ताश्यं च ज्ञानं स्तनपानगोचरमुमितिरूपं भयतदधेतुषुखडुःखाथनुस्खविरूपं वा जातमात्रासं मवि व्यािप्रहसयेतजन्म- 

न्यसंभवात् । भयतद्धेखादिज्ञानस्यापीति जम्मान्तराचुभवजनितसंस्कारादेव तद्राच्यमिदयनेकमभवानुबतिंखरूपमात्मनो वाच्यं 

मतु तत्तदेदोत्पादनिनाश्ानुविधाय्युत्पादबिनाशं रूपमात्मनोऽभ्युपेयमिदयभिप्रायेण कश्चिदा सगोदा च प्रल्यादर्तेमानसुत्पत्ति- 

षिनाविनमात्मानं मन्यते तन्मतेनाद-सगीयकाङ पलेत्यादि । इदं च बेदान्तयथाश्चुतार्थग्राहिणः कलचिन्मतम् । नन्व" 

त्रापि सर्गायकालिकतादश्षभदत्तितत्तव्नात्युचितभोगानुकूरवासनाभिव्यत्त्यायभावङृतदान्यहृताञ्यागमभ्रसङ्गादिदोषवारणाया- 
नादिलद्यावदयवाच्यतयानादिभावसख तिनाशानौबिद्यान्निलखलमेवाभ्युपेयमात्मनः तस्येकलरे चेत्रभत्रादिभरतिमियतज्ञानसुख- 
दुःखादिव्यवस्थानुपपत्तेरनेकल्वं चभ्युपेयमिति तार्किका बदन्ति तन्मतमाह--नित्य पवात्मेति । घटादिषूत्पत्तिविनाकशा- 

लघ मरणव्यवहाराभावाद्वियमानशरीरादिसंबन्धाभावसख युख्यमरणपदाथलात्तशियतव्यवदारगोचरख जन्मशब्दसयापूर्ै- 
श्चरीरादिसबन्धे रूढिरयिता । तथाच प्रादुमौवलरूपयोगार्थतावच्छेदकस्य धटादयुतपत्तो सत्वेऽपि पडजशब्दसख योगार्थताव- 

च्छेदकपङ्कजनिकरटैलख छुमुदादौ सत्त्वेऽपि रव्यर्थस्य पद्मलसयासत्तवात्तखामुख्यलमिव रूब्यधेतावच्छेदकस्यापूैशरीरेन्दि- 

यादिसंगन्धलस्यासत्त्वादूयुूयलमेवोवितं योगार्थसेखमभिप्रवेणाह-- नित्यस्यैव मुख्यमिति । सब्र्थसमेव सुस्यलादिवि 
षः । ननूक्तसंबन्धरूपसानिव्यात्मपक्षे तो न सुख्याथेख सतत्वमियत आद--धमोधर्मनिमित्तत्वादिति । तादशजन्म- 
मरणयोर्नियतनिमित्तान्तराभावेन धमी धर्मयोरेन तथालस वाच्यलाष्ाघवेन तव्मानाधिकरणस्येव नैमित्तिकस्य वाच्यलात, ॥ 

भमधरमैयोश्वाक्नयलंख निख एवात्मन्दुपेयल्रात् । तयोः कातमन्तरभाबिफठलकलेन क्षणिकलदारीरायुविनाद्रिलपक्षयोखद- 
चमनेनासंभवादाप्रलयस्धागिलपङ्ञेऽपि आथमभिकशरीरतदवच््छिन्नमोगदेयकसिकलापत्या भमोदेर्िमित्तलाभ्युपममेऽनाः 
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दिलाविनारिलगोरापतेसध्र कथंचिच्छरीरभोगयेोर्विनेव धमादिकं परेणोपपादनस्य दुराग्रहेण करणेऽनन्तरशरीरादावपि 
तदुपपादनस्य तथेव संभवेन धमाधमासावप्रसङ्गात्तदाश्रयलख दृरापेतलादनिलस्यात्मन इति तज्निमित्तकजन्ममरणयोरख्य- 
योन संभव इति भावः 1 उत्पत्तिविनाशावेव जन्ममरणसब्दयो सुख्याथो निये तदभावात् गौणौ । खाध्रयोषाधिसंबन्धरूपौ तौ 
वाच्याविति मतान्तरमाह-नितयस्याप्यार्मन इति । अत्रापिना जातो रत इति व्यवहारस्य सार्वेजनीनस्यानुपपत्तेय- 
त्मा निलयो नाभ्युपेय इति शङ्का निराकृता । निद्यलसाधकपूरवोक्तयुक्तिभिर्गियत्वे सिद्धे व्यवहारयोरु्योगोणार्थनाप्युपपाद- 
नसंभवात्तदर्थमयुक्तस्यानिदयलस्योपगमो नोचित इति भवेः । अन्य इयखरससुचनाय । सच विनाशस्येव मरणशब्दसुख्या- 
त्वे घटो खतो भ्रियत इदयादिग्यवहारस्य असञ्ञः । नच शरीरादिसंबन्धतदभावयोजन्ममरणशब्दमुख्यार्थत्वे जातो चटो 
जायते घट इद्यादिव्यवहारानुपपत्तिरिति वाच्यम् । योगार्थमात्रेणापि तदुपपत्तेरिति । निदमिदयस्य विवरणं नियतमिति । 
जातखगतखन्याप्यखरूपमिदयर्थः । सोपहासं घानुकम्पमित्युभयत्रोक्तमिति रोष ! तदन्वयि चोक्तद्वितीयान्तद्वयम् । मशः 
बाहुता हि पुरुषधोरेयख लश्चणं तया पुरुषधोरेयो भवति लक्षित इति पुरुषधीरेयेत्युक्तम् । भवसि पुरुषधोरेयतग्रा अमति 
अथितोऽभ्युपेषि च बहनर्थखाधनं मतमिति सखिदुग्योपदासः । मच्छिष्योऽयमीदरोऽनर्थसाधने ऊमते निपतितं इति 
दयया तथोक्तं तज्िदत्तये खरूपस्मारणयेति । एवमिति मूलम् । दश्टमपीति । बन्धुविनाश्चषद्शननिभित्तकरमिखयैः । 
बन्धुविनादावद्ित्वाभावाद्रीति 1 रीरेन्दरियाल्यविज्ञानादीनां सवेषां क्षणिकलभ्युपगमात् । यम्य यच्छयीरेन्दि- 
ययद्विषयसंप्रयोगसञेषां दशेनक्षणेऽभावादन्येन्द्ियविषयसंप्रयोगादितोऽन्यसखय दर्नादावतिपरसद्नाद्न्धुविनाशदरदिलासंमवरा- 
दिखर्थः । यद्यपि कार्यकारणभावाभ्युपगमादितोऽतिप्रसद्गवारणसंभवाद्धवति कथंचिद्रन्धुविनाशदिलाधुपपत्तिः तथापि 
सर्वथेवसंबद्धानां कायैकारणभावादुपपादनसेवासंमवात् । पूर्ववर्तितामत्रेण तथात्वे हुत्तरश्षणे घटपटमवाश्चादि सवीत्मकं 
सर्वं स्मात् । पक्षान्तरे समवायिनः सथायिनः सत्त्वेन कारणान्तरैः कायैख च तद्रा भिर्नसंभयेनं दोषासंभवाक्नोपपत्ति- 
संभव आपाततो वा तथोक्तमिति ॥ २६ ॥ तदारम्भककर्मश्चषयनियित्त शति । यद्यपि क्म॑शरीरस्य निमित्तं निभि. 
नादश्च न कायेनाशप्रयोजकः तथापि विनाश्चरीरं भोगाभावात्मारग्धं खफकरमोगसंपादनाय शरीरं संपादयति अआरीरं च 
ततफठेनैव फलवत् । तदपि फलं रज्धसंपादितद्यरीरात्मसंब्न्धविशेषाधीनं संबन्धोऽपि च सफलस्तेसव फठेनेति विनाश्चकोप- 
नियातेऽपि प्रारन्धेनेव विनाशकं अतिर्ग्य शरीरतत्संबन्धावस्थितिस्तन्यते । संपन्ने च निखिकफले नष्टे च तनः श्रारन्ये विना. 
शकप्राप्तो प्रतिबन्धकाभावाच्छरीरविनाद्यस्यावरयकलमिति कर्मक्षय भ्रतिबन्धकाभावरुपस्य भवति दारीरादिनाशहेतुच- 
मिति तथोक्तम् । साुशयस्थेव भरस्तुतत्वादिति । कर्मफक्पर्यन्तं चित्तमूमावलुरोते निर्व्यापारं वर्तत शखनुशयोऽदः 
तत्सदहितसेव जातयेलयनेन भरस्तरुतलात् । नहि निरनुशायस्य जन्म भवतीयेतदनुरोधत्ः सनशेदश्य यारुकयस्य भनसेख- 
थत् । न जीवन्युक्ते व्यभिचार इति । तस्य जात्यापि चरमदेदस्य तततवसाकषात्ारसमुनमूलितप्ारग्येनरनिसिलकरम- 
दषटमि्याज्ञानतद्वासनस्यानुत्यन्नादष्टान्तरस्य भोगक्षपितप्रारग्धख निरजुशषयगरतस्य जन्मश्रयोजकाभानिन जन्मासंभवेऽपि धवं 
अन्म छतख चेव्यस्य यथाश्चुताथे असक्तो व्यभिचारो न भवतति । तस्योकतार्थतात्पर्यक्लत् सानु शयं॑श्नम्य जन्मनियमा- 
दिखर्थः । नं पदयवायजनकमित्ति 1 मा खादिति निषेधस्य सामान्यस्य बलख्वद्निष्टाननुव निधिव्वनदसुनरिषवयोरेक 
विरोधेन विशेषश्चन्निण युद्धविधायकेन निरवकाशेन खविषृये नोधात्तदतिरिक्तिंसानिषेधक्लात्ः दुद्धं न भत्यवोयजनक- 
मिलर्थः 1 तथाचेति प्रयवायाजनकं चेदयर्थः । हिंसाकर्मेति शेषः । गवादिकं यदयोद नत्मरचुरे पाठ ब्राह्मणोऽन्ययोवर- 
ह्मः ॥ योदधुब्राह्मणवधस्य प्रत्यवायाजनकललय वक्ष्यमाणलात् । गवारीति न पाठ्करतमादिलमपि लयो ङ्परिगणने मोसुश्य- 
लेनादौ परिगणनीयलात् अर्थकृतं बोध्यम् । सुख्यता च युद्धयोम्थलेस्यापि विरत् वादी च तवास्मीति वारी वक्ष्यमाण 
मयुवचने "तवास्मीति च वादिन"मिति दर्यनात् । यद्धा गवादयो येऽथोद्धृतया भ्रसिद्धास्तट्ायानां तत्सद्शानामत्र पाटत् । 
सादर्यस्य च युदधपरयोजकरूपवैकल्येन विवक्षितत्वात् ब्रह्मणोऽप्यथोधैव तत्सदा इति स एवे ब्राह्मणपद्रेन श्राह्य शयथे; । 
गो्ाह्मणवादीलसख गोरस्मि ब्राहमणोऽस्मरीति वादीति वार्थः 1 यस्तु युद्धे ग्रहतो ब्रह्मणस्तसव हनने प्रल्यवायाभावे तद्र 
हयणवादिहननस्याप्यषलयवायलादयोद्ध्राह्मणेत्युक्तमिति ॥ २७ ॥ नन्वव्यकतेति शछोकव्यार्याधारभूते वैदान्तेपरमविद्धन्ति- दष्टखश्टिपक्षे सांख्यमतवत् खक्रारणे परिणाम्युपादाने परमार्थसति प्ररमा्थ॑सतां कार्याणां व्यवदारायोग्यसकष्मरूपेणावस्थान- रूपमन्यक्तत्वं न संभवति । परिणाम्युपादाने परमार्थसत्वस्थ खण्डनात् विश्वमिध्याल्साधक्श्ुतिनुकिभिः कार्यपरमार्थसच्- 
स्यापि खण्डनादाविभोवतिरोभावयोरपि सत्वासत्त्वपक्षयोः कारणन्यापारवेयर्यादिप्रसद्ेन तयोरप्यामिभावतितेभावाभ्युप- 
यमेऽनवस्थाप्रसकात् । सूक््मावस्थाया अपि निराहृतलात् 1 नापि न्यायमत इव ॒कार्थजन्म्रक्षले ग्यकतेभ्यः कारणादिभ्यः 
परमर्थमिननत्वमव्यक्ततवम् । उपादानोपददेययोरमेद्यैव मेदपिश्चया परमार्थत्वात् । तेत्त्वज्ञानात्प्राक् कन्याप्यलखन्तसयुच्छेदख 
वक्तुमद्ाक्ष्यतया संस्कारपदवाच्यया कारणानन्थया सू्मावस्थया सवैकायांभामवस्थानाभ्युपममान् । परमकारणसा्ञानख साक्षिणा इषु्यादावप्युमवेन व्यक्ततया ततोऽन्यलसख कर्विष्वसंमषात् कारणस्यान्यकतवेऽप्यु्तरूपस्याव्यचलस्य अन्मो- 
करषपि सत्वेन तत्र व्य्ततवाभ्युपगमेन चद्खमरक्यत्वात् । जन्मम्राक्षाल इत्यस्य व्यकत्वेऽन्वभसयात एव मिरसत्वात् । 



अ० २ शोऽ २८] शरीषर्मदत्तशार्मणा(धरसिद्धबचाशर्मणा) विरचितो गूढाथैतत््वालोकः । ७ 

जन्मघ्राक्षाडे कायाणां ष्य्भिन्नलमित्यस्यापि जन्मभराक्षारे कार्य खाव्यक्तलाधारतया विवक्षितस्याभागेन कस्य तदानीम. 
व्यक्तं स्यादिखतोऽव्यक्तनीयययार्थमाह--अच्युपङब्धा नीति । खसरूपविरोषेणाज्ञातानीयर्थः । तेन जन्मनः आक् 
ज्योतिःरा्नादितोऽस्य पुत्रो भविष्यतीति सामान्यतो ज्ञातत्वेऽपि न क्षतिः । नवा गुरुलदेरत्पच्यनन्तरमप्यप्रदयक्षत्वेऽपि च 
क्षतिः । व्यक्तान्युपटन्धानी ति । मभ्य एव ज्ञातान्येव नान्यदा नखज्ञातानीय्थैः । खन्तीति । यदा ज्ञातानि तदैव 
सन्ति नान्यदेदयर्थः । तेन जन्मानन्तरमपि शन्यगृदादो सुुभिदश्यायामज्ञातत्वे छचरीरदेरसतत्वमेतैति न इष्टखष्टिलपश्चहानि- 
रिति । यथा खमरेन्द्रजाङादावित्यादि । छक्तिङूप्यादिवत्मरतिभासमात्रजीवनानि प्रतिभासन्याप्यसतत्वानि यथा खन्द 
जाव्यदो वस्तूमि तत्काडे व्यक्ताभ्यन्यदाऽव्यक्तानि तथैव श्चरीरादीन्यपि जन्मग्यवहारोत्तरमेव व्यक्तानि सन्दयन्यदालव्यक्षानि 
न सन्तीष्य्थः । इष्टखष्मभ्युपगमादिति । वेदान्तदशेने मन्दाधिकायुदशेन खष्िदशिवाद एकः ्रदरितोस्ि यतः सच 
भवति सुबोधः । तथाहि त्न सर्वेषां वियदादिमहत्सृक्ष्मभूतमोतिकान्तः्करणप्रणिन्ियशरीरणदृण्डसूत्रवेमादिषटपयादि- 
षस्तूनां कायेकारणात्मकानां न्रिकाल्बाध्यतया परमा्थसच्छुद्व्रह्मविषयाश्नितस्यानादिकर्पितजीवाभ्नितव्ह्ममोचरस्य वा 
विचिभराकिमत एकस्यनिकस वा प्रवादानादिविचिच्रादृष्टसदृङृतस्यानादेः कसितस्य भावरूपस्य त्रियुणसयाज्ञानसखय समान- 
सत्ताककायेतया परिणामलम् । परमा्थसदधिष्ठानभूतब्रह्मणो विषमसत्ताककाययतया विवर्वलमभ्युपेयते । अत्र च पक्षे पर- 
मेश्वरेक्षणायदृष्टादिसदङ्ृताज्ञान कारणात्मना परिणमते । तदयु तत्तत्कारणसहितं कायात्मना सच परिणामः खष्टिरच्यते 
ख्यो सदां इष्टिज्ञंनं खष्िदष्िरिदाख्यायते खषयनन्तरमज्ञाननिवतकाधिष्ठानब्रह्मतत््वसाक्षात्कारात्मकवाधात्पूर्वं ज्ञानभाव- 
काऽपि व्यवहारकालाबाध्यतयाऽस्येव व्यावहारिकं सत्वं स्वेषामनायनिदयामा्रदोषध्रयुक्तानां कायां णाम् ! एकस्यैवानेककाल- 
स्थायितया अघ्यभिज्ञायमानलमनेकदरषदरयलं च 1 तथा सति बोद्धक्षणिकल्रवादादिनिराकरणपरम्यभिज्ञामूलकस्थायिलपरति* 
पादकसूत्रभाष्यवातिकविवरणादिभन्थानामदकिश्ेनोपपत्तिः + एवं यदा यत्पुरुषीयेन्दरियं य द्विषयसंप्रयोगजङृत्त्या विषयाव- 
च्छिननचैतन्यावरणमङ्गो विषये वेतन्यभ्रतिबिम्बो विषयचेतत्संबन्धाभिन्यक्किवां तदा सविषरयस्तत्पुरषह्नानस्य कर्म॑ नान्यदा 
नान्यस नान्यं इति प्रतिकर्मव्यवस्थाया अष्यङ्केदोनोपपत्तिः । ज्ञानात्पूर्वभिन्दरियसंप्रयोगकाडे विषयस्य सत्त्वात् । एवं पर्र्या- 

यनार्थं शन्दभयोगे त्यर्थ मोजने धमार्थ वन्ह्यानयने अ्वृत्तिरप्युपपयत एव । तत्तकायोणां तत्तत्कारणघदरृताज्ञानपरिणा- 
भनोपगमात् । एवं व्यवहारकाडे कार्यस्य सत्वेऽपि खसंबन्धितया भ्रतिपक्े पारमार्थिकसत्त्वेनाभावस्य सत्त्वान्मिथ्यालं यकि. 

हप्यवत् तच तदष्टान्तेन दद्रयल्रात्परिच्छि्लात् जडलाच्नानुमेयं तत्राखि । दग्दरयसंबन्धान्यथानुपपतत्यादिरजुद्ूलतकंखन्र 
श्ुतयश्च नेह नानास्ि किंचन 'वाचारम्भण"मिदयाद्यतोन्यदातैमियाया मीमां सावधारिततात्प्थवत्योऽनुप्राहिकाः खतःप्रमा- 

णभूताः सन्ति नातो निर्मूलय भ्रतिष्टिताचुमानैरतीन्दियकाखदिघरितच्निकाकाबाभ्यलरूपमिथ्यालनिरोधिपारमार्थषसत्त्वाभरा- 
हिभिरपरमाणसावैजनीनचन्द्रवितस्तिपरिमाणम्ाहिभ्रयक्षसाजायण्हीताप्रामाणयै चैटादिसत््वभादिभ्यक्षः यागसगोदिसत्त्वतात्यये- 

रदिततैः अतियो गिप्रसक्तयादिमुखेन दैताभावोपलक्षितग्रहप्रतिपादकश्चुतिक्ेषभूतैरन्तःकरणडद्धडेवुुृतिविधानदुष्छृतिवजे- 
नार्थतया छृतार्थै.रश्वमेषेन यजेते्टयादिश्चुतिभिश्च बाभ्यलं मिथ्यालानुमानस्येति बरह्मणः पारमाधिकं सत्त्वं भपञ्चस्य व्यावहारिकं 
तत् । वृतीयमम्यस्ि सत्त्वं प्रातीतिफं परतीतिमात्रनीवितानां खप्रमायाकाचकामलययागन्तुकदोषसादरयदशोनादुद्रोधितपूरव- 
दृ्टसंस्छारादिसदहछृतद्यक्तिलादिभ्रकारकावियापरिणाभभूतानां खपरन्रजाकिकिवस्वु्यक्तिरजतादीनां नच तत्र दखयातिमात्रमे- 

वासु प्रदृत्तिभयकंपरेतः्पातरखटु.खदेस्तावताप्युपपतेविंषयय्यापूर्ैस्य कल्पनायां मानाभाव इति वच्यम् । एवं सति 

लदमिमतसद्धटादिज्ञानस्थङेऽपि दि ज्ञानमात्रमेव तावतैव अ्रवृत्त्याधुपपत्तेः । परशत्यादिकमपि न वस्तु । तजश्षनेनेव तथ्- 

वहारोपपत्तरिति बौद्धमतभवेदापत्तेः । अथ ज्ञानमाच्रभ्टुपगमे तख खतो निराकारतया वस्वुभूतमेदकधर्मशचन्यतया सर्वै- 

ज्ञानतः सर्वभ्च्स्यायापत्तिरिखभ्युपेयो विषयः । नच विषयितेवास्वु ज्ञानधर्मभूता ज्ञानमेदिकेति वाच्यम् । घटमहं जाना- 

मीदयायनुभवे कर्मीभूततिषयज्ञानक्रियातिरेकेण परस्परतत्तञजञानन्यावृत्तविषयिलखरूपा्रतिभासनत्र । नच चटादिरेवास्वु 

ज्ञानधर्मो श्ञानमेदक इति वाच्यम् । तथा सति बाह्यलस्थौल्याद्यवभासबाधापत्तेः । नच स्थोस्यायवभासो भम इति वाच्यम् । 

क्चिदप्यप्रसिद्धसख अमादर्शनात् । नच पूरवपूर्वभ्रमभसिद्धस्योसरो्रथमेऽवभाश्च इति वाच्यम् । अननस्थापातात. । नचाना- 

दिखाददोष इति वाच्यम् । स्थूलबहि्ैस्लभ्युपगमेनोपपत्तिसरंभवेऽन्यथानुपपत्तिप्रमापितलाभावेनभ्रामाणिकतयाऽनव- 
स्थाया दोषुलावश्य॑भावात् । नच बिषयसद्धविऽपि संयोगेन कम्बङवान् पुरषः पुरषवत्कम्बठमिति ज्ञानयोः समानविषयकयो- 

सदाय विषयितातरैलक्ष्यस्य अकारितालदेरावद्यकतया तेन विटश्चणं विषथिलमेवास्तु मेदकमिति वाच्यस्. । अकारित्- 

विरोभ्िलदिखभयोक्ञीनयोः समानबेन मेदकलासंमवाननिरूपकतया विषयविरोषविशेषितस्य अकारिलदेदकलसंगवेऽप्यु- 

पजीन्यतया निषयावदभावान्. । मिषयविनाड्तप्रकारिखादिगतवेलकषण्यख्याजमवेनानिषयीकरणात्तथामूतं दि तज्ज्ञानवेतत" 

्ण्यान्यथाचुपपतत्या कल्पमेव सयात् । सा च तादशवैलक्षण्यसमानालिकरणं ज्ञानगतमेव वैलक्षण्यं कत्पयेचत्र स्थोल्यायवभा- 

शाुपपत्यादिखुक एवेति चेक ! एतावतापि तवाभिमतासिदधेः । बटपटनीर्पीतजन्मोत्पर्मादिकं हि स्वं जगसेकमेवादच 
तटिषयनिकूपितभकारिलादिभिक्ञानमेदस्य संभवात् । -अयुपपदमानकानवैरक्षण्यसोव निषयस्लायकतरेन तद्मैकभटादिमि- 
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रप्युपततेः । नचायं थर इदानीसुत्पज्ोऽयं घट इदानीं विनष्ट इति प्रतीतिविषयघटयोनेकलसंभव एकदेकसयोत्पादविना- 
रयोरसंभवादिति वाच्यम् 1 ज्ञानमेदस्य धर येक्येऽपि तत्तद्धिषयनिरूपितावच्छेयावच्छेदकभावापननप्रकारिलविशेष्िलाम्या 
भिन्नाभ्यामेव संभवात् । उत्यत्तिविनाहाविविष्टघटाभ्युपगम एवैकलख विरोधात्तदन्युपगमात् } एवं नीलो धटः पीतो घट 
इत्यत्रापि नीरुपीतादि विशिष्ट्रटस्यानभ्युपगमादेकलाविरोधान्नहि तस्य तत्राभावे तस तच्च न प्रयय इति नियमः । डुङ्ः 
स्फरिक इतिवद्रक्तः 'र्फरिक इति प्रययदशंनात् । नचैवं विशिष्टश्रययमाघ्नस्याप्रामाण्यप्रसक्ग इति वाच्यम् । सविकल्पकः 

मात्रस्य बौद्धैसथालाङ्गीकारात् । तस्माह्यघयेनालुपपद्यमानज्ञानवैलक्षण्यमपदहाय ज्ञानस्यैव विषयसाधकलं वाच्यम् । एवं 
सलयकामेनापि येन रूपेण यद्वसतुसंखष्टतया यज्ज्ञानेन विषयीक्रियते तत्तथेवाभ्युपेयमिति विषयपक्षपातित्वं ज्ञानखभावतया 
मन्तव्यम् । तथा सति तत्तत्काल्देशोत्पत्तिविनारादिसंखष्ठतया प्रतीयमानं घटादिकं तथेवाभ्युपेयम् । नहि तसैकलसंभवः। 

एवं च भवदभिमतानेकवरपटनील्पीतोत्पत्तिविनादादिसिद्धिवन्मदभिमतस्यापि शयुक्त्यात्मकेदं सखष्टरजतस्य सिद्धिः 1 इं 
रजतमिति ज्ञनेन तथेव रजतस्य विषयीकरणात्. \ नचैवं तत्ततक्षणविशिष्टतया घटस्य विषयत्रे घटानन्यमिति वाच्यम् । 
प्रयमिज्ञानुरोषेन पूवौपरकालसंखषटसयैकसथ सिद्धौ तत्ततक्षणसेबन्धस्याविसद्धतया विषयमेदकलाभावात् ¦! विरुददेकाकाल- 

धर्मसंबन्धस्येव अ्रतीतख मेदकलात् । विरोधश्च विषययोरेकज्ञनकारेऽपरज्ञानानुत्पत्यावधारणीयः । तत्र भावाभावौ खतो 
विशद्धावन्ये च तज्नियतलेन गरहीतास्तादशाः । वस्त॒तस्वु विषयभेदेनैव ज्ञानभेदे सिद्धे तत्ततक्षणोपरक्षितघटविषयकतक्तःक्षण. 
विधिष्टधटविषयकन्ञानयोर्भेदो वेखक्षण्यं न स्यत् 1 यदि विशिष्टस्य भैरो न स्यात् क्षणघटतत्वबन्धानामुभयप्र विषय 
ल्रसाम्यादिखयावदयक एव विशिष्टमेदः 1 नच विशिष्टख अक्रारे विशेषणस्य तदवच्छेदकलसुप्रटक्चितखय प्रकारवे विहेष- 
णस्य तन्न भकारतामाच्रं न वु तदवच्छेदकलमिति तज्िरूपकखतदभावो ज्ञानयोरभेदकाविति विशिष्टमेदो ने मन्तव्य इति 
वाच्यम् । विषयतावेलक्षणस्य मेदकलानभ्युपगमात् । साकारवादापत्तेः । नच विषयमनपेक्ष्य॒विलक्षणविषयिलख 
मेदकज्ाखीकारोन्न साकारवादापत्तिरितिवाच्यम् । विषयस्य मेदकतायाः इपततया धवेन सर्वत्र तस्यैव तथाल्लौचिदयात् । 
अधेजरतीयलस्यान्याय्यलात् । जनुभवागोचरविषयितवेलक्षण्यस्य बिषयेक्येऽप्यभ्युपगमे तत्रारोपितपदं विषयैरक्षण्यानपेश्ष. 
विषयितावेलक्षण्ये ज्ञानवैटक्ष्यप्रयोजकल्लं सर्वै्न असतं विषयवैलक्षण्यं पुनखन्मूल्येदिव्यावश्यक एव विशिष्टमेदः । नब 
विधिश्धिकरणलसय केवलखाधिकरणलातिरिक्तस सखीकारात्तदेव ज्ञानमेदकं भविष्यतीति वाच्यम् । अनुभवानारूढविधिष्ट, 
धिकररणलस्य विषयल्लं तस्य केवलाधिकरणलमेदस्तसय क्ञानभेदकलं थेति त्रितयकल्पनयपेश्षया विष्रयचेन मेदक्लेन च 
छ्पसय विशिष्ट मेदमात्रकल्पनाया न्याप्यलत् । प्श्वादापतितख वपिरिष्टानन्यतत्यायभावकध्वंसाधानम्दयनौरवस्य 
फलमुखलेनादोषलाव् । धरभिमेदधमायन्ताभावयोः समनियताभावानां चैकयसेव विरोषणविरोष्यष्यंसप्रागभावानासेब 
विदिष्टध्वंसप्रागभावङ्पलस्य यथासंभवमभ्युपगमाव् । बिरोषणादिष्वंसस्येव विरिषटप्रतियोगिकलाभ्युपगमादा धवंसादिमौर. 
वानवकाश्चात् । विरिष्टनन्यस्य तदधिकरणलानन्येन साम्यात् । नलु ज्ञानस्यासतिवाधक एव विषयसाधक्रसेन मेदं रजतमिति 
बाधसत्त्वादिदं रजतमिति ज्ञानस्य नेद् संखष्टविषयसाधकलमिति चेन्न ¦ घटादि विषयेष्वपि न्यायनिर्णीततातपर्यवन्. "सेह नानास्ति 
किंचनेादिशुविसत्तकेमिथ्यालादुमानादित्ययप्रभवसंस्कारादिखदञ्ृततत्तवमस्मादिवाक्यजन्यचरमाद्धितीयग्रह्ममाक्षात्कारस्य 
बाधकस्य सत्त्रात् । यावन्न बाधोदयस्ताचज्ज्ञानस्य विषयसाधकतया उभयव समानलात् । दयांस्ु॒विरेषः-श्चुकिरजतस्थरे 
व्यवहारकाक एव बाधेन तल व्यावहारिकसलापहारः । अरतीतिकाङे बाधाभावात् ्रातीतिकस्चटवानपटारथ । यरादिस्थे 
व्यबहारकारे बाधाभावान्न व्यावहारिकसत्त्वापहारः । प्रारमा्थिकसत्वाभावश्वोभयत्रापि समानः । वसतश्च संयोगाद 
ह्पसंबन्धेष्ु समानदेशकाल्वस्वुद्वयसंबन्धखस्य दशनात् कल्पनायाश्च इप्ता्॒सारिखात् । प्रागभावश्वंसादिभिः प्रतियोणिनः 
संबन्धस्यापि पक्षसमलाद्यवदितनिभकृष्यतीतानागतनिष्रज्ञोनस्य सेबन्धो ह्यकल्पितो वक्तुमशक्यं इति षिलक्षणविषयिला. 
दीनां ज्ञानविषयसबेन्धल्ञेनाभिमतानामेवभावात्तस्य वैलक्षण्यप्रयोजकलवं॒वृूरापेतमेवेति यथा शनसिद्धविधयसैव तथाल 
वाच्यतया छकिरुप्यत्रिग्िष्टपदाथादिरभ्युपेय एव॒ भवति । भथ किं ज्ञानज्ञेयथोनास्सेव संबन्ध शति चेन्को नुते नासीति 
अस्तयाध्यासिकर तादात्म्यं सर्वेषां वस्तूनां परमार्थसद्भे व्यंपरके ज्ञानात्मन्येकस्िन् अद्वितीये बह्मप्यधिष्टनेऽक्ञनेनाध्यासाद् । 
सन्. घट इद्यादिप्रखययात् सर्वेषां कानसमनद्ेसकाच्लेन तादात्म्यस्य तत्संबन्धलते विरोधविरह्यत् । तदेव च विषयं 
परकारतालादिकमपि तकन निवे राक्यम् ! तथाहि वि्ेष्यतादात्म्यापन्ने शाने बिरोषणतादातम्यावच््छिश्षसंसर्गसादारम्यो- 
पगमेन भावरणनिभिषटविशेषणसंसगेतादारम्यावच्छेदकलं विसेष्यतादातम्यनिष्ठं॑दरिरोष्यतालं तादशावच्छेदकल निरूपकलं 
संसम॑तात्वं तादशनिरूपक्तावच्छेदकस्वं अकारतालमिदयाद्न्यदष्यूह्यमधिक्रं भिध्यालनिरूक्तिचन्दिकायां व्षटव्यमेवं वेश्म. 

-वच्चछिन्ने चिति रजतलत्तादात्म्यामावे रजतस्मानुभूयमानमिदंपदायै अकारं न स्थादिवि श्ुक्तिरेजतमावशयकमेवं । नच 
धयदीनां सत्तादारम्यं पारमार्थिकमेव तोनाङ्गीक्रियत इति वाच्यम् । घटादीनां हि स्वं खाभानिकं चेक्षि भवस्य कदा, 
विदपि खभावराहिखसम्भवः । नहि कदाविदपि भवलयनुष्णो बद्धिरदीतं जलमिति जन्मनः प्रार् नारादुश्रमपि सं 
"ान्नध्मसत्वमपि तेषा प्लाभाविको -धमों शन्सोततस्मपि सद्भावो न स्यात् ! एवमष्तवे ह्यलं स स्याद् । नद्यप्तशुष्रत्रादि 
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तीयते । नचाप्रयये श्रा्मसक्च॒ं नासि गगनकुखुमवदिदमिद्यदेः कागतिरिति वाच्यम् । शब्दज्ञानादुपाती वस्तुशचन्यो 
 विकर्प इति योगसून्नोक्तविकल्पदृ्तिवेद्यलमेव हि तस्य ततसखन्मूलकात्सस्काराद्वा शब्दप्रयोगः । शाब्दाससेति यदावयवशक्त्या 

दारादेः श्गदेश्वोपरिथितौ शज्ञीयखादिना शृश्चदेः प्रययस्तदा भ्रम एव सः । यदा खलण्डविषयिणी निविकल्परूपा शतत 
तदा सा विकत्पातमिकेति तद्धिषयलेऽपि भ्रतीतलाभावात् । यदि विक्पञ्र्तिरपि श्ञानविशेष एव तदा ह्यसत्वे विकत्पान्य- 
ज्ञानाविषयलमापाद्यं भवति च घटद्यकिङम्यादिकं तदन्यचाश्कुषादिविषय इति एतेनासत्श्यातिरेव घटादीनामिखयपि निरस्तम् । 
तथाते चा्कुषादिलं न स्यात् । न स्याच्च सत्वेन प्रतीतिः । वृशङ्गमसीव्यादि तु शाङ्ग गृसम्बन्धन्रमदश्ायां गवादौ वा 

दपदादिदाक्ति्रमवतामेव भवतीलयन्यत्र अपचितम् । किचासत्त्वं कदा तस वाच्यम् । जन्मोत्तरं ॑चेत् सद्धावदेवासंमवः । 
तस्य तस्क खस्यैवाभावेन कुश्रासत्तवं स्यात् । नच सत्त्रासत्त्वेन भावस्य खभावभूते धमौ कितु कारणव्यापारायत्तं सत्त्व 
तदभावनाशकव्यापारयोरधीनमसलपिति वाच्यम् । तो धमौ खीयौ विधातुं कालत्रये दण्डायमानो यदि भावः सत्तं 
कारणन्यापारेण ऊुतो वाऽसत्वं तश्य स्यात्. । यदि न दण्डायमानो भवि भावासत्त्वयोरेकदाऽसतोः परस्परानाकलनैकखभा- 
वयोस्वद्। कुतो धर्मिधमेभावः । अथास्याखण्तवं नाम न किंचिद्धर्मभूतं वस्तु खीकुमैः कंतु कारणव्यापारात्पराद् नाश्चकानन्तरं च 
स एव न भवतीति ब्रूम इति चेन्न । यो हि कारणव्यापारात्मराक् खीढृतो धटदेरभावः स प्रवियोगिधरितसखरूप उत तदधटि- 
तखकूपः । तदषरितखरूपशवत्तेन संबद्ध उतासंबद्धः । संबद्धोऽपि चेदन्यतरस्यान्यतरः खभावभूतोऽखमभावभूतो वा । नायः । 
तद्धरितखरूपस्य तस्य सत्त्वे तद्धटकसयासततवमयुभवविरुद्धं ह्यापतेत्। अत्मैव हि तख सः । न द्वितीमरः । तदधटितख 

ततोऽद्यन्तं भिन्नख तेनासंबन्धस्य तस्य सलवेऽपि अ्रक्काङे प्रतियोगिनः किं तेन खात् । यदि खाहृण्डादरीनामपि स्यात्, 
अविशेषात् । अथ अतियोगिना संबद्धः स॒ इति चेन्न । एककाटठे ह्यविदयमानयोस्तयोवासवसंबन्धस्यासंभवान्न विद्येते 
संबन्धिनावथ च संबन्ध इति हि इ्टविरुद्धम् । क्पे संयोगादिसंबन्धेषु संबन्धिनोरेकदा सतत्वनियमम्रहात् । नच विषयल्सं- 
वरन्धस्थले टं संबन्धिनोरेषदा ह्यसतत्वमिति वाच्यम् । तत्राप्यत एव दौषात्कत्पितस्य तादात्म्यस्य विषयलङूपललोपगमात् 
वासतिकलासंभवात् । कचाद्यन्तभिनस तख प्रतियोगिलमेकदेकदेशासत्त्वाविरोषेऽपि घटस्येव न पटयति नियामकमपि 
हि दुरुभम् । कमे वा तस्यैव संबन्धलोचित्यात्. । तन्नापि नियामकपयेनुयोगस्य तादवस्थ्याच । तसमान्नाखाभावरिकः 
संबन्धः । नाप्यखभावभूतोऽन्यतरस्यान्यतर इति सखभावेन सजन्धो वाच्यः । खाभाविके च संब्रन्धेऽभ्युपगम्यमने स संबन्धः 

तादातम्यकूप एवं वाच्यो नियामकान्तरानपेक्षस्यान्यादश्चस्य दुरवलात् । तथा सति तादात्म्यापन्नयोदेयोरन्यतरखान्यतरखभा- 

वल्रमावद्यकम् । तत्राभावसख भवसखभावले भावानां सर्वदा सततवाप्या निदयलापत्तिः । भावस्यामावसखभावले सने भावानां 

तुच्छेन जगच्छन्यतापत्तिः । तस्माद्धावानां सदयनिवैचनीयविचिन्नानिद्यापरिणामानां करिपितेनाधिष्ठानोपाधिकमेव 

सत्त्वमसत्त्वमपि अयक्षादिग्रहीततया व॒च्छनृखङ्गादिव्यागृत्तमभावेनानिर्वचनीयेनाविद्याकल्पिततया परिहतस्रकलदोषेणानिरवै- 

चनीयप्रतियोगिलसंबन्धेन संबद्धलमेषेयमिभ्रायकमेव द्वितीयाध्यायप्रथमपादंस्थ^तदनन्यञेयादिसूत्रभामद्यामथेष अतिषेषो 

निश्च्यतामिलयादिनोक्तमिति । सदस्यामनिवच्यानां वेषां पारमार्थिकसत्तादात्म्यासंमवादाष्यासिकलाङ्नीकारात् । एवं 

खसंबन्धितया अरतीयमाने सर्वेषां नेह ननेविश्रु्या हि खशूपेणामावबोघनात् सद्रुपलासं मचेनाध्यासिकसत्ताद त्म्याङ्गीकारः । 

नच सर्वत्रैव स्वेषां खरूपेणेवाभावे कारणलासंभवेन खक्रियाव्याघातादयो दोषा इति वाच्यम् । कारणतावच्छेदककोटो 

सत्त्वापरवेरोनासत्तेऽपि कारणलाव्याधातात्। कारणतावच्छेदकदण्डलदेस्तदव च्छेद कसं योगदेदेण्डसमश्षीलस्याभ्युपगमात् । नच 

सत्त्वाभावे खसंबन्धिन्यप्यभावे कोऽयं दण्डादीनामभ्युपगमो नामेति वाच्यम् । दण्डः सन् दण्डोऽज्रासि कारण दण्डाद्धयो मवति 

धथोऽत्रास्ि कार्यं घटेन जकमादरामीद्यादिभतीतिरेवाभ्युषगमः । सेव च विषयसिद्धिरूपेति दण्डः कारणं कारणं धटः कर्यं 

कर्त्वं जलाहरणादिः सिद्ध एव भवति । एवं श्चक्िरूप्यस्यापीदं रजतमियस्ि तीतिः शिद्धिरभ्युपगमश्वेति तदपि सिद्ध 

भवतीति सत्वे बाधकाभावे सत्तयापि सिद्धः स्यात् । सचास्ेव भदित इति न सद्रूपतया सिग्यति । नच सत्त्वासिद्धो 

कृथं वस्तुषिद्धिरिवि वाच्यम् 1 नहि सतत्वं घटादिशैकं येन सत््वासद्धौ तदषिद्धिः स्यात् । नच खल्पेणेव दण्डादीनाममावे 
खद्पेणं कथं तदवस्थानमिति वाच्यम् । अभावस्य भूतलदयुपदितपरमाथेसदधिष्ठानरूपतया पारमार्थिक्लात् । दण्डदेर्- 

विद्यया छत्पितलात् । नहि ताद्षं तदुभयमेकत्र विशुद्धम् । यदि व्यवहारकाङे तादृशामावप्रतीतिः खात् न स्यात्तदा दण्डा- 

दिविश्नमो नच तदसि 1! शल्यतावादिमाष्यमिकमते भ्रमख सदधि्ठानकस्यानभ्युपगमेन सत्वेन भ्रतीयमानलस्य दण्ड- 
चरादिषु स्वष्वभाषात् । सैषां गगनङदमादिदुल्यतया ठुच्छलम् । वेदान्तनये च बाधातपूरव सर्वेषां घन्चटः सनूपरं 

इदयादिसदधिषठानकभ्रमात्मकभखययात्सत्तवेन भतीयमानलादतुच्छलमिति विशेषः । सत्त्वाभावे तु न विशेषो मतयोरस्वीपि । 

एवं नयागिकादिभिर्यत्कारणं कर्यं ुणक्रियादिनिरिषटपुपेयवेऽसमाभिरपि तत्तथेवाभ्युपेयते । सतोऽपि गगनादेरत्पत्यभावा- 

न्नादाभावाश्बोत्पतत्यादिमत्वे सतत्वस्ाप्रयोजकतया खङूपविरेषश्यैव तथास्य वाच्यतया तख मयाप्यभ्युपगमेन सच्वाभवेऽपि 

दण्डषटादीनायुतपत्यादिमरवमूरीक शक्यत इति । तेषामिवासाकमपि स्वैन्यवदारोपपततिने तत्र बैक्ष्यं विदु बाख 
बरदलादखाभिलेषां पारमायेकसत्तरं नाभ्युपेयते । तै शिुकतादिसम्यगासोेचनरदितेना षामहगेन यथापरतीपिसङ्प- 
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वत्सत्वमप्यभ्युपेयत इति नासि ब्रैलक्षण्यमिति । अथेदं रजतमिद्यादिस्थले ध्ीन्दियसननिकषादिदन्तेन छक्तिप्रयक्षं दोष 
रूपप्रतिबन्धकाच्छुक्तित्वेनाप्रयक्षं साददयदरीनोद्ुदधसंस्काराद्रजतस्प्रतिश्वेति ज्ञानद्रयमेव वर्तेते, वििषटज्ञानकारणत्वेनावद्य- 
क्रलात् 1 वििषटज्ञानाकल्पनेन लाघवं च । नच संमवल्यपि विशिष्टज्ञानं ज्ञानकारणानां सर्वषां भ्रमायामेव सखामथ्योवधार- 
णात् 1 नह्यशक्तात्किचिदुत्पत्तुम्हेति । नच दु्टात्तसमात्तदुत्यत्तिरिति वाच्यम् । दोषख कार्यप्रतिरोधकलमेव हि खभावो 
नारशक्ते सामथ्याधायकत्वं । अन्यथा दु्त्कुटजबीजाद्वरोत्पत्तिप्रसङ्गात् । नच विरिषटज्ञानसाभ्यायाः पुरोवर्तिनि रजतार्थिनः 

अव्ततरनुपपत्तिरिति वाच्यम् । विरिष्टज्ञानाथंमावरयकस्य पुरोवर्तिनीष्टरजतादिमेदामहसय दोषप्रयुक्तसख धरभिज्ञानरजतोप- 
स्थितिसदङृतस्य अवतकलवाभ्युपगमात् । दोषवशाद्रजतत्वेनागहीते रङ्गत्वेन गृहीते पुरोवर्तिनि कथचिद्रजतस्मरणे रजतभेदाभ्र- 
हस्य सत्त्वाद्रजतार्थ भ्रृतत्यापत्तिवारणाय दोषभ्रयुक्तेति रजते रजतयेदाम्रहस्य कारणाभावभ्रयुक्तत्वेन दोषाभयुक्तवात् । नच 
विरिष्टज्ञानव्यवहारानापत्तिरिति वाच्यम् । दोषप्रयुकक्ञानमेदाभ्रहेण तस्यापि संभवादिति भमसैवामावात् छ्चक्तिरजतं दूरा- 
पेतमिति चेन्न । रजत एवेदं रजतमिति अहे ् रदृत्तिं भति लघवेनेदन्लावच्च्छिज्ञविरोष्यकरजतलभ्रकारकज्ञानतेन हि कारणत 
वाच्यम् । रजतमेद अहाभावत्वेन कारणत एवातिगोरवात् । किपुनर्तदोषवारणाय दोषप्रयुक्तलस कारणतावच्छेदकत्वे 
गोरवातिशशये वक्तव्यम् । किंच सुुप्यादौ प्रहत्तिवारणाय रजतस्यतिवैरिध्यस्य तथात्वे । नच तत्र दोषप्रयुक्तलामा- 
वदेव वारणमिति वाच्यम् । क्त्या पुरोवर्तिनि गरहीते सादरयाद्रबस्मतौ रजतसस्टछरतो च प्रदृत्त्यापरतिवारणाय तारा. 
स्तिवेिष्ट्यस्यावरयं वाच्यात् । एवं दोषखसयायुगतानतिभ्रसक्तसय दुर्वचतया विशिष्य निवेदो कारणलानन्दयादतिगौर 
वापत्तिरिति । नचानन्तविष्िष्टज्ञानतद्धुसप्रागभावादिश्ृत्पनागो रवादस्पमेवोक्तकारणतागौरवमिति वाच्यम् । कारणलग्रह- ` 
समयेऽवच्छेदकोपस्थितेरेवावदयकतया अमास्थलग्रदीतविशिष्टज्ञानबसयोक्ताभावलसय चोपसिथितौ कलयावच्छेदकलमिति 
चिन्ताया तदानीमनावश्यकतयोक्तानन्यगौरवानुपस्थितौ च स्मधवेन विशिषटज्ञानत्वेऽवच्छेदकलग्रहे पशवादुक्तानन्तयगौ रवस्य 
ण्दीतस्यापि फलसुखत्वेनादोषलात् । का्कारणाभावमूलकत्वेन सर्वेपदार्थसिद्धेस्तस्योपजीव्यत्वेन तश्नाघवसैवाभ्यर्दितलरात् । 
किंच क्तो पुरस्थायामिदं रजतमिति गीतायां रङ्गे च पुरोवर्तिनीदं न रजतमिति यहीते च रजताथिनः शुक्ताविव र्ते च 
भवृर्त्यापत्तिः । अवतेकसामभीसाघ्राज्यादतस्तदुदेश्यकरजतार्थिष्रदृत्तो दोषभ्रयोज्यसख तद्धिशोष्यकरजतमेदभदाभावसख कारणत 
वाच्यम् । तथाच अमास्थङे न ततो निवहः । रजतविशञेष्यकरजतमेदग्रहस्यापरसिद्धेरिति विदि्टयुद्धित्वेनापि कारणलखा. 
वृदयकतय। द्विविधकारणल्भ्युपगमः । मन्मते च विदिषटज्ञानत्वेनैकमेव कारणल्रमिलयपि स्मधवम् । एवं यत्र वह्िमयेव 
पर्वैते वह्ि्याप्यहेतुमात्पवैतो वदिमानिति प्रमाजुभितिः तत्र परामशैस्य विदिटजञानत्वेन कारणत्वे परामदैसख भमस्याभ्यु- 
पगमः । तत्र ज्ञनद्वयमभ्युपगम्य मेदाभरहसय कारणलाभ्युपगमे तस्मदेव कारणाद्रहिद्ल्येऽपि पवतो वहिमानिद्यनुमितेरेव 
मात्मिकाया अभ्युपगम इति भ्रमो डुवोरः । यन्वोक्तं कारणामावान्न श्रम इति तदप्यत एव निरस्तम् । दु्यदिन्द्ियदेः 
अमाणादपि हि भ्रमः संभवयेव । दावद्रधवेत्रबीजात्कदरीकाण्डोत्पत्तिददानात् 1 एवंच निवादाध्यासितः भययः पुरो- 
वतिंविशेष्यकरजतलभ्रकारकः पुरोवर्तिनि रजतार्थप्रकृतिजनकलात् भरमावदित्यनुमानं अमे मानम् । तादशभृत्यलुपपत्तिरेव 
विपङबाधिकेति निरपवादो भरम इति । अथापि भ्रमस्यान्यथाख्यातिलमेवास्त॒ छृतं तत्र रजताभ्युपगमेन । पूर्वय्हीतस्य 
स्तस्य देशान्तरस्थरजतस्योपनयसनिकषेण अलयक्षद्टधरमिणि भानसंमवादितिचेन । ज्ञानस्य यथाग्रहीतवस्तुसिद्धिरूप- 
तायाः पूर्वं व्यवस्थापितत्वेन मस्थे विरिषट्ञानावद्यकत्वे ज्ञानेनेदं संबद्धरजतस्य गृहीतया तज्ज्ञानसख तत्सिद्धिरूपतया 
तस्थाभ्युपगमस्य दुबोरल्रात् । किंचोक्तस्थके रजतं पर्यामि साक्षात्करोमीयादिभययादसि तत्र रजतप्रदयक्षं न तदेशान्त- 
रस्थरजतभानाभ्युपगम उपपादयितुं शक्यते । तत्कारणीभूतस्य रजतचश्चु सन्निकषसयाभावात् । विरोषणबिरोष्योभयसन्नि- 
कर्षो हि विरिष्टसाक्षात्कारदेतुः । नच तत्प्रकारकजन्यप्रमासाक्षात्कारं अदेव विरोषणलैकिकसन्निकर्षो हेतुः । उक्तस्य 
भमत्वेन तद्विरहेऽपि न क्षतिः । तत्प्रकारकभ्रमात्मकसाक्षात्कारं च दोषविर्ेषो हेवरित्युकतस्थङे दोषस्य सच्वेन साक्षात्कार 
रूपता तस्य ॒साक्षात्कारिखन्यज्ञकविषयतां भरति लोकिकसन्निकर्षवदोषविरशेषस्यापि प्रयोजकतया तखासत्र दोषतः सद्भावेन 
रजतं साक्षात्कारोमीलयज्भवोपपत्तिरिति वाच्यम् । धवेन तद्विषयकजन्यचा्ुषपरयक्षंमति तचश्चुःसज्षिकषैत्वनैव हेतुलस्य 
वाच्यलात् । भमलावच्छिलं पलेव दोषस्यापि त्मधवेन कारणलाचोक्तस्थके देशान्तरस्थरजतख अलक्षाघभवाद् ¦ मन्मते 
भ्रमस्थङे रजतादेः भ्रयक्षत्ेऽपि तस ॒चाश्चुषलानङ्गीकारात् । रजताकारदतेश्वधुरजन्यत्वेन तद्वारकचा्चषलस्य भलयक्षे निर- 
देण चश्चःसज्िकर्षस्य न व्यभिचारः । खया तु चाद्कषलस्यैवाभ्युपगम्यतया सधिकर्ष बिना तदुलत्तरसंभव एव । नच चश्चषा 
रजतं पक्यामीति कथमिति वाच्यम् । चा्चुषेदमाकारडृत्तितादात्म्यख रजताकारृताषध्यासात् । नचो्का्यकारणभाविन 
देशान्तरस्थरजतभ्रसक्षस्य न वारणम् । तेन सद चष्कुषः संबन्धात् ¦ सभिकषैसख लौकिकालौकिकसेदेन दिविधलात् । लौकिक. 
स्रभिकर्षेनिरहेऽप्यलोकिकेस्य श्ञानखक्षणस्य सत्त्वादिति वाच्यम् । अलौकिकसचिक्यं मानाभावात् । नच तदभावे सुरभि" 
चन्दनमिति चाष्ुषे सोरभमानं न स्यात् ¦ लेक्िकिस्य चश्ुःखंयु्तघमवायरूपस्य सत्वेऽपि तख चश्चुरयोग्यसौरभप्रयक्षा- 
देठलाव\ घ्राणस्य ब्योकिकशिकरषखय दृरस्येखति चन्दने सौरमेऽभावादि्यगखा सौरमभानाय सोरभलभानाय चा चक्षुषः 
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सखसेबद्धात्मसमवेतज्ञानं विषयता सौरभसीरभलाभ्यां संबद्ध सजिकषरूपमभ्युपेयमेवं घटमहं जानामीघ्ययुव्यवसाये धट- 
भानायापि तदभ्युपेयनिति वाच्यम् । सौरमांशे चाष्टुषलाभ्युपगमे सौरभं साक्षत्करोमीति वा प्रद्यक्षयामीति वा सोरभं 
च्ुषा जानामीति वा सौरभं साक्षात्कृतं ट्ट चक्षुषा ज्ञातं प्रयक्षं मे सोरभमिलयायलुभव" सात् तस्य चाभावात् सौरभे 
चश्वुःसन्निकपैसखय कल्पयितुमशक्यलात् । चश्चुषा चन्दनं साक्षात्करोमि जानामीदयायलुभवघ्येव सद्भावात् तस्य चन्दने 
लौकिकसल्िकर्वेणेव संभवात्। नचैवं सौरभभानस्य का गतिरिति वाच्यम् । उद्भुदसंस्कारेण तद्धानसंभवात् । नचैवं तञ्ज्ञा- 
नख सौरभस्छतिलापत्तिरिति वाच्यम् इष्टापत्तेः । नच प्रद्यक्षलस्मतिल्साङ्कयोपत्तिरिति वाच्यम् । दव्यगतजातौ कथं- 

चित्तख दोषेऽपि गुणगतजातो तखयादोषलात् । किच साङ्क्ैस्य किमनुगतलस्य बाधकल्ञमुत जाति । नाद्यः । जाती- 
तरस्य सङ्काणीुगतधर्स्य लौकिकालोकिकलदेस्याप्यद्गीकारात् । न द्वितीयः । जाति एव प्रमाणाभावात्. गोगौरिखा- 
दयज्गताकारभरययादेगैन्धसमवायिकारणता किंचिद्धमावच्छिन्ना कारणताल्लादिव्याद्यनुमानदेरनुगतानतिभ्रस्तधर्ममत्रि प्रमा- 
णलात्. । नु निलयते सलयनेकसमवेतखहंपजातिल्े गोः परथिवीद्यादिप्रयक्षख सुतरामप्रमाणलात् इन्द्रियायोग्यपदार्थघ- 
रितलाद्धि तख तव पारिभाषिकमात्रं हि तत्खशिष्यमा्रज्ञापनीयमास्तं का नो हानिः । किंच संभवलयपि न तत् ब्रह्मा 

विरिक्तस सर्वखैवानियदसख व्यवस्थापितल्लात् समवायवस्याभावाश्च । समवायावगादिप्रययस्य तादात्म्येनैवोपपा्यबात् । 

एवं सति यत्र चन्दने सौरभं न गृहीतं तत्र सुरभिचन्दनमिति बुद्धश्वन्दनललि्गकाुमितितमेवाभ्युपेयम् । नच पूर्वस्थटे 

सौरभं स्मरामीदयञुभवस्य सत्वेन स्थ्रतिखोपगमसंभवेऽपि सौरभमनमिनोमीदयदुभवाभावाननायुमितिलोपगमसंभव इति 

वाच्यम् । यथाहि धूमद्ैनेन पामराणां वहययुभितावपि वदनं जानामीलवादुभवो नाचुमिनोमीति व्यज्कस्य व्यात्िज्ञानादि- 

जन्यलप्रहस्याभावात् । धूमज्ञानजन्यलमात्रम्रहेण कथमवगतमिति भन्ने धूमेनावगतमिदयुत्तरस्य धूमेन बरहि जानामीलययु- 

भवसाष्यसय दर्चनालानासि तव वदिन्ञानं कं अदयक्षसुतानुमितिरिति भन्न काजुभितिरिति न ज्ञायतेऽस्माभिरिष्युत्तरदशेनात 

तथाकलपनदेबमु्स्थङे संस्कारजन्यलाप्रविसन्धाने सरामीदयपि न कंतु जनामीलेव । तथा व्यक्षिज्ञानजन्यलाभ्रति- 

सन्धानेनाुभिनोमीति किंतु जानामीयेव यत्र॒ तसपरतिसन्धानं तत्राचुमिनोमीति भवयव । अतएव कथं जानाखत्र सौरभ. 

मिति अश्च चन्दनेऽजखसुपलन्धं सीरभमिदमपि चन्दनमिखवुमिलया जानामीदयुत्तरं॑परीक्षकाणाम् न कथंचिदपि चश्षा 

सौरभं जानामीत्युत्तरमिति । यत्त्नुव्यवसाये धटभानाचुरोधेन ज्ञानलक्षणप्रयासत्यभ्युपगम इत्युक्तं तदपि न ज्ञानखभरका- 

दाताया एव व्यवस्थापनात् ज्ञाने च विषयमासकसामम्याः सत्वात्. । एवं ज्ञानलक्षणायाः प्रयास्तितेऽनुमितिस्थरे विधे 

यथापि तत एव भानसंभवादयुमान ख प्रमाणान्तरता न स्यात् । नचालोकिकम्रलयक्षसामम्यपेश्षया अयुमितिसामभ्या बल- 

वत्तकल्यनान्न तचालौकिकभ्यक्षसंमव इति वाच्यम् । दूरवदोषासरलक्षसामम्रीविषटने स्थाणुवो एषो वेति संरायानन्तरं 

स्थाणलव्याप्यक्चाखादिमानयमिवि विशोषद्दीने जति तेनोत्तेजकेन अतिबन्धकलापाहृतो स्थाणुरयमिवि अयक्षं जायते तहु- 

पपत्तये समानविषयकातुमितिलावच्छिनन प्रति समानविषयकली किकप्रयक्षसामभ्रीलेन प्रतिनन्धक्ं वाच्यम् । तदपेक्षया 

लाघवेन समानतिषयकमयक्षसामग्रीखेनैव अविबन्धकलं वक्ुमुचितमियनुमितिस्थङे तखाः स्तवेनाुमितेदरंभलापततेः । 

ज्ञानलक्षणप्रदयासच्यनस्युपगमे लक्षसामभ्यभवेनालुमितेः संभवात् । नचेदं रजतमिदत्रापि सुरभिचन्दनमियत्रेवं रज- 

तांच स्मरतिलमेवास्लिति वाच्यम् करं न ख्ाद्यदि हि रजतं साक्षात्करोमीदयद्चभवबाधो न स्मात् । अथ तवं मते कथं तंदु- 

पपत्तिरिति चेदित्थम् । तथाहि पुरोवतिनि चश्चुःसश्चिषटे चश्चदवोरा तत्रान्तःकरणे प्रप सतीदमवच्छिन्नचैतन्यस्यान्तःकर- 

णावच्छिन््रमावृचैतन्य सैक्येन तदाधिता छक्तिलभ्रकारिकाऽबिदयामुलविद्याक्तिरूपा तजन्या तूल्विदयापदामिधेया वा 

रजताकारेण रजतज्ञानाकारेण चो्कुद्धरजतसंस्कारागन्तुकदोषविशेषसदछृता परिणमते ! तथा सति रजतङूपविषयावच्छिन्न- 

्नतन्यस तदाकारकृत्यवच्छि वैतन्यसख प्रमातृचैतन्यस्य चैक्याद्रनतसख तज्ज्ञानस्य च अलयक्षन्नोपपत्तिः । तज्ज्ञानप्रलयश्षलं 

हि तदाकारकृत्यवच््छि्नवैतन्यस् तदवब्छिक्चैतन्याभि्लमेव तश रजताकारढत्यवच्छिन्चैतन्यख रजतावच््छिननचेतन्ये- 

नामेदादस्तेव । अत्र चश्वद्वीरान्तःकरणे चन्दनदेशस्थे सति सोरभाकारषृत्तेरपि तदेचस्थलात्सौरभखापि तदशस्थलात्सौ- 

रभश्य प्रदयक्ष्लापत्तिः । तत्तदिन्दिययोग्यविषयावच्छिननचैतन्यसख तत्तदिन्द्ियजन्यदृत्यनच्छिलचेतन्येऽमेदसख विवक्षणे 

छ्युक्तिरूप्यादिन्ञानसख प्रदयक्षता न स्यात् । अन्तःकरणधर्मयुखादेरपि प्रयक्षता न स्यात् । तदुभयाकारश्तेरिन्द्रियाजन्यलात, 

उभयोरिन्दियायोम्यलाश्च । इन्द्रियसाक्ष्यन्यतरयोग्यलस्मान्यतरजन्यडत्तिखस्य च प्रवेदो शुक्किरजतदेरन्तःकरणधर्मु- 

खादेः साक्षियोग्यल्लात् । तदाकारङ़त्तेरधिष्टानविधया साक्चिजन्यल्ात् तदुभयभलयक्षसंमहेऽपि धमौधमोदिगोचरसाब्द- 

दिदृतिदशायां इत्तिद्वारा तख साक्चियोग्यवात. तदाकारछततेः साक्षिजन्यत्वाश्र तज्ज्ञानस्य मलयक्षलं स्यादिति । त्तदिन्दि- 

यतत्तत्साक्ष्यन्यतरजन्यतत्तदाकारवरर्यवच््छि्नचैतन्यस तत्तदिन्दियकेवरतत्तत्साक्ष्यन्यतरयोग्यतत्तद्विषयावच्छि्नचेतन्यामि- 

ज्ञत्वं तत्तद्धिषयप्रलक्षत्वमिति विवक्षणीयम् । केवत्यं च सखयोस्यत्वे परमाणवृत्त्यनपेक्षत्वम् । धममादिकं अमाणबृत्तिमपेदेयेव 

चाक्षियोग्यमिति न तस केवकसाक्षियोग्यत्वम् । पराविमासिकस खुखादेश् खाकारततिमपे्ष् साक्षियोप्यत्वेऽपि सा शरवे 

अमाणजन्येवि तख केबलसाक्षियोम्यत्वमव्याइतस् । निषयभ्रयक्षत्रमपि बिषयावच्छि्नचेतन्यस साकारङत्युपदितममात्- 
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चैतन्याभिन्नत्वं तदपि शुकतिरूप्यस्याव्याहतम् । रूपादेः प्रयक्षतादश्ायां परिमाणादे. म्रयक्षतावारणायोपदहितान्तम् । अथ 

रजतत्वावच्च्छिन्नोत्पादिकाया रजतावयवादिषरितसामप्याखत्र विरहेण कथं रजतोत्पत्तिरिति चेश्न । व्यावहारिकसंसर्गेणं 

रजतत्वावच्छिन्नस्मैव रजतावयवादिघरितसाममीकार्यत्वात् । अञुभवसिद्धप्रयक्षत्वोपपत्तये रजतोत्पादसयावद्यकतया व्याव- 

हारिकत्वभवेसे गौरसादोषलवात् । योग्यचश्चुःसंयुक्तसमवायका्यैतावच्छेदककोरो त्रसरेणोर्दुभवसिद्धप्रयक्षत्वोपपादक- 

दव्यान्यत्वपरवेदागौरववत् । दोषरजतस्मृतिद्यक्तित्वाज्ञानघरितसामध्या रजतोत्यादसंमवात्तत्र च रजतत्व प्रातीतिकं एव 

सेसर्ग इति व्याबहारिकसंसर्गेण तस रजतत्वावच्छन्नत्वामावात् । रजतावयवादिषटितखामम्यमावेऽपि क्षखभानात् । नचं 

तत्र रजतत्वस्य व्याब्ारिकरजतसामान्यस्यारोप एवास्तु तावतैवेदं रजतमिलयाकारनिबीहात् अरं रजतोत्पत्त्येति वाच्यम् । 

व्यावहारिकरजतत्वस्यं सन्निकर्षविरहेण प्रदयक्षाचुपपत्तेस्तदारोपस्य वक्तमश्चक््यत्वात् । रजतत्वसोत्पादसखी कारे प्रयक्षोपप- 

त्िसंमवेऽपि त्े्टसाथनतावच्छेदकतयाऽगृहीतत्वेन रजताथिप्रकृत्तिनं स्यात् । रजतत्वत्वेन तद्रहसंभवेऽपि तेन ङूपेणेदं 

रजतनिलन्राभतिभासमानतया रजतलत्वनिशिष्टरजतत्वस्य सखण्डसयोत्पादाभ्युपगमस्याशक्यत्वादखण्डल्येव रजतत्वखो- 

त्य्तर्वाच्यतया तत्र प्रदृत्युपपततरक्तत्वात् अतो व्यावहारिकरजतधरमै रजतत्वादिभिः संखष्टस् रजतस्योतपत्तरभ्युपगन्त- 

व्यत्नात् । श्वृत्तो चे्टसाधनतावच्छेदकरजतत्वखय व्यावहारिकप्रातीतिषल्लोदासीन्येन तादात्म्यमात्रख अयोजकत्वात् । तदि- 

व्थ॑लिद प्रातिभाषिके रजतादौ खाप्रपदर्थे चोत्पत्तिमतस्तसख विनाश्चस्यावदयकतया समवायिकारणादिनायसख तन्नारकस्या- 

भावात् अतीतिनारे तत्पुरुषस्यान्यस्य च तदृर्थनायभावात्परतीतिना्कस्यैव तच्नाशचकत्वसुपेयत इति यावत्प्रतीतिकारं तदव- 

स्थानं भवति । नेदं रजतमियं श्चुकतिरिति बाधे जावे नटे चाज्ञाने तत्संस्कारखाप्युच्छेदः । तदनन्तरं मिथ्यैव रजतमभादिति 

जीवन्मुक्तानां भपश्चावभास इव बाधितायुृत्तिरेव युगपदनेकपुरुषाणामिदं रजतमिति विश्रमे जातेऽपीदमवच्च्छि्नचितिने- 

कस्य॒ रजतस्योत्पत्तिरुपादानाज्ञानमेदादेकसय शछक्तित्वक्लाने जतिऽप्यन्यस्य तदभवे तथेव रजतम्रययन्नेवि खुष्टिदधिवादेऽपि 

त्रातिमासिकस्थरे दषटिखष्टिरेबोपेयत इति । परश्वो ् तमाधिक्रारिणंप्रति दितो दष्टिखिवादः सचानतिष्यद्धान्तःकरणेदुरबोधः । 

सच सिद्धे भ्रातीतिके श्चुक्तिरजतादौ खाप्रपरपवे च बाधात्पूर्वं सत्तया प्रतीयमानेन तुच्छविलक्षणे वियदादिभ्रपश्चानामपि 

तथात्रमेवोचितम् । तथा सति यथा छक्किरजतादीनां खकारणाद्रजतावयवादित उत्पत्त्यनन्तरं न दष्टिः रतीति: ! किंत छक्ति" 

त्वभकारश्ज्ञानात्वाकखत्ती जातायां तदवच्छिननविद्रूपदशे सयां खष्टित्पत्तिस्तथेव व्यावदारिकलेन संप्रविप्नानां भपश्चा- 

नामपि खखकारणादुत्पत्ती सदयामुत्तरकाठेन दृषिरपि तद्धि तीयत्रह्माज्ञानात् साकारदृत्तौ सव्यासुत्पततिरज्ञाततादश्चायां स्थिती 

मानाभावात् । एवंच खज्ञानव्याप्यलं खीयाज्ञानाभावन्याप्यल्लं वा इष्टिख्िरिति पर्यवसलम् । व्याप्यन्यापकमावः कालिके न 

बोध्यः । नन ्रमधूरवं शक्तित्वमहे अमस्यासंभवः । तदहे शुक्तेरेवाभावास्कस्याज्ञानमुपादानं रजतसख खादिति वाच्यम् । 

शुक्ित्वासर्वेऽपि तदज्ञानसत््वे बाधकाभावात् तज्ज्ञानेनैव तदज्ञानख विरोधात् । अथ यादशं घटमाखोच्य निमीस्याक्षिणी 

स्थितख कियत्काखानन्तरं चश्चुशन्मीखने तादसघटोपलन्धौ सोऽयं घटं इति अरयमिज्ञापूवोपरददौनगोचरेक्ये प्रमाणीभूता 

अध्ये चादर्यनकारेऽपि स्थितिं साधयति नहि मध्ये विनादे तादचेक्यं संभवति । नच दीपग्रयभिन्ञायां पारिमाणभेदादिग्रहः 
इव किमपि बाधकमस्तीति चेन्न । खन्ञानकारे घटवत् अद्यभिज्ञानकार एेक्यख जननात् । ततोऽन्यादश्च एेक्ये तस्या भश्रसा- 

णतवात् । तत्स्थानाव् पूर्वद्टघटमपनीय तत्ुसदश्चधटान्तरख तत्रावस्थानेऽपि ताद््रयभिज्ञानात्तद्ा देक्ये भमाणत्वे तयो- 

रप्येक्य सिच्यापत्तेः । नचापनेतृबाक्येन मेदग्महात्रलयभिन्ञनेऽप्रामण्यग्रहे भातीतिकलैक्यस्य बाधा तत्रैक्यम् । यत्रतु न 
मेदमहः प्रत्युत मध्येऽपि द्रष्टः पुरषान्तरख वाक्यदेक्यभ्रतीतिरेव तत्रोक्प्रयभिज्ञानात् भवयेवेक्यसिद्धिरिति वाच्यम् । 
कऋविदपनयनयस्थङे केन वित्पुरुषेण सोऽयं घट इत्युक्ते पर्यायं भतारय तीति वाक्यात्पतारकत्वमहे त्वदुक्तस्थेऽपि प्रतार 

कत्वसदेहेनापरामाण्यसंशयसंभवादिखयप्रमत्वेन गृहीतजातीयत्वात्कचित्क वित्प्रतारकत्वसंदेहपारम्पर्थेणाप्रामाण्यग्रहात् सर्वत्रे 

वाप्रामाण्यश्चङ्काकवरङ्तत्वस्य भरयभिज्ञायां संभवेन तसा रेक्यस्यासाधकत्व उक्तक्रमेण स्थैयस्यासिद्धेः । अतएव कुलाठेन 

निर्मितो मया क्रीतो दृष्टश्च वचेन्नेण यो दृशे मयापि स एवेदयादिप्रययादपि न दषटिखष्टिसत्र हि प्रतिपुख्षं प्रतिज्ञान च विषय- 

मेदेनोक्तभरतीवेरसंमवः स्मादिति निरस्तयुक्तपरतीतेरपि अमत्वात् । मन्दालोके रजौ युगपदनेकपुखषाणां सपेभ्रमे पलायमा- 
नानां संबदिन सर्वपुरुषीयसैक्यप्रलयवन्नहि आतिभासिकस तत्तत्सपंस्य कथंचिदैक्यं संभवतीति । नचोक्तरीदया प्रामाण्य- 

संशये प्वृ्यादिव्याधात इति वाच्यम् । अप्रामाप्यसंशयेऽपि सकम्पग्रदृत्तिसंभवात् । यावेदप्रामाण्यशच्धावतरेत्तत्मागपि 

अग्रतः संभवा । नद्येव बस्वुसिद्धौ गतिः हदो वह्विमानिल्यत्राभ्ामाण्यधहाप्पूर्वं ततो वहिसिद्धिः स्यात् । नचैवं किमपि न 

विद्येत् । सर्वत्रैवमपरामाण्यशङ्कासोलभ्यादिति वाच्यम् । जहम दि खग्रकाशमेव । तत्रापामाण्यश्ङ्ापिश्चाची न किमपि 

कलु मी । अन्यख स्वैख्यासिद्धिर्भदभिमतेन । यथायथा ह्यनुपयत्तिसरथातथाऽघरितधटनापरीयस्त्ववन्मायाप्रभवत्वेन भ्रप- 

श्वस्यानिर्नाच्यतैब सुदृढा स्यादिति । अथ दण्डचक्रादिव्यापायन्ण्दः ऊुलालश्े भूयो धरोत्पत्तिरपलन्धा । ताद्यन्यापाराच्- 
भावे कुबिन्दण्हे च धयटानुत्पत्तिरिति गण्डादिकारणकत्वनिर्णये सति आतीविकलं दुधेटम् । नदि श्दादीनां स्थायिलं 

ब्रिना तदुपपद्यते । नापि मृदादिजन्यस्य धटस्य अ्रतीतिनन्यिन नाशो युक्तं एवसुक्तव्यापारात्माक् विस्फारिताक्षद्याप्रि न 
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घटोपरुञ्धिसतपत्त्यनन्तरसुपरच्धिः । सापि निमीकिताक्षस् नेति भूयोभरहात् । घंटचश्चुःसन्निकषेजलं घरश्रयक्षसख विद्धम् । 
अलयक्षपूर्य सत्त्वं साधयतील्यतोऽपि न तस्य आतीतिकलमेवमुपकभ्य चटजन्म तज्रावस्थितस्य यस्मिन्दण्डपातस्तस्यादशंनं 
यत्र न तस्य दशेनं दण्डपातात्प्राग् जन्मान्तरं घटसं व्यवस्थापयतीदयतोऽपि न प्रातीतिकलम् । एवं सौदामिनीसंपाते 
दिचिद्रस्तूपलभ्यानन्तरमपर्यस्नेव तत्तदानयनाय प्रवर्तेते धाप्रोति च तत्सा प्रहृत्ति; । प्राध्िश्च तावत्कालं तस्यानवस्थानेन घटत 
इदयतोऽपि न भरातीतिकलमितिचेन्न । कुरालग्रहसुपलन्धमित्युपरन्धिकाञे गृहसुत्पक्षमनन्तरं गे कुललोपलब्धौ सोऽप्ुत्न्नो 
दण्डाघयुपकन्धो दण्डादिस्ततो घटोपछन्धौ चट उत्पन्नः ऋयैकारणभावम्रहे तत्क्षण एव कारणलकायेले तत्तद्िशिष्टं दण्डा- 
दिकं घटादिकं चाज्ञानकारे तत्सत्वे मानाभावात् । निदनं चात्र खपे तथा दशेनेऽपि न स्थायिदण्डादितः स्थामिवट- 
दुत्पत्तिः अपितु तत्तज्ज्ञानम् । ज्ञानसमकाल्तुच्छविलक्षणदण्डघटादिश् । नच स्करो पूरवानुभूतस्मरणमात्रमपरोक्षावभासानु- 
भवविरोधात् । अपरोक्षावभासस्थरे तत्काले विषयानदयंभावस्य व्यवस्थापनादिति । कोरणल्लादिग्रहस्य प्रातीतिकलाविरो- 
धिलात् । एवं चश्वुःसन्निकषीज्ञाने तद्यैवाप्रामाणिकलात्. ज्ञाने सोऽपि आतीतिकस्तत्कारणलाज्ञाने तस्यासिद्धिः तज्ज्ञाने तदपि 
प्रातीतिकमेवेति तस्यापि धटभ्रातीतिकलाविरोधिखात् । एवं घटभ्राथमिकम्रल्ययानन्तरं दण्डपातप्रयययनाशग्र्ययादितः पूर्व 
मध्ये यावन्ति चरभ्रयक्षाणि तावतां श्रातीतिकानासुत्पादादप्रयक्षकारे सत्त्वे मानाभावात् । नाक्ञादेरपि भ्रावीतिकलाविरो- 

पिखात् । एवं बाधा प्रातीविकलानिणैयेन स्थायिलंश्रमदेव भद्स्युपपत्तेः मात्मकेततबहुलं दशनात् । परतिशचेतत्काली- 
नघटज्ञानादनन्यलात्तदानीं घटान्तरोत्यत्तः मध्ये चटा प्रययकाङे घटसततवे मानाभावादित्युक्तभरवृसयदिरपि प्रातिभातिकलखा- 

विरोधिललात् । अथ दण्डादि यदि न घटकारणं नच धटचश्चुःसंयोगादिकं तजज्ञानकारणं तदा कलाल एव न कुनिन्द्- 

गृहे तत्तत्काल एव न कालान्तरे घटज्ञानमिखनत्र नियामकं दुभ स्यात् । ब्रह्याज्ञानसखय सत्त्वाविषेषादितिचेन्न । कुलाल एष 
दण्डादिकं न कुबिन्दण्हं इतर हि वे किं नियामकम् । कुललख दण्डादिसंमेरनभृत्तिः कबिन्दस्य तदभावः कुललस्येव 

सा प्रदृत्तिः न कुविन्दयेलतरैव किं नियामकम् । इष्टसाधनलज्ञानतदमावौ तन्नैव कं नियामकमेवं दण्डादिसामभ्री तत्रैव 

नान्यत्रेयादावपि नियामकपर्यलुयोगपरम्रेति । तद्वारणाय अवाहानादिज्ञानञ्यमाट्यमकमेसंस्कारात्मकमावनादृ्टचकस्यैव 
दारणीकरणीयतया तख लाघनेन विषयेषु कारणलमप्रकर्प्य ज्ञानं विना विषयस्य चदह्ादिकल्पतापच्यावर्यके तत्तद्विषय- 

ज्ञान एव कारणलस्योचितलात् । तसैवावियासहकारिणः ऊललग््े तत्त्काक एवं घटज्ञानं न ऊनिन्दग्ह इ्यत्र घरस्थि- 

विकालत्वेन तव सं प्रतिपन्नेषु तत्तत्काडेषु तततदेशेषु घटज्ञानं नान्यत्रेयत्रापि च ममापि नियामकलस्याभ्युपेयलरात् । नच 

धटज्ञानत्वेन कार्यल्लपेक्षया घटत्वेन कार्यत्वे लाघवमिति वाच्यम् । यत्र यत्र हि मया घटज्ञानसुपेयते तत्र तत्र लयाभ्यु- 

वेयत इति धटज्ञानलावच्छिन्े प्रखदृष्टसख खयापि कारणलमिध्यत एव । कायेमात्रं भरदयदृ्टस्य लया कारणलाभ्युपगमा- 

दिति मोरवविरहात् । घटं प्रयद्टसख यापि कारणलमम्बुपेयत एव ममापि तदभ्युपेतं चेत्तथापि दि गोरवं न स्यादेव 

घटायनन्तकरयैष दण्डायनन्तकारणलाकल्पमेन घट चष्ठुःसंयोगतत्कियातत्कारणलाद्यकल्पनेन च ममातित्मघवाश्च । नच 

यच्र ममैकघटकल्पनं तन्न तव काट्पुरषमेदेनानेकघरकल्पनमिति गौरवमिति वाच्यम् । स्थायिलपक्षेऽनवृरतपरिस्पन्दमान- 

पवनायनन्तपरमाण्वनन्तविभुजीवाकाश्यादिसंयोगकल्पनागोरवविन्तायां तावत्परमाणकल्पनाभौरवनिन्तायां चोक्तगौरवस्या. 

लत्पीयस्लात् ! नच गुणादिज्ञानस्थल उक्तगोरामावात्तत्र तव ॒रागुक्तगोरवस्यावजनीयलमिति वाच्यम् । गुणादीनां दव्य- 

मुपादानं तवेति तस्य शुणाघ्ुपजीव्यल्ेन तन्न चिन्तायासुक्युिमिसखस् सिद्धे परातीतिकत्वे गुण्य स्थायिलासंभवेनो्क- 

गौरवस्थादोषल्रात् । वस्वतस्॒ आतीतिकभतीलयोरेकसामभ्रीभरभवत्वेन भेदस्य वक्ुमशक्यतया घटतदाकारश्स्योरेकतया 

हूपादितदाकारङृच्योरप्येकतया ततेस्लदभिमतज्ञानस्य च समसंख्यलात्त्कारणकत्पनायाच्च समानलात् । स्थायितयापि 

रपायभ्ुपगमेऽनन्ततादशपदाथकंल्पनागौरवं हि तवेवातिविपुलम् । नच घटं पद्यामीदलयनुभवेन घटसख ज्ञानकमेतयावगाह- 

नात्खस्य च खक्मलासंभवादयुक्तमिदमिवि वच्यम् । सोकं पचतीदयादाविवामेदयस्थेव द्वितीयया बोधनात् तदतिरेकेण 

्ञानकमेलस्य इुषैचलात. अन्यस्थरीयकर्मलविरक्षणमेव हि तद्वाच्यम् । तदिषयल्वममेदो नेत्र प्रमाणस वक्ुमश्शक्यलात् । 

भत्युतोक्तत्मधवसहडृतोक्ताुभवस्यामेद एव भरमाणलात् । नचैवं बौद्धमतात्को वियेषो ज्ञानमात्रस्येवाभ्युपगमादिति वाच्यम् । 

आशायानवनोधात् । न्यायादिनये यख धघटख दण्डादिसामभ्रीजन्यस्य यदा चश्ुरादिना जञानं खष्टिदिपश्चे च वेदान्ति- 

नामन्तःकरणनि्मनेन तद्धरभदेश एव यत्ममादुज्ञानं तस॒ धटस्याइ्टादिसदृ्टतानियया तत्काल्युत्पादितस्य खप्रसशदृतति- 

मपरश्षां खणदच्िपक्षाभिमतां न्यायमतषिद्धज्ञानसब्रह्मचारिणीमपलप्य सुखदेरिव खप्रकाश्ापरोक्षरूपता तदेव तं अलवा- 

भयुपेयते खष्िधिपक्षे यावत्कालं बिरोषिद्रस्यन्तराजुदये तदूत्तिसत्तवं तावत्कालं तादस्स तथ्यैव सत्त्वमिति नैकान्ततः कणि- 

कत्वम् । नापि बाहयस्भूलत्वाजुमवनिरोधः तत्सकषमावस्थारूपसंस्कारख छषु्यनन्तर भ्रबोधे पुनस्तथैव भानोपपादनायाभ्युष- 

गमेन न निरन्वयविनाशः । सदधिष्टितातिद्यापरिणामस्य सिव्सानाणहत मनस ष् रान ग 

निरधिष्ठानभ्रमा्ीकार इति द्धमताद्वहुविरोषस्य सद्भावात् । नचेवं ज्ञानात्मकस्य तख स्था न ज्ञातैकसत्वनियम 

इति खागिखमेवास्लिति वाच्यम् । तथा सति गावत्यच्छमेव हि घटं जानामीयनुभवापततेः । सवैपुरुषं प्रदेकस्येव स्थायिन 
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स्थात्वेनैङ्येवान्येषामपिं तदानीं ताहशानुभवापत्तेरित्युक्तरीतेरेवाभ्युपेयलात् । अथ ज्ञान चश्चरायजन्यत्वे ज्ञानसख विष- 
यस्य वा चाघ्चुषल्ादिकं न स्यात् । तजन्यत्वे च्करादीन्दियस्यापि उष्टिखष्टेरेवाभ्युपगन्तव्यतया तज्ज्ञानमावदयकम् । अन्यथा 
चष्चुरादीनामभावप्रसद्गन तजन्यत्वं न खात् । एवं तज्ज्ञनसयाप्यनुमानादिजन्यलाभावेऽनुमितिखादिकं ने स्यात् । तजन्यत्वे- 

तज्ज्ञानमावद्यकमिदययनवस्था । एवं शारीरान्तःकरणादिष्वप्यविद्याजीवेशतदिभागाविद्याचित्संबन्धभावनादृ्टादिष्वपि प्रसङ्ग 
ईति चेन ! इष्िखष्टिसिद्धान्तज्ञानविरहवतां देहेन्दरियान्तःकरणविषयस्थायिलज्ञानचश्चुरादिका्यैकारणमाव्रमवासनामूलकर- 
चाश्चुषल्नादिग्रतीतिमात्रत्वाचाश्चुषत्वादेरवास्तवत्वेन तख घटादिज्ञाने वचक्षुरादेरकारणतया पूर्वसद्धावानपेक्षणेनावस्यं तप्पूर् 

दष्िरुषटेरुपगन्तव्यताविरहेणोक्तानवस्थाविरहात् । किंच जीवादीनां षण्णामनादित्वमेव न तवर दष्टिखवभ्युपगमः । अविद्या 
याश्चानादित्वं प्रवाहानाद्यदृ्टभावनादिमदन्तःकरणविषयसूष्ष्मावस्थाविरिष्टाया एवाभ्युपेयते । येषामेन्दियकल्नं पररभ्युपेयते 
तेषामेव दष्िखष्टेरुपगमादियवियादौ दश्िखष्यभ्युपगमप्रयुष्तदोषासंभवात् । नच सूङ्ष्मावस्थाभ्युपगमे सांख्यमतग्रवेशः | 
तस्याः परमार्थसत्तवस्य तेनाभ्युपगमात् । अस्माभिस्तदनभ्युपगमात् । तादशसृष्ष्मावस्थािप्रयेणेव वोद्धाभिमतक्षणिकल- 
निरासाय तत्रतत्र स्थायिल्लोपन्यासः । नच तत्र मानाभावः । तत्वज्ञानं विना कलयाप्ययन्तसयुच्छेदासंभवेन केनचिद्रूपेण 
स्वस्यावरयकत्वात् 1 एवंच चश्चुरादीनां जनकत्वेऽपि न क्षतिः । तेषामतीन्द्रियत्वेन तत्र इष्िखटरनुपगमात् । संयुक्तख हि 
न कारणत्वम् अपितु संयोगोपधायकत्वविश्चिषटसेति नातिप्रसङ्गो न विषयद्य ज्ानपूर्वकरारे सत्वभ्रसन्ग इति । अत्र जीवब्रह्म- 

विमागस्यापि दष्टिखष्छुपगमे खघुसौ तदभविन तद्विनाशे मुक्तस्य पुनराढृत्तिभसङ्गः । एवं जीवब्रहमक्यस्य मोक्षस्य टण्खषयै 
तन्नाशे मोक्षाभावप्रसह्नः । एवं भावनाया दष्टिखष्टो सुपोत्थितखय पूर्वेद्टस्य स्मरणं न सात् ¦! ययद्रापूवटृ्टखापि । एवमः- 
इष्टस्यापि दृष्टिखष्यौ इृतनादाङृताभ्यागमप्रसद्ग इत्यादयो दोषा निरस्ताः । तेषु दष्टिख्यनभ्युपगमात् । नेच टण्टिख्िपक्षे 
भ्रमबाधयोरेकविषयकत्वाचुपपत्तिः । यथाज्ञानं खषटिखीकारेण अम इदमात्मकं बाधे त्वभावससष्ं रञ्जतादिकमिति तयोर्भन्न- 
विषयकत्वादिति वाच्यम् । सारूप्यादेव खप्रवदुपपत्तेः तद्धमांवच्छिन्नबुद्धौ तद्धम॑वच्छिन्नाभावनिश्वयत्वेन बाधक्रत्वाभ्युप- 
गमात् । रजतत्वस्ानदि" खीकारात् । यद्वा रूप्यं नास्तीति बुद्धो खष्टिदृष्टिपक्ष एकरजत विषयिण्या बाधकतावच्छेदकश्ति- 
यथा ह्यभ्युपेयते तथा दश्िखध्िपक्षे विभिज्नरजतगोचरायामपि प्यं नास्तीदत्रैव । नतु विभित्रगोचराया रमं नास्तीयत्र 

फर्बलकरप्यत्वाच्छुक्तेरेवं च रजतत्वस्य भविदष्टिमिन्नतवेऽपि न क्षतिः । अथवा नेदं रजतमिति बुद्धिरभावस्येव टि 
रजतस्य तदानीं तस्येन्दियागोचरत्वात् । इन्दियिगोचर एव हि दच्िदष्टिः । कथमन्यथा संस्काराटशदौ न दृष्टिः । दष 
स्यां खष्िदिं साश्षात्करोभीखस्यान्यथानुपपच्या नहि तत्र रजतं साक्षात्करोमीति ग्रययः कित्विदं रंजतमिदयत्रैवेति तदा- 
नीमेवं रजतस्य ष्टिः । तस स्मरती नेदं रजतमिति बुद्धिः । स्मृतरजतसंखध्यभावस्थैव खष्टिरिति समान विषयलमपीति । 
यदि यथाज्ञानं विषयसिद्धिरिखयनादिभावातिरिक्ताखिरस्येव इष्टिखष्िस्तदास्ु रजतस्याभावसंखष्टस्योकभतीतिः खष्टिः पर॑तु 
विद्यमानविषयाञुमिति्ाग्दादिस्थरे कथंचिद्धिरोष्यविरेषणयोर्विशिष्टखय वा टष्िखष्टिसंभवेऽप्य तीतानागतविषयकानुमिदयादि. 
स्थे प्रतीतिसमकाकरबिषयस्य कथं खष्टिः स्यात्तसातीतत्वायसंभवात् । भस्मादिलिद्रेनाच्र वहिराखीत् सामग्रीदर्थनेनात्र 
भविष्यतीद्यनुमितिदिं जायते तया बिषयस्यातीतत्वादेरवगाहनात् । तस्मादतीतादिकाले यस्य ॒दृश्(खषटि)स्तदिपयायुमिति- 
मात्रं न विषयदष्टिरिव्युपेयम् । अथवा यथाऽन्यदेरासंबद्धतयाऽन्यदेसस्थस्य विषयस्य भ्रमे विवि्रशक्तिमन्माया ताटसनिषय- 
पेण भ्रमकाङे परिणमते तथान्यकालसंबद्धतयान्यकारूर्थविषयात्मनापि भतीतिकाङे परिणभेतेयत्र किमाशर्यम् । नजो- - 
कानुमितेरभरान्तत्वं सवोमतं विसब्येतेति वाच्यम् ! बह्मज्ञानातिरिक्तख सर्वज्ञानसख भ्रमत्वस्यषटत्वात् । नच व्यवदारकाङेऽपि 
भ्रमत्वापत्तिरिति वाच्यम् । दष्िरुष्िपक्षे सर्वैस व्थावहारिकन्ञानस्यापि खाप्रनिभ्रमतुस्यत्वाङ्गीकारेणो कलयापीष्टत्वात् । दि. 
स्ज्ञानेनानुमितिविषयस्यातीतत्वादिना अतीतस्य ॒तत्कालखष्यन्ञानेन परमप्रमात्वं हि न यद्यत इति । अथेवं सूषमावस्थाः 
भावनादृ्टदेरपि इष्िखष्िरेव सखात्तत्रालुमि्यादेस्वद्द्िरूपत्वे तस्य ॒स्थायिता न स्या्तस्यापि सूषमावस्थाभ्युपगमेऽनवस्था 
स्यादितिचेन्न । सृक्ष्मावस्थादिविषयकनिर्विकल्पकावियादृततस्तदुत्पत्तिक्षण एवाभ्युपममेन तद्नच्छिन्नसाक्षिरूपतदृष्टेः छषुप्ति- 
भरख्यादावपि संमवाशिर्विकल्पकत्वाच न तद्लुभवः । नचैवमपि न स्थायित्वमिति वाच्यम् । तद्धास्या एकस्या एव वा 
फस्नुरोधेन सकल्दृत्तिविरोधदयन्यायाः कल्पनादृत्तियौगपयदिरस्माभिरभ्युपगमात् । नच खष्िदष्िपक्देतदभ्युपगमेनाच्र 

गौरवमिति वाच्यम् । तत्रापि सुध्यादावज्ञानाकारायाडतेः खीकारेण तस्या एव सूषमावस्थायाकारत्वस्याभ्युपगमात् । 
नचैवं नाहमवेदिषमितिवत्सूदमावस्थादिकमवेदिषमिखयपि स्यादिति वाच्यम् । तदंशे निर्विकल्पकल्वभ्युपगमेन तदुपरागेण 
तसप्क्षासंभवात् । सविक्रल्पकत्वनिर्विकल्पकत्वयोः पररूपरविरदरूपतवाद्धिरोध इति न वाच्यम् । सांसर्भिकनिषयत्नानिरू- 
पिततदन्यबिषयताकत्वस्यैव निर्विकल्पकल्वरूपत्वात्मकारताद्न्यत्वसातदरपत्वात् । अथवा खकारणात्सरमावस्थादिकं खाका. 
रनिर्विंकल्पकड्लयनन्यात्मकमेवोत्य्ते त्वदभिमतनाशकल्येव फलान्यथानुपपत्यादिभिनीराकत्वाभ्युपगमेन स्थायित्वासंभवात् । 
खज्ञानात्मकेषरादीनां स्थायिले सर्वदानुभवप्रसङ्गादयापत्तेरिवात्न बाधकाभावात् । मच तेषामपि निर्विकत्पकात्मकलभ्युप- 
गभेनोन्तापत्तिसंभव इति बराच्यम् \ धटं जानामीलजुमवसतर्दिं कदान्विदपि न खात् ¦ नचागन्ठुकचाश्चुषादिद्रया तत्वंभनोऽ 
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चमानादिना सूष्मावस्थादितदाश्नयवेशिष्यन्ञानाजुभववदिति वाच्यम् । चा्ुषादिङृ्यन्यकाटे तस्स्थितावलुमानान्यकाले 
सृकष्मावस्थादिस्थितावुक्तप्रमाणवत्ममाणाभावेनानुमानाद्यतिरिक्तनिर्विं कल्पकात्मकलवचरा्कुषायतिरिक्तनिर्विकल्पकलाभ्युपगमस 
गोरवादिभिरसंभवात् । सर्वत्र निर्विकल्पकस्य वस्तुसाधके मानाभावात्पकषमावस्थादावगत्या तदभ्युपगमाेवि । 
भथेदं रजतमितिवन्नेद् रजतमिलयस्यापि ्रातिभासिकविषयकले कथं बाधकमिति चेन्न । बाधकतायामन्युनसत्ताकलं हि 
प्रयोजकं खाप्रस्य खाप्रेनापि बाधदशेनात् । नचोभयोस्तुल्यते बाध्यनाधकभावे विनिगमनाविरह इति वाच्यम् । बाध्य. 
तायां पू्वैतस्य बाधकतायासुत्तरत्रसय तन्रलात् । पूर्वमबाधिल्लोत्तरस जन्मासंभवात् ।! अमोत्तरभमसथदेऽपि प्रमाबाघ- 
केव अ्रमसयोत्पादात् । तदुत्तरं प्मान्तरोत्पादेन मस बाधे पुनः पूरवप्रमाया बाध्यल्रमपनीयाबाध्यलमवविष्ठवे । अमो- 
तरं भ्रमोत्पादेन भ्रमस्य बाध्यते अमोत्तरं बाधकान्तरायुत्पादेन तद्वाभ्यत्वमेवानपनोदितमवतिष्ठत इति हि विशेषः । इष्टि- 
खष्यन्ञाने सति यावद्यवदहदारकाठं न यस्य बाधस्तद्विषयक्लमेततप्रमालनं तद्विपरीतं अमल्रमिति हि विवक्षितमिति न अमल 

प्रमालन्यवहाराचुपपत्तिः । अथ वियदादीनामपि प्रातिभासिके ततो वाय्वाश्ुत्पादबोधकश्ुतेरप्रामाण्यमादयन्तिकं सादि. 
तिचे्च । खाप्रार्थबोधकवाक्यतुल्यलस्येवे तस्याभ्युपगमात् । खष्टिदृष्िपक्षेऽपि तस ॒पारमार्थिकम्रामाण्यस्य वक्तुमशक्यतयाऽ- 
प्रामाण्येऽखन्ताप्रामण्येऽपि क्षदयभावात् । नच वेदस्याप्यम्रामाण्ये क्र समाश्वास इति वाच्यम् । यथाकथंचित् इत््स्येव 

वेद खाद्वितीये ब्रह्मणि परमतात्पर्येण तचाप्रामाण्यविरदात् । यथाश्चुतार्थऽर्थवादवदभ्रामाण्येऽपि क्षल भावात् । नच वेदखद- 
प्येवासन्त््े कथं प्रामाण्यमिति वाच्यम् । नषि खरूपसत्तवं प्रामाण्ये अयोजकमपितु विषयस्याबाष्यलम् दोषासंस्पर्च॑श्च । 
तडुभयमप्यबाधितब्रह्मतात्प्येवल्यपौ षेये वेदेऽस्येवेति खरूपासततवेऽपि क्षल्यभावात् । नच ध्रुवा यौधुवाएथिवीलयादिश्चुति- 
बिरोध इति वाच्यम् । प्रथिव्यादिकमनिदयं नतु तस्य इष्टिखष्टिरिति बादिभिरपि श्ुतेरन्यथानयनयखयावद्यकतया संतानावि. 

च्छेदेन स्थूरसुषमावस्थान्यतररूपेणावस्थानात्मकेनाकल्पं स्थितेरेव श्रुवपदार्थतया श्रु विरोधस्य दष्टिखष्िपक्षेऽपि संभवात् । 
दृष्टिखष्टो च “एवमेवास्ादात्मनः सवै भाणा. स्वे लोकाः इद्यादि शरुतिः सुपरोत्थितस्य जीवात्ाणादिख्टिं प्रतिपादयन्ती भरमा- 
णम् । नहि स्थितस्य खषटिमवति । नापि इष्िखध्यमावे स्थिखभावः । नच आणाघयुपलम्भाच्तिरपचरिताथां भविष्यतीति 

वाच्यम् । “नतु तद्वितीयमस्ति" (ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पद्ये"दितिश्वुदयाऽविशषेण सर्वेषामभावनोधनात्स॒प्तपुरुषटषटिखुष्टिमत्सकल- 
प्रपश्वाभावावर्यकलात् । तद्धोगानुकूल्कायीरप्राणहिताहितसाधननिषयेन्द्ियाणां भोगजनकादृष्टविरामेऽभावस्योचितखत् । 
प्राणश्चरीरा्युपरन्धेरन्यपुरषाणां तत्संस्कारसदिताविद्याजनितविश्रममात्रतेन द्रषूपुखुषदष्िशिमत्प्राणादि सत्त्वेऽपि खप्तभरति तद्- 
भावप्रतिपादकश्चुतेराक्स्ये द्िष्टकल्पनादिना तदुपपादनस्यान्याय्यलात् । अच्र च श्चुतिविरोधतत्परिदहारादिकमद्वैतषिष्यादौ 
प्रदर्दितमालोचनीयम् । दृष्टिखध्िपक्षस्योत्तमता च सं्षेपश्यारीरके (तत्त्वावेदकमानदृष्टिरघमा तत्त्वक्षतिरमष्यमा तत्त्वप्रच्युवि" 
विभ्रमश्चतिकरी तच्रान्यदृष्टि्मतेश्यादिनोक्ता । तत्त्वावेदकं मानं मानसामान्यमिति दषः अदयश्षादिमानानाभपि तत्त्वावेदक- 

लमिति इषटिरिति यावदधमाश्वुतियुकिभिर्बिश्वमिथ्यालसिद्धौ ्यक्षादीनां तत्त्वावेदकत्वस्यासंमवाव् । तत्त्वस्य शविर्य॑या सा 
टृष्ि्ध्यमा तदिति तत्त्वावेदकमानं पराति । तस भावस्तत्त्वम् परमाथसद्रोधकलं तस्य क्षतिः तसैव क्षतिः नतु व्यवहार- 
सद्रोधकत्वस्य ! तथाच अलयक्षादयो व्यावदारिकसद्धोधकत्वेन व्यावहारिकाश्रामाण्यभाजः श्रुतिरेव केवरं पारमाधथिकमामाण्य- 

तरतीति दष्टिमष्यमा खा्प्रपन्चज्यकिरप्यादिभ्रातीतिकसिद्धौ विश्वमात्रस्यापि तद्टन्तेन आतीतिकत्वाभ्युपगमेऽपि सरवैन्यव- 

हारस्मोपपादितत्वेन व्यावद्ारिकसत्त्वाभ्युपगमस्यापि निरर्थकत्वात् । तत््वप्रच्युवेः व्यावहारिकमानत्वख भ्यक्षादिष्ठ यो विभ्र- 

मस्तख क्षतिकरी निवतिका दृष्टिः । ब्रह्मद्ैतश्ुद्यतिरिकस्वैमानानां व्यावहारिकमपि न प्रामाण्यम् । अपि भावीविकमेवेति 

दृष्टिः । इष्टिखष्टिपश्चालुसारिणी तृतीया वेष्वन्यदृष्टि्मता सर्वोत्तमा मतेत्यर्थः । एवमाकरेष्वन्यत्नापि १ 'अवियायोनयो भावाः 

स्वेऽमी शुद्धा इव । क्षणसुद्धंय गच्छन्ति ्ञनिकजरुधौ लयभिदयाद्युक्तमिति । एतत्सवैमभित्रेयोक्तं दथ्खिच्यभ्युपगमा- 

दिति \ असयन्ततच्छष्विति । अलयन्तानाद्रणीयेषिदयर्थः । तेन छकिरप्यादेरप्यलन्तासश्रकञादिषैरकषण्यसेव खीका. 

रादन्यथा सदसन्यामनिवैचनीयलवं न खादिति नापसिद्धान्तः । एवंचासत्वमप्युक्तं नायन्ततुच्छतारूपं सत्तया भ्रतीलन्हेत्व- 

मपि चु परमाथसत्खरूपराहितयमेव बोध्यम् । भूतेष्विति विषयसप्तमी । तवर्थख दुःखप्रलपशब्दाथे इुःखज्ञानाजुदलग्वपे 
हानो मे न्ट इत्यादिरूपे शरीरविदोषबोधकेऽन्वयः । शब्दस्यापि ज्ञानद्वारा सविषयकत्वादिति ॥ २८ ॥ साधारणधर्म 

प्रद्चयति--आविद्यकनानाविधविखद्धधर्मैवत्तयेति । तृतीयार्थस्य भयोज्यतस्यामेदस्य बा तुल्यत्वेऽन्वयः । साद. 
इ्यसातिरिकत्वतद्धिन्नतवे सति तदतधरमरूपतवाढा । निथैमेकस्य सधिदानन्दादिखरूपस्य सतवचित्त्वादिकं खर्पेथेवावियया 

कट्पितत्वेनाविद्यकम् । सत्तवादिकमसद्विरक्षणत्वे सति निकाल्मबाध्यत्वाजडत्वानानन्दान्यलादयमानात्मकमचिकरणखङ्प 

वरमाथसन्न खत आनि्यकमपितु धर्िधरमेमावेन याऽवि्यया कल्पना तद्ोचरत्वेनाबि्कं वोभययथाप्यानि्क्न ये सत्त्वादयो 

नानाविधा धमाखद्वततयेलय थै; । सन्तं रूपेण त्रिकालाबाध्यमप्यहं गौरः काणः चेत्राजातो विनहामीखयायतादश्षश्षरीरेन्दि- 
यादितादाद्म्याष्यासेनासन्तमिव न वस्तुतो सन्तमिदयर्थः । एवमभ्रेऽपि जडलदुःखिल्लदिकमपि सर्वं॑ताहशश्षरीरान्तःकर- 

गादितादातम्याष्यनैव बोष्यस् । निदृश्ताविध्यातत्कायोऽपि प्रारन्धकर्मभाबद्यात्तद्वानिव व्यवहरतीति 1 अत्र 



५५६. मधुसूदनसरखतिपरणीतभगवद्धीतागूढाथेदीपिकायाः [ अ० २ शोऽ २९ 

श्ञानाभिः स्वैक्माणीनवयादि"नाऽभुक्तं क्षीयते कमे^यादिवचनयोरविरोधाय अरज्धेतरकर्मपरले प्रारन्धकर्मेपरते च स्थिते 
+तस्य तावदेव विर"मिद्यादिश्चुतौ तावदिद्यस्य भोगेन न यावत्मारन्धकर्मनाश्स्तावदिदयर्थकले च व्यवस्थिते जातेऽपि तत्त. 

्ञानरूपेऽविद्यासेषतत्कार्यनाराके फत्मय व्य भ्रियमाणं भारब्धे कमोतिवेगमक्षिप्तशरवदुत्तरदेशसंयोगं विनेव निःरोषफरभोगं - 
विना न विनर्यतीति कल्प्यते । तेन चाविनष्टेन अतिबद्धं तच्वज्ञानं एफलोपमोगप्रारन्धस्थियायनुकं भावजातमपि न बिना- 
शयतीदयपरेणापि येनोपपदयते तदपि चोपजीव्यलात्कत्प्यत इति । एवं च देहेन्द्रियपुत्रकख्नमित्रस्कचन्दनामिन्नविषसपौ. 
दिविभमाजुङृत्तये नद्ययामप्यवियायां नेऽपि दण्डसंयोगे चकभ्रमणानुकूलसंस्कारवदवियाजन्यः संस्कारोऽयुवरते । नेऽपि 
समवायिकारणे क्षणमात्रं का्यवदविद्यानारोऽपि चिरं तदवस्थानं न विरच्यते । प्रागुक्तान्यथानुपपत्तेः अमाणस्य सत्तवान्नाश्च- 
कस्य अआरन्येन भरतिबद्धल्ान्नष्ट एव भविबन्धके कर्मणि भोगतः पश्यात्तत्तवन्ञानेनैव नाश्यल्रादियवियायाः संस्कारपारज्ध- 
कमांदयुपादानाश्रयव्भावुरोधेनानुृ्यापत्तेरपि नावकाशः । नच निरुपादानकं न दृष्टं कायमिति वाच्यम् । समवायिनाश- 
जन्यकारयष्वंघस ददोनात् । नच मावकार्य न तथैति वाच्यम् । भमावखाविरोषेऽपि पथिव्यदे रूपाद्युपादानलम् । नहि 

धायवदेरियत्रैव भावलाविशेषेऽपि घटादेः सोपादानलं न संस्कारादेरिद्यत्र भ्रमाणतदभावयोरेव शरणीकरणीयलवात् । 
अकृते चोक्तश्वुतिसहकृतोक्तादुपपत्तेमोनस्य सत्त्वाधिरुपादानललेऽपि विरोधविरहात् । नच निराश्रयत्वं न दृष्टमिति वाच्यम् । 
अविद्याया इव तत्संस्कारस्यापि छुद्धन्रह्मण एवाश्रयल्कल्पनात् । नच ज्ञानक्रियातिरिक्तसयय न दष्टः संस्कारः ञानस्य च 
भावनाक्रियायास्लद्ं ्टमिति वाच्यम् । अवियाविनाश- संस्कारव्याप्तः संस्कारनासान्यत्वे सति नाश्चलात् ज्ञाननाद्यवदि. 

दयनुमानस्यैव मानलात् । नचैवं धटदेरपि संस्कारापत्तिरि्लादियेकः पक्चः । अथ निरुपादानकाये नचेत्संश्रतिपत्ति 
माभ्युपगम्यतां संस्कारः । ठेतोऽबियानुष्रतिरेवाभ्युपेयः । ङेदात इव्यख कोऽर्थः इतिचेत् अविद्यायां विचित्राः सन्ति शाक्त 
यस्वा आारन्धकाछिकतत्त्वज्ञानेनावरणशाक्तेः अरपश्चपारमार्थकलादिभ्रमायुङ्कलशक्िरूपायाः प्रप्गतार्थकरियासमर्थलायनु- 
कूलराकेध नादोऽपि आरब्धेन खमोगोपपत्तये प्रतिबद्धेन तेनापरोक्षप्रविभासयोग्याना सर्पादिकार्थदंशायसमर्थतया सर्पा. 
भासानां भयकम्पदुःखादिकतिपयकायंक्षमाणां अतिभासिकसर्पादीनाभिवापरोक्षावभासयोग्यानां जीवन्मुक्तभोगाननुकूर्युश्र- 
कलम्रादिबहुतरकायेक्षमतया पुत्रकत्रायाभासानासुपभोगजनकानां समथायाः श्वक्तेरविनाशेन तद्विचिषटतयेद्थः । यद्रा 
विासूङषमावस्थायाः आरज्धकर्मभतिबद्धेन ्ञानेनाविनासत्सिव छेशपदार्थः तदवस्थयेव्य्थं इति गृहाण । तथाच जीवन्भुक्ट्य- 
वस्थायामचृत्त तादृशदकिमदवियायास्वत्सृक्ष्माचस्थाया वा परिणामभूतं पृत्रकलत्रायाभासादिकमस्तीदयपरः पक्षः । तत्राध्- 
पक्षे निदृता खल्पेणाविया निवृत्तं तत्सस्कारभारन्धकर्म पुत्रकलादिकायाभासान्यकार्यजातं यख स श्यः ! दितीयपक्षे 
च नित्त वरणशक्तिविशिष्टतया स्थूलसूपेण वाऽवियानिदृत्तमाभासान्यका्यैजातं यख घ शत्यः । तद्दानिदयत्र तत्पदेनावि, 
यातत्कायदेहेन्दरियादिप्रहणम् । इवेन तद्धद्ैलक्षण्यं बोषयतानुतननतत्वसाक्षात्कारस्य यथा परिपूणश्तकतिमती स्थूखजुपदतखस- 
पाविदया सखाशोषकायेकायनुपजाता आमाप्यशाङकानास्कन्दितमिभ्याखग्रहतया भरतिभासमानसत्वेन चानुपमितखरूपं कार्थ. 
जातं विद्यते न तथा जीवन्सुकसख किंठु संस्कारमा्रोषावदिष्टयर्किचिच्छकिमती सृकषमावाऽतिदमानकत्पायियातस्कर्य- 
मप्याभासभूतं वर्तेते । तदुभयमप्य्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितमिभ्यालनिश्वयेनोत्ससत््वप्रतिभासमुपश्दितम्बश्पं भाधितमेव 
आरन्धभराबस्यादजुवतेत इति सूचितम् । सर्वैदा समाधिनिष्ठोऽयत्र स्वेदेति समाभ्यतिदययप्राद्योमिग्रायेण । तेन य्युतिष्ठती. 
सस्य न विसे: । यद्वा व्यु्तिष्ठतीलत्रापि इवेति सेबध्यते । तथा सर्वैदेदयसंकुषितमेव । तथाच निर्दासिखानाभासटृतति- 
रतरिच्छिन्नानन्दाद्वयात्मसाक्षात्कारोऽपि व्युत्तिष्ठतीव भरन्धप्रानस्यात्तदानीमपि वाधिततयोपमर्दि्खरूपद्खदुःखादिष्सयामा. 
सवाम्भवतीर्थः । एवंच समाधिन्युत्थानयोरविरुद्धयोरपि समावेशद्रैविन्यमव्याहतं भवति ¦ अवाच्यस्येलि । अरति. 
निमितं विना शन्दवाच्यलासंभवाभिषेमेके ब्रह्मणि प्रदृत्तिनिमित्तायोगादवाच्यसेल्थः , विश्चिष्दाकेन पदेन जष्व्- 
जहत्खार्थलक्षणयेव्यादि । श्रह्मविदापरोति पर*मिति धुखा तमेवं विदित्वेति श्रु! च मुक्तिदेतुत्वेन बोधित शुय- 
ब्रह्मबेदनस्य तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजन्यनिर्विकल्पकसाक्षात्छारात्मकस मोध्नाय संपादन मावक्यकं । तथ तक्वंपदाभ्यां समा- 
नाधिकरणाभ्यां जीवलविविषठश्चरतवििषटमतिपादकाभ्यां तयोसतादात्म्येनान्वयवोधसाकाह्काभ्यां यतो वा प्मानीश्यादि- 
छतिबोधितेश्वरखदीतशक्तिक'तयथामहामत्खेतयादि्ुतिनोधितजीवग्हीतकतिकाभ्यं विि्टोपस्ितौ स्यां गीते च तयो. 
एद समवि व िपतिवियदपरनजन्येड घटः मगा गृहीतेन विशिद्ठाभेदनिषयकलष्य विशोषणामेद 
षयकललनियमेन तंत्र विरोधप् वन च सति च सति वाच्याथामेदज्नाने भरमालासंभवेन तात्ययासंमवधदाच्छुदनिषयकनि- 

विंकल्पकबोधे तात्पर्यग्रहः । नहि तात्पर्यविषय्रदासं तत्तात्ययसुपपद्यते । तादृशम्रहश्च न चद्धस्यावाच्यसय ककण. 
महं विमां तेन विना तादशशाग्दहेतोः श्द्धस्मरतेरसंभवात् । तद्धेतुसषणाप्रहशच संबन्धांशे खरूपतः शरुदमह्मावगाही छद 
नदसनन्धिशक्तं तदादिपदमितयाकारकः तस शद्नह्मनिभिष्ठैदिध्यावगादितवेन तदथमपि शदमहाज्ञानस्यावश्यकतवम् । तथ 
तदा स्परविरूपमेव संभवति । नच सैवास्तु शराग्दहेतुरिति वाच्यम् । पद्पदाथसंबन्धम्रहाधौनपदार्थश्शतेरेवे हेपुत्वादन्यभा 
तीसयदिल्कषणामरहाथोपेक्षिततीरस्द्रतेरेव तीरलान्दबोधसंमषे लक्षणाप्रदात्पुनसतीरस्थवेरनाबदयन्ता खात् । भतमनद्ापस 
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भ° २ ° २९] श्रीधर्मदत्तरा्मेणा(भसिद्धवचाशार्मणा) निरचितो गूढाथतत््वारोकः । ५७ 

समानसुभयत्र जक्षणाग्रह्यथापेक्षितञचदस्यृतिश्च न संस्कारंषिना संस्कारश्च नाजुभवंविनेति तादशानुभवोऽपेक्षितः । खच 
_ सत्यादिवाक््यतः यतोवेद्यादिवाक्यतोऽपि च संभवति । तयोक्षणवाक्यखेन छदरक्ष्यन्यक्तिवोधपरलात् । सोऽपि निवि. 

कल्पको निर्विकल्पकस़्तिसाभ्यः साच सद्यादिपदेभ्यः सव्यलाद्युपलक्षितलक्षणाम्रहाधीना । नच तदर्थमपि तादशाजुभवा- 
पश्षायामनवस्थेऽति वाच्यम् । सुषुप्तो साक्षिखरूपाज्ञानखरूपदुखखरूपनिविंकल्पकास्तिसोऽवियादृत्तयो विवरणकारादिभि- 
रङ्गिहतासाखु॒साक्षिखरूपनिर्विकल्पकढृततेः संस्कारस्य तद्धेतुलसंभवात् आत्मान्यगोचराखिल्डृत्तिनिरोधात्मकासंभर्ञात- 
समाधिगतनिर्विकल्पकसाक्षिखरूपप्रयक्षजसंस्कारस् वा हेतुलसंभवात् । नचायमेव संस्कारस्ततत्वतमस्यादिवाक्यजन्यशाब्दा- 
लकूलनिर्विकस्पकल्य्तिहेतुरस्त॒ क्रिंसत्यादिवाक्यजनिर्विकल्पकाबुभवजसंस्कारेणेति वाच्यम् ! यदि हि मष्टावाक्यजशाब्द्- 
लकूलस्ख्यथतेवोक्तानुमवसय स्यात् पिन स्यद्ैयथ्यंम् । नच तदस्ति किंतु मोक्ेठुतया श्॒दधबदयानिर्विकल्यके शुतिभिरगहीते 
किंतद्रहमेति शद्धनह्मविजिज्ञापयिषया पृतानां सत्यादिवाक्यानां सल्यलाद्युपलक्षितैक्यगोचरनिर्विृल्पकतात्पयैऽवधृते ततो 
विदि्टामेदबो द्वारा ॒विरोधप्रतिसंधानपू्कलक्षणादिप्रहजन्यञ्युदवस्यरतिस्वतस्वात्पर्यविषयानुभवोत्पत्तिः ततथोक्जिज्ञासानि- 
इतिः । निवृत्तायां विरोधिन्यां तस्यां महावाक्यश्नवणतलन्यबोधादिसंपादनसंभवः । तदयुकूला स्ख्तिर्थयपि सौषुप्ाजुभवज- 
संस्कारादपि संभवति तथापि खप्रकरणस्थावरयापेक्षणीयवाक्यजानुभवर्सस्कारस्यैव ऋरिय्युद्रोधसंभवेन तादशस्दतेसाद- 
रालुमवमूलकललोक्तिरेपपन्ला । नच सत्यादिवाक्याष्ृक्षणया सललाद्युपलक्षितद्चद्धोपस्थितौ तद्रोचराचुभवोऽस्व॒॒कं सदय- 
लादिविशि्टा्तादात्म्यावगाहिबोधेनेवि वाच्यम् । पदानां विशिष्टे दाक्तौ विशिष्टोपस्थितौ च अथमतो जातायामाकाह्घादि- 
शाचिभ्यः पदेभ्यो विदिषार्थसंसगांवगाह्यनुभवस्यैव समुख्यलात्म्रथमत उत्पत्तरव्जनीयलात् । ततो विरोधम्रहादितो लाक्षणि. 
कार्थप्रतिपत्तिर्हिं संभवति । अन्यथा पदार्थमात्रे विरोधाभावात् लक्षणेव न सादियतोऽप्यपेक्षणीयलाद्रा । नच विशिष्टाथंता. 
दात्म्यभाने विशेषणयोः स्मलव्रह्मलाय्योरपि तादात्म्यभानस्यावईयकतया तख बाधेन तदुत्पन्ुमेव नातीति वाच्यम् । 
दाब्दबुद्धः बाधाप्रतिबध्यलात् । तदुक्तं खण्डने "अद्यन्तासयपि ज्ञानमर्थ शब्दः करोति हीति । नच तत्त्तमसीतिवाक्य- 
जन्यरान्दानुकूलोपस्थितिहेतुसंस्कार्संपत्तेः किंतद्रद्येति जिज्ञासानिव्रततेश्च सदयं ब्रह्मेति पदद्रयादपि संभवात् पदान्तरवैयथ्यै 
मिति वाच्यम् । बद्मलोपलक्षिते सदल्लोपलक्षितमेदभरमेण ब्रह्मखरूपमोश्षे बाध्यलापत्त तदर्थं तदुपये प्रइृतति् स्यादिति 
तच्धमतन्मूलज्ञान निवृत्तये सद्यललोपरक्चितन्रद्मलोपलक्षितयोरेक्यज्ञानमपेक्षणीयम् । तच्च सयं बह्मति पदाभ्यां यथासंपाद्- 
नीयम् तथा ब्रह्मलोपलक्षिते ज्ञानलानन्दल्ानन्तखाद्युपलक्षितमेदभ्रमाणामन्ञानलेनाखप्रकाशतयाऽखखलेनानसिल्धिततयां 
सान्ततेन च ब्रह्मखरूपमेक्षस्यापुरषार्थल्रापादकानां तन्मूखन्ञानानां च निवृत्तये ज्ञानलाद्युपलक्षितजह्मत्वोपरक्षितेक्यन्ञान- 
मप्यपेक्षणीयं । त्च ज्ञानमानन्दमनन्तं ब्रह्मेलयादिपदेभ्यः संपादनीयमिति वैयथ्यासंभवात् । नचैक्यं ब्रह्मखरूपातिरिक्तमन- 
विरिक्तं वा । अतिरिक्तमपारमार्थिकं पारमार्थिकं वा। तच्रातिरिकिसयापारमार्थिकसय तिर्विकल्यकप्रमायां भने प्रमालानु 
पपत्तिः । तख पारमार्थिकत्वेऽदैतदानिः । अनवतिरिकस्य तस्य मने लक्षणामूटतज्न्यनिर्विंकल्पकोपस्थिविविषयत्मेन ज्ञात. 
तयाऽन्ञातविषयल्लाभावेन प्रमालानुपपत्तिरिति वाच्यम् । सल्यलाद्युपलक्षित मेदाभावात्मकस्येक्यस्य अह्मत्वोपलक्षितखरूपालय- 
न्तानतिरिक्तस्ैव सादिवाक्यतात्पयैविषयबोधे भानाभ्युपगमादबाधितव्रिषयलक्षवेः । सदयलब्रह्मत्वोपलक्षितयोः खर- 
पयोरत्यन्ताभिन्नयोसरदाव्म्यस्य खखशरूपानतिरि्तोक्तमेदाभावस्यापि च संसर्गतया भानासंभवेनैक्यगोचरत्वेऽपि निर्वि- 
कल्पकलाव्याघातात् । यथाकथचिज्ज्ञातलस्य स्त्रैव संभवेन प्रङ्ृतप्रमानिवद्यभ्रमसंशचयसमानाकारकथ्मादिनिवतेकश्चानविष- 
यत्वेनैव ज्ञातलस्य बाच्यलात् । यत्र सलयलादिकं यत्र ब्रह्मत्वं तयोर्भेद इत्युपलक्षितमेदभ्रमविरोधिनः प्रमाणत्वेनाभिमत- 
अरङतवाक्यजबोधपूर्वकालिकस ज्ञानस्य तिषयलमेव भरते श्ञातलमैक्यस्योक्तसख । तच्च न तादशवाक्यजन्धवोवात्राक् तस्यो- 

करबोधसेव विरोधिलादिलयनन्यलेऽपि अह्मखरूपदैक्यस्याज्ञातत्वेनाज्ञातविषयकलस्याप्यनपायात् । न.ॐं॒निर्विकत्पकोप- 
स्थितितः शाब्दस्योक्तनिर्विकल्पकस्य विषयावैलक्षण्यादुपस्थितिवदस्यापि विरोधित्वं न स्थात्. । मेदाभावत्वेनेवेक्यस्यं मेदवि- 

रोधित्वैन तेन तदनवगाष्िनो विरोभ्यविषयक्लत्तथात्वेऽपि विरोधि उक्तशाब्दवदुपरस्थितेरपि तथात्वं स्यादिति वाच्यम् । 

तयोः समानविषयकत्वैऽपि सत्यलविशिष्व्रह्मलविशिष्टतादात्म्यबोधकोकतवाक्यजन्याजुमवलरूपाजुभवसिद्धविरोधितावच्छेद्- 
कधमसत्तवास्वाभ्यां वैलक्षण्यात् पीतः शङ्क इति साक्षात्कारिभ्रमेऽनुमानजन्यादुषटन्द्रियजन्यक्वैयज्ञानयोः समानविषयक- 
त्वेऽपि विरोधिलाविरोधिलयोः भरयक्षलरतदभावाभ्यां वैलक्षण्यवत् । नच विरोष्यविषयकस्योकवाक्यजन्यलमत्रेण बिरो- 
धित्वं कथमिति वाच्यम् । खरूपामेदस्य विरोध्युकमेदाभावव्याप्यलग्रहात्तदादितोक्तवाक्यजोकविशि्टमहयुदधोषितसंस्कार- 
सदितस्योक्तायुभवस्यय विरोधित्वे क्षद्यभावात् यदोक्तवाक्यज्ञन्यसख निदिषटदरयतादात्म्यस॑खगांवगादि्ञानस्रोपदिततादात्म्य- 
निषयकलनियमेन तस्ाप्युपलक्षितमेदभदविरोधित्वसंभवात व्ुतपत्तिवेचिष्यातप्रयमार्थमेदाभावे पदद्रयशकुपस्थापितवि- 
विष्टनिःकृषटविशोष्यमात्रभानख तादपर्यविशेषादिभहमरिम्ना वििष्बोधे तदनन्तरं बोधान्तरे वा प्रथमाथामेदे पदद्रयलक्ष्यछ्चद्ध- 
भानस संभवेन तस्य यत्र सदयत्वं यत्र॒ च ब्रह्मत्वं तयोर्भेदाभाव हयाकारकस् निर्विवादनिरोधित्वसंभवात् तदुपधायको- 

वाकयजन्यत्वसख निर्विकल्यकायुभवे विरोधित्वभ्रयोजकत्वस्यानुभनिकत्वात् 1 नच मेदश्नमादीनामान्तराल्िकमेदाभावत्व. 
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वि्िष्टविषयकविरोधिम्महादेव निडत्तिसंभवात्तनचिदच्यथ निर्विकल्पकाभ्युपगमो निरर्थक एवैति वाच्यम् । सुद्धरपातेन घटय 
व्रिनाशेऽपि तत्सुक्ष्मावस्थाया यथा द्यन्नाननिवर्तैकभ्रमयेवोच्छेदस्था विरोध्युक्तन्ञानैन हि मेदभ्रमविनाश्चरूपनिशृत्युपत्तावपि 
तत्स॑सुकारनिढत्तिरूपतङ्ुच्छेद सय पमांविना न संभवः । नचान्तराठिकमुक्तन्ञानं भरमाभमेदाभावलवििष्टविषयकलात् विशिष्ट - 
माचचस्य च कत्ितलादिद्यतस्तस्य विरोधिनो विदोषणल्यागेन शुद्धबह्मरूपतया ताच्तिकस्य प्रमारूपतात्पर्यविषयनिविकल्पक, 
बोधसीकारस्तत्समानविषयकस्याप्यनुभावानारूढविरोधिखकस्य तद्वारणायोक्तविरोधिविदिष्टवबोधोपधायकोक्तवाक्यजन्यलपुर्- 

स्कार इति दिक् । एवमेव जीवलो पलक्षितत्रह्मलोपकलक्षितमेदहः सर्वेथा निष्ठपाद् कोऽनायवियामूलकोऽङ्गीकायेः । तथाहि 
-जीवखरूपं परमार्थसत्ुखखरूपत्रह्मणो वस्तुतो भिन्नं यद्यपारमार्थिकं कस मोक्षाय प्रदरत्तिरर्थवती स्यात्तसेवाभावात् । यदि 
पारमाथिकं तदापि खभावतो दुःखादिमदुतोपाधितः खभावतो दुःखिलेऽनिमोक्षः सयात् खभावप्रच्युतेर्क्यलात् । जौपा- 
धिके त््मघवद्धिदोप्यौपाधिक एवास्ु न वास्तविक इति भधरमविषय एव सः । स॒ एव च खप्रकारापरमार्थसदानन्दस्य सर्वा- 
निषटहेठुभमश्वानाधयुक्तैकाविद्यापादित ईति समस्य तश्योच्छित्तये जीवलोपलक्षितब्रह्मलोपलक्षितैक्यस्य मेदाभावात्मकख 
खरूपानतिरिक्ततया पारमार्थकष्य निर्विकल्पकप्रमा तत्तवमस्यादिवाक्यतात्पय॑विषयोक्तप्रणाल्या तद्राक्यात्स॑पादनीया । तत- 

एव हि तस्याः समूलोक्तभमोच्छेदत्वं नान्यथा । अन्यथा जीवब्रहयेक्यसय खरूपानतिरिक्तखय सद्यादिवाक्यजप्रमायां विषय, 
स्याविशिष्टत्वेन ततोऽपि तक्ञिदृत्तिः स्यात् । नचेशपत्तिः अनुभवविरोधात् । नहि नीरे न घट इति भमख स्थूलो घट 
इति बुदधिर्मिंवर्तिका । नच तयोविंशिष्टविषयकला्न दृष्टन्ततेवि वाच्यम् । यो नीलः स नायं घट इति नीरत्वोपलक्षित- 
मेदबुद्धावपि यः पीतः सनचा्यं घट इति बुद्धेः पीतत्वोपलक्षितामेदविषयिण्या विरोधानयुभवात् । नहि व्यक्तिरेकैव भवतीति 
नियमः । तस्मात्त्तद्धर्मोपलक्षितयोभदबुद्धो तयोरेक्यन्ञानं विरोधीेवास्थेयम् । उपलक्षितखरूपमात्र स्ाविशेषादुपलक्ष- 
कस्याभानात्करथमत्रेतदुपलक्षितस्य विषयत्वं नात्रेवि । नच वाच्यं तत्प्रकारकक्ञानभ्रयोज्यनि्विंकरपके पूर्वज्ञानीयविरेष्यताप्रयो- 
ज्यविषयतावल्स्य नियामकलादतएवापि स्वैर शयुद्धबोधतात्प्येकवाक्यस्थले विरिष्टविषयकस्योपहितविषयकस् वा बोध 
तत्पूवैमूरीकारः । एवंचोपलक्षितमेदेकयगोचरज्ञानयोरनुभवतिद्धरतिबध्यप्रतिबन्धकभावावच्छेदकत्वं तद्धमप्रकारतानिरूपि- 
तविदोष्यताभ्रयोज्यानवच्छिन्प्रतियोगितासंबन्धावच्छिन्नरकार तानिरूपितमेद विदेष्यतानिरूपिततद्धर्मभ्रकारतानिरूपितविरोष्य- 
प्रयोज्यानवच्छिन्नप्रकारताकबुद्धित्वे यत्न सदयत्वं यत्र बह्मत्वं तयोभद इति बुद्धिनिष्ठे तत्तद्धमप्रकारतानिरूपितविशचेष्यता- 
प्रयोज्यानवच्छिन्नविषयताविरिष्टत्वे सति तादृशविषयतान्तरविरिष्टमेदाभावलान्यधर्मानवच्छिनमेदाभाव निष्टविषयताक- 
बुद्धित्व च सललादिकरं यत्र यत्र तयोरेक्यमिदयाकारकन्ञाननिष्ठे तारौ क्यनिरविकल्पकनिषटे वा संभवदुक्तिकम् । वैिध्यं च 
सतादातम्यस्निरूपितलान्यतरसंबन्धेन निर्विकल्पके च बिषयतात्रयाणामेक्यात्मन्वयः । नचोपलक्षितयोभदज्ञानमेव न 
संभवति अभावबुद्ेविरिष्टवेरिष्ट्यावगादितानियमादिति वाच्यम् । तक्ञियमस्य री करिकभयक्षविषयलात् । तयैव संबरिधिताः 
वच्छेदकरूपेण संबरिधग्रहापेक्षायाः संयोगादिस्थके दशनात् । प्रतियोगितावच्छेदकानुयोगितावन्छेदकयोरपि संबन्धिता- 
वच्छेदकरूपलाव् । एवमयं गोरिति प्रयक्षोत्तरं गोत्वेनेमंजानामीलनुव्यवसाये अदयक्चरूपे संबन्धिनो गोलस ॒खूपतो 
भानदश्नात्तत्तद्धमावच्छिन्तत्तत्संबन्धिनिष्टलोकिकनत्रिषयताकगप्रलयक्ष एव तत्तद्ध्माचच्छिननसंबन्थिविषयतावज्ञानं कारणम् । 
तन्तदधमोवच्छिन्नतत्तत्संबन्धिताकृसंसगोवगादिज्ञान एव तत्तद्धमांवच्छिन्नतत्तनिष्ठलौ किकविषयताकल्लनियम इतयभ्युपेयं । तथाचो, 
पलक्षितमेदावगाहिज्ञानस्य सामग्रीसभाजात्पामाणिकत्वेऽपि न क्षतिः । नचोपलक्षितमेदतदभावादिधियोः क्षापि परतिबद्धथल- 
तिबन्धकत्वे न दष्ट इति वाच्यम् । कोद्यतिभारोऽलुभवसख यदि तयोरपि तथालमायुभविकं तदान्यचादटमपि छि न स्यात् । 
अन्यत्र एथिन्यामद््टमपि लौदाच्छेयलमालुभविकमिति हीरके खीक्रियत एव । नष्येकान्ततोऽदष्टमपि खरूपतो चरलप्रका- 
रकेऽयं घट इति श्मनि नायं घट इयस्य खङूपतो घटव्ायन्ताभाववुदर्विरोधिलस् दनात् । नच तयो्धटतादात्म्यधटमे, 
दाभाषावेव तिषयाविति वाच्यम् ! भिन्लविषयकाुमितिसामभ्रीदशायां शखरूपतो घटलभ्रकारकम्रलयक्षे्छातस्तादशाज्ञानसंभ- 
वात्. । नैयायिकेसताद्शम्रदयक्षस्यान्यत्रापि सखीकाराच्च तत्र॒ तदभावानवगाहिनोऽसमानघ्रकारकधदमेदज्ञानश्य बिरोधिलासं. 
भवात् धटमेदरप्रकारकनिश्वयत्वेन गुरुणा प्रतिबन्धक्लपिक्षया लखघवेन शङ घरलविरशेषिताभावनिश्वयच्चेन अतिषन्धकल- 
सैव युक्तलात् त्येव ताददाभावावगाहित्वे प्रमाणलाश्च । नच्ालन्ताभावभरतियोगिलस्यावष्वछि्रलनियम इति वाच्यम् । 
-ध्रंसप्रागभावादिग्रतियोशिलस्यानवच्छिन्नत्वेऽव्च्छेदकंविनाऽनुपपत्यभावसदङृततलघवसयय प्रयोजकताया; श्ुसत्वेन तख 
खन्ताभावश्रतियोगित्वेऽपि सत्वे त्नाप्यनवच्छिघ्नलसंभवाडुक्तमियमस्याप्रयोजकलराघ् ! नव घटविकेषणस धरटलसय छथ 
ममा ्रिशेषणलमिति वाच्यम् । दिखी विनष्ट इदयच पुरषनिश्चेषणीभूताया अपि यिखाया अभावविक्ञेषणलाभ्युपगमसख 
एरषसततवग्रहकायकेनेवान्नाप्युक्तगोरवादिव्राधकेनायन्ताभावे चटलबिरेषणलाभ्युपगमस्य समानलादिवि ¦ तच्वमस्यादिवाक्य- 
स्थले व्यवस्थितायां प्रक्रियायां छदध्रह्मखान्दसाश्चात्काराचुकूलेपस्थितिमधिष्ख मतानि परदद्छन्ते ! तत्र शकतिग्रहादिबि्ोप- 
ध्थि्यादौ जाते निरोधग्रतिसंषानग्रदीतद्यद्धबोषतात्पयान्यथाबुपपत्या विरेष्यमत्रे लक्षणायाः शक्यविबिष्टतादासम्यूपाया 
िशिषठसापि शद्धे सति कत्पितत्तया कत्यितायाः शरद्धिष्ठानवन््छिश्प्रकरताश्चटिष्चद्वसनन्धि्चक तत्पदमिति जानाच्चद्ो- 
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पस्थितिजोयवे । नच रक्ष्यतावच्छेदकतीरवदध्युपघातकलादिरूपेैव तीरमाजरादौ लक्षणा इटा । नचानवच्छिभेन च 
तद्ू्हानिर्विकल्पकोपस्थितिलकष्यतावच्छेदके लक्षणाभ्युपेया नवेखन्यदेतदिति वाच्यम् । तात्पर्याधीनखाच्छब्दडतेस्तात्पयाद्धि 
धृत्तिरिति चिन्तामणावप्युक्तम् । तथाच तत्वमस्यादिवाक्यानां शदे बरह्मणि तात्पयैऽवधृते तात्पर्मविषयनो धनिवौहकतदुपस्थिलयर्थ 
तत्र लक्षणायां आवर्यकलात् । तत्तद्धम्मे विद्धिष्टोपहितबोधे तात्प सति तत्र राक्तयमवे तत्तद्धमविरिष्धोपदितयोक्षणाया- 
सद्रदहाद्विशिष्यदयुपस्थितेश्च युक्तलात्. विशिष्टादितात्पयस्यैव प्रायिकल्चेन । नचानवच्छिन्ने लक्षणादिकमिति हि भवादः । 
नच निर्विकल्पकं स्मरणं नेयपि वाच्यम् । अथवाकारादिपदािर्विकल्पकमेव स्मरणमास्तामिति मणावुक्तलात् । तादच्यर्खवेयैत्र 
भ्रामाणिकलं तत्र तादशानुभवजसंत्कारस् तत्कारणवस्यापि संभवात् । उकाच लक्षणा भागलक्षणा जहदजदष्टक्षणा 
चोच्यत इेकं मतम् । अपरं च विधधिष्टराक्तिमहादुद्धे विशिष्टसंस्कारे तत एव शुद्धतात्पर्थग्रहरूपात्मतिबन्धकाद्विरोषणप्रमोषेण 
तस्माद्वा सहकारिणो विष्य एवे संस्कारोद्रोधेन विशेष्यमाध्रगोचरनिर्विकल्पकोपस्थितिर्पपद्यवे । खीक्रियते च अरमेयजा- 
तिमदायजुभवाहितसंस्कारस्यादछ्ादिविच्ेषेण भ्रमेयखजातिलादिश्रमोषेण शुद्धरामलायंरा एवोद्ठोधेन शद्धरामलखादिविषिष्यो- 

पस्थिती रामादिपदात्तादशविरिष्टतात्पयेशालिनि इति न क्षणाया इत्तिरूपायास्तत्रादरः । वस्वुतो न त्रापि चशक्तिज्ञाना- 
च्छकयोपरिथितो शाक्य संबन्धरूपलक्षणाप्रहस्य तातयर्यविषयबोधायुङखोपरिथितिजनकलकल्पनापेक्षया चक्तिज्ञानसैव तात्पर्य- 
विरोषग्रहघदकृतस्य संस्कारोद्रोधनद्वार शक्यार्थस्य तत्व॑न्ध्यर्थसखय चोपरिथितो खाधवेन हितुखं कल्पनीयम् । भर्थ॑वि्ेषोप- 
स्थितिनियमश्च तात्प्भ्रहविश्षेषसहकारिसमवधानासमवधानाभ्यासुपपद्ते । नच शकिः पदपदार्थयोः संबन्धस्तञज्ञानं च 
नियतोद्धोधकं यजनिरूपितखेन संबन्धविषयकं तत्संस्कारोद्रोधनेन तदेव स्मारकमिति न शचक्यसंबन्धिस्थ्रतिखतः संभवतीति 
क्षणाया रक्ष्यार्थसंबन्धरूपाया अभ्युपगम इति वाच्यम् । पदजन्या ्युपस्थितिरपेश्षणीया साच नियतोद्रोधकादन्यथा 
वेयन्यदेतत् । तथाच । दाक्यार्थस्तिर्नियतोद्धोधकविधयैव तत आस्तां तत्संबन्भ्यर्थस्खतिस्वु ततो इदिति इदैव भवतु, 
क्षयभावात् । रक्षणाभ्युपगमेऽपि तात्पर्यसख नियामकताया अवद्यंवाच्यतया तत॒ एव सर्वदोषपरिहारसंभवाह्लाघवमेवात्र 
केट्पनायां प्रमाणस्य बल्वत्सहकारीति मन्तव्यमिति न इत्तिलक्षणा । अपितु शक्विश्नानजन्यशषक्यसंबन्ध्यथीपसिथितिः 
तजन्यलदेव निविंकल्पकायुभवस्य तत्तद्रन्थे लक्षणाजन्यध्यवहार इति मतम् । अन्यश्च शदाक्तिज्ञानजन्यविष्रिष्टोपस्थि- 
तेरेव श्ुद्धबोधतात्प्ज्ञानसहछृताया उपस्थितबिरोत्यस्य नि्विकल्पकशाब्दसाक्षात्कारेऽपि कारणलरं बिशोषणामेदबाधग्रहेण 
विशिष्टनोधतात्पयं्रहरूपप्रतिबन्धकसयापाकरणात् । निचिषटशक्तपदस्य विरोषणमात्रपदार्थान्तरान्वयतात्प्ये खात्टयेण 
तदुपस्थितये ऊक्षणादरणीयैव राक्तया विशेष्यविशेषणतयोपस्थितस्य पदाथोन्तरेणान्वयासंभवदेकन्न विरोषणलेनेयादिब्यु- 
त्पत्तिविरोधादच छद विषयकोपस्थिलयन्तरा कल्पनखघवं च ममाणध्यं सहकारि बोध्यमिति मतं तेषु भ्रथमभतमाभ्िलयोक्त 

जहदजदत्सार्थलक्षणयेति । श॒क्यतावच्छेदकस विशेषण द्यागाच्छक्यसख विशेष्यस्याद्यागाजदहदजहत्खर्थैतयुच्यते । नचे+ 
तरृध्युपघातकलक्षणायामपि गतमिति वाच्यम् । रक्यतावच्छेदकागोधकचे संघयक्याबोधंकढ़त्तिलस्य विवक्षितात्. । शक्ति 
वारणाय सदयन्तम् । जदत्लाथाया अजहत्खार्थीयाश्व विशेष्येनैव वारणात् । नच बोभ्यख श्चुद्धस्यारक्यल्ादसंभव इति वाच्यम् । 
विशिष्टधटकतया विशेष्यमात्रापि शक्यलात् । विश्िष्टखय विशेषणविशष्योभयरूपलेन शक्यतोभयत्र पय॑पिति तत्प्या- 
प्यनधिकरणलस्यावाच्यरूपलात्. । अजहत्खार्थद्यत्र खां्थपदेन दाक्यताश्रयतमात्रस्य विवक्षितलादवाच्येदयजंहत्खार्थे- 
सयुक्तयोनं विरोधः । सर्वत्रान्यत्र लक्षणया अ्रतिपत्तिरुक्ष्यतावच्छेदकसदहितस्यैव । सापि सविकल्पा साक्षात्कारात्मकलाब्दालिम- 
का । अत्र्या तु ततो विलक्षणेद्याश्चयेमिति संगतम् । सं बन्धान्तरसिति । चक्यसीरदरयसंपसंबन्धं गौणीदत्त्याख्यम् व्यज्ञना- 
क्यसंबन्धवेयर्थः । तदुभयं आरामाणिकं भवतु मा वा असि व प्रहिद्धभिदयेतावतेषोक्तम् । थं तिप्रखङ्क इति । यख बोधो 

यन्राभिमतसदन्यस्यापि बोधप्रसङ्ग दयः । साधारणत्वादितिं । नच संबन्धसय साधारण्येऽपि तत्र महस्तस्य बोध इति 

नातिप्रसङ्ग इति वाच्यम् । संबन्धसत््वे तत्नैव भ्र इत्यस्यासेभवात् । नच यस्योपरिथितिस्तत्र अरदो नान्यत्रेति वाच्यम् । 
उपस्थितावपि पथनुयोगस समामलादशटविरोषधरितसामग्रीतः कथंचित्तभियमेऽप्यनेकार्थोपसिथितौ सर्वत्र तद्हसभवेन यस्यं 
बोधोऽभिमतसरदम्यबोधप्रसङ्गस् तादवस्थ्यात्. । सर्वानिति । गदीततात्परयाग्रहीततात्पथानिखर्थः । तथाच तदर्थताद्प्य- 
प्रहवतसद्रोध इव तदप्रहवतोऽपि तत्रैव तात्पर्य॑तदैव बोधः स्यात् खरूपेण तातप्य॑स्योभर्यभद्यविशेषादिति भावः । नं 
सवै इति । तथाच तात्पयेनिणैयस नियामकलोपगमेनाग्रहीततात्पयैस्य पंसस्तद.भावाननोक्तापत्तिरिति भावः । वदीति 1 
पुरुषगतेन निदौषलादिना नियमित तात्पयनिश्वयस्य नियामकलं इत्यथः । चुदषगत पवेति । बोदधपुरुषगतएवेखर्थं । 
तथाच नियामकल्ेनामिमतेषु आगृक्तेषु शक्तिः शब्दगता शंकयार्थसंबन्धरूपा लक्षणार्थगता तदन्यमात्रभरतीतीच्छयायुश्वः 

रितत्े स्ति तत्रतीविजननयोग्यलरूपं तात्पर्यमपि शब्दगतमेव तास्पयनि्णयस्तु पश्वादुक्तः । पुरुषगतस्वस्यापि नियाम 
कपरयदुयोगेऽनादिप्रवादपतितविपाकाभिसुखक्रमवत्कायं कारणयुङ्कविचक्षटकधरितसामम्री चक्रान्तर्मतयुङृतिविद्तेषधरिततातपर्य. 
नि्णयोपधायरुनिरदोषलातिरिक्तचरमसामभीतदुत्सारितदुरिततमःसमुद्र्ादिदोषरूयमरतिबन्धकोभावौ तात्ययेनिर्णयनियामकतया 
पुरुषगवेवामिधातन्यो । एवंसति लक्षणाभ्युपगमेऽपि तात्पग्रनिणैयद्यारा सामम्रीसदहितो निदोषलस्थो विषुः शररषग एव 
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नियामकः पयंवसन्न इति भावः । सचेति | सच लक्षणादिश्त्तिमन्तरेणापिं श्रततनत्वमस्यादिवाक्यख सहकारिभाव- 

सापन्नः पुरषविरोषगतस्तत्ययैविषयवबोधस्य संभवलेव नियामक इति लक्षणाद्यभ्युपगमोऽनर्थक एवेति भावः । यादा. 
स्येति । तात्प्यनिर्णयसुकूरविचारादिमत इयर्थ- । लक्षणाग्रहतज्न्यश्चद्धोपरिथदयदेर्महि यादृरापदार्थेऽन्तभोवः खक्षण- 
येदभिधानस्यासङ्गलयापत्तेः ! एवंच तादशेवेलयनेन लक्षणाग्रहायतिरिकिदान्दायुकूलध्मवतः छद्ान्तःकरणयस्येव परामर्षेण 

विनापीयदेरपि नासङ्गतिः । तादृदाश्यैवेेवकारेणाङृतविचारस्य शाब्दानुकूरब्युत्पत्तिरदितस्य निलनेमित्तिकानुष्टानाघ्ुप- 
जातान्तःकरणखदधेः पुरुषस्य व्यवच्छेदः तेन शब्दविरोषस्मेव कारण उन्तपुरुषस्याप्युक्ताक्षात्कारः स्यादियापत्तिरपाकता । 
तादृशेलनेन विचारव्युत्पत्यदेरक्तस्य पुरस्काराव् । कैवलं इति । कैवस्यमन्र॒ लक्षणाजन्योपरिथतिसादि्यरादिद्यसु दोषेण 
विचारादि पुरस्कारस्यावद्यकलेन खेतरराहिल्यरूपस्य तस्य॒ वक्तुमशक्यलात् । उपस्थितेरनावदयकवे तद्वेतोगहीताया 
लक्षणायाः सुतरामनावदयकलमियाद-विनापि संबन्धेनेति । अयमभिपध्रायः- तच्वमसीलयदेरपासनाप्रकरणस्थला- 
भवेनोपाखसमप्पकलासंभवात् "ब्रह्मविदाप्नोति परः “तमेव ॒विदिले'द्यादिश्ुतिगोधितमोक्षसाधननिर्विकल्पकसाक्षात्कारपरते 
निर्णीते तदुपपत्यथमन्यत्राङ्कपं किमपि कल्पनीयम् । तत्र निर्विकल्पकोपस्थितिठक्षणा ग्रहस्य तत्कारणलं रक्ष्यतावच्छेदका- 
नवगाहिलक्षणा्रहः शक्तिप्रहस्य विशिष्यर्थविषयकस् शक्यसंबन्ध्युपस्थापकलं वििष्टोपस्थितर्विरोष्यमात्रश्ाब्दहेतुलं चेति 
स्वैमप्यङ्कुतेषु किंचित्कल्पनीयम् । अथवोपरिथरतिविनेव शाब्दहेतुलमष्कप्ं कल्पनीयमिति विमदौ लाघवत्त्त्वमस्यादिसाब्द- 
विशेषस्य तात्ययैविषयनिर्विकल्पकसाक्षत्कारे शाब्दे हैतुलमेव कल्पनीयमिति सति चात्रास्य भामाणिकले शाग्दबोधस्योप- 
स्थिविजन्यल्रानुभवसखय न विरोधो न वान्यत्राप्येवमुपस्थियनपेक्षस्य राग्दस शचाब्दहेतुलप्रसङ्गष्वेति विरोधिनोर्मध्ये यः 
प्रबलः स इुबेरं बाधत इतयज्ञानभ्राबस्य ज्ञानमुत्यत्तुमेव नाईैतीयत आद-दु्बेरत्वादविद्याया इति । तमःपश्चाश्योः 
खभावतः भकाश्चस्यैव आबल्यं । निबिडतमेऽपि हि तमसि खल्पोऽपि नीतः दीपः तम एव पराभवति नतु तमसा पराभूयत 

इति भ्रदीपोत्पस्यवस्थानपतिभन्धकसमवधानमेव तमसः प्राबस्यमेवमद्यन्तमालोकासंबन्धश्च तदुभयराहिलय आवरणादयपगमा- 
दीषदीषदालोकसंबन्धाच सति दौबेस्यमेवावतिष्ठते । अतीपागमे सर्वथैव तदुच्छेद् शषदालोकसंबन्धे च तानवं स्फुटमनु- 
भूयमानं यथा तथाऽज्ञानस्य ज्ञानोदयप्रतिबन्धकदुरितसमवधनमापातज्ञानसंबन्धश्च भरबत्यम् । निदिष्यासनपरिपाक्ालरति- 
बन्धकापगमो दोबेल्यं तस्मिन्सति ज्ञानोदयेऽखन्तसुच्छेदः ताव्प्थनिणेयमननादितोऽसाक्षात्कारात्मकापातज्ञाने तानवं दीर्षल्यं 
तसन् सलश्रद्ाधरुलादनखकायोक्षमल्लम् । तथाचाविधाया उभयविषदौ्स्ये छद्धबहविदनं साक्षा्कारात्मकं न दुङममिति 
भवः । नन्वेवमपि तयेन्द्रियाभराह्मलाजिदयमेव परोक्षलमदमथेस्यापरोक्षत्वेऽपि तद्िदनख न भोक्षानुकुल्त्मवेदनलमिदय. 
नि्योच्छेदसमथापरोक्षात्मज्ञानं दुरुभमेवैदयत आईइ--बात्मत्वाद्वोधरूपिण इति । “यत्साक्षादपरोक्ा्रह्'ति श्रतेरनिद्या- 
परोकषब्रह्मायन्ताभि्नस्येवात्मत्वेन तत्साक्षात्कारयेन्दरियव्यापारस्मानावद्यकल्ादपरोक्षविषयवेदनसखेन्दिय॑निनाप्यपरोक्षल्लादप.- 
रोचस खत एवायमात्मा न परत इद्यन्तःकरणनिगेमनफल्केन्दियव्यापारस्य हि नयपेक्षव्युक्तरूपमात्मवेदनं नासंमवीति 
भवः । नन्वेवमपीन्दियस्यानपेक्षलेऽपि ताददानिर्विकल्पकश्ञानमसंमवि । निर्विंकल्पसमर्थतया प्रसिद्धयेन्दियस्य तच्नास्षमथ- 
लादतुमानाथोपस्योरदेश्यविधेयभावापनार्थसविकल्पमात्रसमर्थलादुपमानानुपलन्ध्योरपि ताररालाच्छक्तयादिनियतविषयलाष्च । 
शब्दसापि पदपदा्थ्बन्धभदहाधीनविदिशेपरिथिदयादिसहङकृतस्य पदा्थद्रयसंसगावगादिबोधजननखभावलादिति भरमा- 
णमान्रव्यापारख तत्राभावात्तथापि तत्सीकारे स्वैदेव तदापत्तिरियत आह--शब्दशक्ेरचिन्त्यत्वादिति । विचा- 
रातीतखादिय्थः । शब्दो हि सवैभरमाणमयोदातिशायिमयादः । कोऽन्यो हि तथ्रते गृरहीतबाधविषयं विना सिष्वतीत्यादौ 
वह्िकरणकसेकादिकमवगमयेत् । नावगतंचेस्कथमद्रनेण विना सेकं ्वीषीदयाद्ुपदासो नोपपद्येत । नचेच्छभयुक्तपरसक्ष- 
ज्ञानात् संमवस्तस् क्ञानायलोकिकसंनिकषैनिराकरणेनासंभवादनुभवानारूढेच्छातत्साममीकार्विलम्बादिकल्पनामौरवपरा- 
इतलात् । ब्रवीषीलयस्योपपादनायाप्रामाणिकङ्कल्यनाया अनुसरणीयलाच् । एवमेष वन्ध्याञुतो याति शाराशक्गधनुधर 
इयादावद्यन्तासदखण्डार्थगोचरविकल्पजननेऽपरि तमते कोऽन्यो दि अ्रभुः को वायन्तालौकिकरसायमिव्यक्तिसमर्था "गन्छ- 
गच्छदी लादौ मागच्छेलायथामिव्यक्तिसमर्थ अकरणमियमितर्यगोचराग्हीततत्प्यकाथविषयानेकाथकवाक्यस्थे ता. 
शाथाभिव्यक्तिघरमर्था वादथालोकिकी शाक्तिं तमृते हि खवदागां निभर्ुमीषटे । नचात्र मानसन्ञानेन तजिगीहः मनसो 
बदिरर्थष्वसतश्रलात् अल्रोकिकरसंनिकरषैस्य निराकरणात्. । नाप्युमानेन व्यभिचारनिरूपकसयाप्य्थस्यामिव्यक्तेः मुद्या्थै- 
बाघस्यामावात् वक्ुसात्ययामावनिणेयेऽपि सहृदयसख तादशा्यामिव्यक्तेसात्पयानुपपततेरतिसंधानाच्र । ल्छणाया अभा- 
वात् शक्तेः अकरणेन नियमितलाच्र न रक्षणदाक्तिभ्यामपि निवह इति शष्दस्योक्तविचित्रदाकिं प्रामाणिकी प्रसिद्धमपि 
ह्ताज्ुपयोगिनीमाकलप्य शब्दशक्तेरविन्यल्ादिदसख तादशबिचित्रश्यक्तिपरताभ्रमं निरपिदुसुक्तवाक्यविवरणरूपं॑अक्ृतो- 
पयोग्ययथाद्तदाक्तिभतिपादकमनुपरदमग्हीलैवेादि वक्ष्यति तस्मायमभिसन्धिः । सुषुप्त प्राथमिकबोषे काथत्ेन सकाः 
रणकलनिश्वये प्रबोधकवाक्यातिरिकतसयालुपलम्भेन बाधे परिरेषादाक्यस्य तत्कारणतानिश्वयः । नन्ाटेष्टमान्नात्तदुपपत्तिः । 
त्रस प्रवो घकवाक्यादिरदितस्थरीयपरनोधे छ्पलादिति वच्यम् । कालक्रमेण निदरापरयोजकदोषोपशमेन निदादनिरेव तत्नोप- 
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गमाददृ्टमाध्रस्य तत्राप्यकारणलाश्च । प्रबोधय त्र निदराक्षयोत्तरसंपन्लोकिककारणदेवोपगमात् द्टकारणोपलम्मे लर. 
मत्र्य तथालानङ्गीकारात् अन्यथा सकललोकव्यवदारन्याङ्कली भावप्रसङ्गात् । नच त्र रोकप्रसिद्धशक्तया निर्वाहः । तस्याः 

` पदपदार्थसंबन्धग्रहतज्नन्योपसिथिलयादिसदङृताया एव फलोपधायकलनव्यवस्थितेः सुषुप्तो तदसंभवात् सुधुप्यपगमक्षणे लोक 
विलक्षणसामग्रीतः संबन्धग्रहादिकं ग्रकरप्य तदभ्युपगमे साक्षाषटोकविरक्षणशक्तघवेन तद्वाक्य एवं कत्पयितुसुचितखात् । 
अथ भेयोदिराब्दादवाक्यादपि प्रबोधाक्ेदः तत्ततमसीति वाक्यस्य तथाबोधकल उदाहरणीकर्वुमुचितम् । सुपभ्रबोधकवाक्यख 
भेगादिशब्दसमानशक्छिमत्त्वोपगमादिति चेदुच्यते । यत्र॒ हि प्रबोधकवाक्येनोत्तिष्ठोत्तिष्ट प्रबुष्यखेदयाधात्मकेनावरतितेन 
अनोधो वाक्यतात्ययगोचरखरूपविषयको जायते सचानुभविकःपबुदधोऽदमस्मीलादिव्यवहारान्यथानुपपत्त्या सिद्धः भुदधोऽसि 
न वैति संशयादश्चनात्तवान्यस् वां व्यापारादिद्यादिसंदायदशंनात् वाक्यार्थप्रबोधगोचरः तदन्यागोचरः स निणीतः । तध्रोक्त- 

प्रबोधे जम्रईशायासु्कवाक्ये छ्त। या शक्तिसस्या एव लधवादुपस्थिलयादिसहकारिवेकव्येऽपि फलोपधायकलसरूपवैचिश्यमान्न 
हि करप्यते नठु मेरीचाब्दादिसाधारणषशशक्तयन्तरं । तश्च क्षचिदपि क्ञानादिनिषयकोक्तबोधे मेरीशचब्दादौ न क्कुप्तमिति तत्कल्पनं 
तस्यान्यत्र इुप्ततादशबोधसामग्रीवैकल्येऽपि फलोपधायकलकल्पनमित्युभयकल्पने गौरवात् । एवं शक्यलेनाष्कप्तलाविशे- 
धाञज्ञानादिगोचरम्रनोधे तच्छक्तिकल्पने भबोधकपुरुषसंबन्धादिविषयकेऽपि तसिन् सा स्यात् तथासत्युक्तसंशयानुपप- 

तिरतसतप्रबोधनिरूपितते सति तदितरबोधानिरूपितलेन त्कत्प्यमियसापि गोरवस्य सत्त्वात् । मन्मते तादृशबोध एवं 
तद्वाक्यस्य छ्प्ता शक्तिर्नोक्तसंबन्धबोध शत्यशक्तेरेव तदनुत्पत्तिनिवादात् । अङ्कते शक्तेरशटत्पनेन तदविशेषादन्यत्राप्यष्कतत 
तत्प्रसक्तेरेवाभावात् । तस्मालिद्राया अभावभ्रययालम्बनष्ृततिविशेषादिरूपाया हानिरेव मेरीराब्दाजायते एवमनुभूयमान- 
प्रबोधविषयाविषयकतारतरवाक्यादपि निद्रादानिरेब । बोधस्तु मेरीरब्दा्यतिरिक्तसामभ्रसंपच्या विलम्बेनेवेत्युपेयम् । नचो- 
तप्रो धसम्थवाकयस्थङेऽप्येवसुचितम् । तादशवाक्यस्य तादशबोधे प्ता या शक्तिस्तस्याः प्रागुक्तोपधायकलतमान्नरकत्पना- 
तोऽननुभूयमानजाभत्स्थरीयोत्पत्तिविनारावद्राक्योपस्थिद्यादिघरितसामभ्रीकल्पनाया गोरवपराहतलात् । मेरीशब्दादिस्थटे 
बलन्तादृटतयाविजघन्यदाक्तिकल्पनपिश्चषया दषोकसामम्रीकल्पनाया एवोचितलात् । अस्मत्पक्षे चादृष्टशचक्तिकृत्पनाया एवा- 

भावादित्युक्तभरबोधजनकवाक्यसैव इष्टन्ततयाऽभिमतलेन सवैसामलस्म् । विश्चस्तं मो्ठद्ानत इति । तं खप्रकाश- 

ज्ञानखरूपमात्मानमिदयर्थः । येद्मीयस्य भप्नावरणचित्तादात्म्याध्रय इद्यर्थः । द्विवीयेयं क्रियाविरोषणेऽमेद स्तद्थः । विषय- 

लस्य शुद्धातमन्यसंभवात् । तथाते तख ददयलेन मिथ्यालापत्तः भप्रावरणचित्तादात्म्यस्यैव ददयलरूपले मेदगभेसख तख 
खस्मिज्ञसनत्त्वेन मिथ्यालापक्त्ययोगात्. वत्तेराकाराख्यस्य निषयलस्य तच्राभ्युपगमसंमवेऽपि वेदनलख तद्रूपलोक्त्यसंभवात् । 

तघिलप्रलययेनो क्तस्य मोहहानेरनिधानिगृततेस्ततप्रयोजकलस्यासंभवात् तस्या एव तस्रयोजकलात् । उक्तम्रयोजकलस शज्ञा- 

नारभति खरूपसंबन्धविशोषरूपलं॑तदृत्यधिकरणक्षणस्याविद्याततयुक्ताधिकरणक्षणपू्वैखाभावनियमरूपलं वैलयन्यदेतत् । 

तप्तिः सार्वविभक्तिकतेन मोहदानायेयेतस्समानार्थले वेदनत्वइत्तिरूपल्ने च द्वितीयाया भआकाराख्यविषयलार्थकलमपि 

संभवति दानश्ब्दस्य प्रागुक्तदौबैल्यलक्षणतैण्यार्थकलेऽपि वेदनस तादृद्यात्माकारृत्तिरूपल संभवति तत्युक्तलस्य तच्रा- 

बाधादियेवं वा द्वितीयाया विषयलार्थकलसंमवः । विद्मसतं मोददानत इेतद्विणोति--विद्याघातिन शव्यादिना । 

्ञाना्ञानयोविरुद्धयोरेकदा सत्त्वासंभवात् भावरूपसयाप्यज्ञानसख नं जानामील्यादिप्रलययगोचरस्य श्ञानाभाववत् खत एव ज्ञान. 

तिरोधिलाद् बृत्तिकाल एवानिदयानाशोऽभ्युपेयः । विरोधिसामभ्या एव च तननाराकलं वाच्यम् । समवाथिनाराधीनका्ेनाशष- 
स्थे नैयायिकानामिबोपादानव्यतिरेकेणापि क्षणं दतत्यवस्थानस संभवात् । नच ^नद्ययविधया साधे'मिलस्य ॒विरोधसेन 

तयोः सदैव नस्यं अतिपादनाव् सहभावलैककालोत्प्तिकलरूपस्थेवेतादशस्थङे प्रययादन्यथा दिवसादिविलम्बेन धटे 

नाशोत्तरं पटना घटेन साधे पटो नह्यतीदयपि सख्देककारर्थतेसतन्रापि सत्त्वादिति वाच्यम्. । सहनाशो दि तयोने इच्युत्प- 

त्िक्षण उत्पत्तिनारयोरेकदाऽसंभवाव । नापि हि उत्युत्पत्यनन्तरक्षण उभयोनौदकस्य पूर्वक्षणे दुर्निरूपलात् शब्दस्या- 

विानाशकतेऽपि दृत्तिनाशचकलायोगात् । जनकस्यैव तस्य॒ नादाकले जन्मासंमवात् रूपमेदेनापि तयोर्विरुद्धखभावयोबेक- 

बलमाणाभावेन तस्योपगन्तुमदाक्यलात् । ृत्तेरविद्यानाशकलसंभवेऽपि खनाशकलस्यायोगात् अनुभवविरोधात् क्षणिका" 

न्यदाब्दस्योपान्ध्यदाब्देन तस्ान्दयशचब्देन समकालमेव नाचात् । तन्नापि श्षणिकान्यशब्दस्य खनारकलादुपगमात् । शत्य 

विययोः सह नाशे इतेदादिनोकसख रोगनाशोततरकाछिकोषधनारस्य न्तलासहवेशच । तस्द्विरोधिदत्तिसामन्या भअनि- 

द्चानार उपादानभूताविव्यानाशद्रुसिनाश इयेवाभ्युपेयमिखगलाऽतिद्ानादाद़ततिनाशयोरेकमात्रक्षणेनाप्यन्यवदहितयेसतप्यो- 
इह्यक्ठमतया समानकारलगुपचयोतितीकणेयं सूची सत्घमं दातपत्रपचरदयातं मिनत्तीतिवत् विद्यया सार्धनश्यतीति 

प्रयोगः त इ्यस्योपेयलात् । ताटशस्थस्ऽन्यत्र सहभावसैककालोत्पत्तिकलरूपलेऽपि समानकारलमात्रविवक्षया वा 

यथाक्थचिदन्न तस्योपपायलात् टधान्तवाक्यख पक्षेऽपि सर्वथा घामश्नस्यविरदात् । सहनागरपकषे खस्य खनाशकलाभ्यु 

पगमेन समानकतैकलसंमवेऽपि पौवोपयेस्यत्रपके समनकषदैकलसयासंभवेनैकमात्रपरिखागन इतेख द्ासुख्यताया पएवो- 

वेयलव् । एवं चानिदयाधाविन इदयस्यानि्यानाशजनकदिति सख्य एवायोऽभ्बुपगतो भवत्युपकरमस्मलेन तन्मु्याथेलस्ेव 
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न्याय्यलात् । यद्वा विरोधिज्ञानक्षणोत्पन्नसजनिकषांदिसामभ्रीजन्यविरोधिज्ञानोत्पत्तिक्षणे न्यायनये विरोधिनोः क्षणमेकं 
वस्थानमिव भावरूपयोज्ञानाज्ञानयोरपि क्षणमेकत्रावस्थानसुषैयम् । ज्ञानाव्यवहितोत्तरक्षणे च तस्मादज्ञाननारा एवं स 
ज्ञानख तत्र तत्रज्ञाननाशकबोद्धोषो न दौरूभ्यसुपयाति । विरुढयोरपि रूपमेदेनैकत्रावस्थानस्य बहुधा दर्शनादन्यस्य नाशः 
लवाधे का्येलेन तज्नाास्यावदयकले च सति तज्नाशः तत्कारणशञब्दजन्योऽसंभावितशब्देतरजन्यल्े सति जन्यल्ादिलयने 
शब्दस्य नाश्चजनकले सिद्धे शब्दनिष्ठा तदृत्तिनाश्चजनकता त्चिष्ठतद्ृत्तिजनकतावन्छेदकातिरिक्तथावच्छिना तद्धिर्दले 
अतीयमाननिरूपितजनकतालादितिरूपमेदेन नाशकल्रजनकलयोः भामाणिकलेऽबिधानाशक्षण एव सखजनकशन्दादत्तिनाशः 
भवः । जनकतावच्छेदकं च तादृशशच्दलं नाशकतावच्छेद्कं च तजिष्टविशेषणतया कृत््युपहितलं बोध्यम् । किंवा स्थिः 
भवविरोधेनान्येषां खनाशकलासंमवेऽपि स्थिलयवुभवरदितस्य क्षणिकान्शब्ददेसत्तवसाक्ात्कारस्य च खनाश्चकत्वोपग 
क्षस्यभावात् । भविद्यानाश इव खनाद्योऽपि सखोत्यत्त्यव्यवहितोत्तरक्षणे खस्मादेव जायते । अन्नच पक्षे इस्यलावच्छि 
नादंप्रति तत्त्वज्ञानत्वेनेककायेकारणभावसंमवाछाघवम् । एव॑च 'नदयदयविद्यया सार्ध"मियस्य नोपचारिकत्वं दष्छन्तोपपाद् 
तृक्मेवेशविद्याधातिन इद्यस्य बह्माकारढृतिद्राराऽबिद्यानाराकसेत्यर्थः । भत्र नदयव्यनि्यासार्थमियस्य अधानीभूतवाकषयां्ः 
सुख्यार्थत्वं न्याय्यमव्यादतं भवति । केचित्तु इधटन्तवाक्यस्मैव सुख्यार्थकलमभ्युपगच्छन्ति बिना बरवल्भममाणभुपादान 
समवायिकारणनाशातिरिक्तस्य कायेनाशकतायां मनःप्रययमकुभमाना रोगोपादाननादाद्वारेव दहि रोगनादाकलमोषधस । एवं 
रोगं हला सरोपादाननारोन यथोषधं नदति एवमनियां हला तद्रूपोपादाननाशादहं बऋह्यति या धीः सा नदयतीदय्थः 
साथमिति त्वौपचारिकमेवावियाधातिन इत्यसय उत्तिद्रारा यन्नाराकलमविद्यानाश्चकजनकलरूपमसुख्यधातकत्वं तदर्थकल 
नासुख्या्थलमेवेति वदन्ति । वस्तुतस्ु॒तत््वज्ञानसमानकाल्िकिसदुत्तरकालिको वाऽविधानाशः खकारणाभिमतजन्यो , 
संभवति कारणजन्यस्य॒तस्य ब्रह्मखरूपलासमवेनाविनाशे मोक्षे श्रुतस्यद्वैतस्य भज्ञापत्तेः । विनाशे चाविदयोन्मज्बनापते 
स्रशारास्यावियाविशिष्टनाशनारात्वेनाबिद्यानाशरूपतवोपगमेन तद्वारणेऽपि तस्याबिनाशोऽदरैतभक्गापत्तेः तस्यापि नादोऽनवस्था 
पत्तः । नह्ययन्ताभाववत् ध्वंसस्यापि सामान्यधमावच्छिनप्रवियोगिताकृत्वं येन नेद् ननेदयादिश्चुतिबोधितसकल्दैतबाध 
रूपदैतवननिष्ठदद्यलावच्छिन्ञाभावस्य रदयत्वेन खघटतदद्यन्तामवलविशिष्टादयुभयप्रतियोगिकत्वेन सिभ्यालंखय मिथ्यात्वेऽपि 
धटदेरमिथ्यालभ्रसङ्गवारणवत् । तत्त्वन्ञानजन्यनाचखापि सकलदक्यभरतिथोगिकत्वेन रतियोगितन्नाश्प्रतियो गिकतय 
नादानाोऽपि भावोन्मजनस्यानवस्थायाश्च अ्सङ्गवारणं स्यात. । न्यभ्युपगन्तुमपि शक्यम् । तद्यथाहि समवायादिनां प्रमे 
नास्ति घटतददयन्ताभावो न सर इ्यादिप्रतीतेरव्न्ताभावस्योभयप्रतियोगिकत्वं प्रामाणिकं न तथा ध्वंसस्य घटतद्धसं 
नयत श्याद्घ्रतीतेः । तथाच रमेयं नास्तीति प्रतीतिसिद्धाभावस् म्रमेयत्वेन खप्रतियोगिकत्वं खस्यापि समवायेनासत्त्वात 
बाधकबिरदात् । नहि खरं समवायेन क्रचि्नासादौ वर्त॑ते । नहि न प्रमेयम् । एवं नाशस्य खप्रतियोगिकलं उत्पत्तिनाश्चयोरे 
कदा संभवनिरहात् । अनादिमिन्नसख तस्मोत्पत्तिरदितत्वेन तुच्छलापत्तिः । तथाच न नादोऽपि नहि वर्भ्यापुन्नादिप 
नद्यति तस्योत्पत्तिमत्त्वे तत्काङेन खं नापि खभिज्नं ना्क्पं हि वस्तु कालभेदेन नाशद्वयाभ्युपगमेऽपि न निस्तारः । उत्तरं 
नारस्य पू्ैनाशप्रतियोगिकलसंभवेऽपि पू्वैनादास्योत्तरनाशभरतियोगिकलासंमवात्. । तत्पूर्वं तस्याचुत्पननत्वैन अतिभरोभिरूपं 
तत्कारणनिरहाव्. । अथाविदादि्कलटदयनारास्याविनाशचेऽपि कुतोऽदरैतदानिः परमार्थसत्त्वसय तत्राुपगमेन परमार्थसद्ि 
तीयरादिखरूपस्यद्वैतस्मानिघातात् । घटसत्तवकाडे षटालन्तामावसेव नारकाञ्ऽपि नारालन्ताभावोपगमेन निथ्यालर 
संभवात् । नच नाशस्याविनाशच उत्पन्नस्य तस्यानन्तलापत्तिरिति वाच्यम् । इष्यपत्तेः । नच तथात्वे कल्पितत्वं न स्यादिति 
वाच्यम् । यथा ह्यनादित्वं न जीवादिषण्णा कल्ितलनिरोधि तथाऽनन्तलमपि न नाद्यसख तथालविरोधि बरिरोधि च खभा 
वसत््वमुमयत्रैव हि न प्रामाणिकमेकेन सद्रूयेण सर्वत्र सत्रतीत्युपपत्तौ मातिखिकरसत्वकटपनाया गौरवपराहतत्येनौपाधिक 
स्वस्येव व्यवस्थितेः । नच कस्पिकाया अविद्यायास्तदानीमभावात् कथं कसिपतखमिति वाच्यम् । नहि तत्तत्पदार्थसमासं 
दरालिक्येव क्त्पनया भवति कल्पिततवं येनानिधानाश्चस्य न स्यात्, । तथा सति वियदादीनामीश्वरकस्पितलपश्े तदुतपत्ति 
पू्वैकालिकमायकत्तिरूपकल्पनया कद्ितत्वं न स्यात् । नचेश्वरस्य सा इत्तिनै कल्पना कल्पना हि अम शतीश्चसे नान्त 
स्यादिति वाच्यम् । बाधितविषयकत्वेन तस्या मलस्य दुवोरलात् । आन्ति हि भान्तित्वेनाजानत एव भन्तत्वं । नहि 
सखिन् रामलादिकमारोप्य तासताशवेष्टाः ऊवन्नटो आन्त उच्यत इति श्रान्तिसत्त्वेऽपीश्वरस्याभान्तत्वोपपततेः । तादृशी 
इत्तिरीश्वरस्य जीवाद्टमात्रा्दुद्धानितेच्छतो वा सर्वज्ञ । एवमेव जीवाज्ञानकस्पितलंपक्षेऽपि । तथाचाध्याघः कल्प॑नौ 
आन्तिरियनथान्तरम् । सा यथेदं रजतमिदयादौ बाधासाक् सत्तया गृदीतेदमर्थादिविशेभ्यिक्ा रर्जतसं कल्पनां तथा संल 
विद्या सन् जीवः सन् घट इखादिप्रतीतिर्विचारमद्यघरान्तिलकाकल्पनाऽविद्ादीनां बाधात् यदा कदापि भवन्ती तत्त 
दिषयाणां सेव सिद्धिरिति तद्विषयज्लरूपं कल्पितं तेषां यदि सत्मतीतिरभरन्ता स्मात्. । तदतिरिका वा अचित्मासिदि 
स्यात्. । अमित्त्वेन तेषां तदा कत्पितत्वँं न भवेत्. । नद्यवमस्ि सर्वस्यैव सविकल्पकस्य काल्येव सत् संबन्धस्यावगाहित्वे- 
्रमल्लात. । नह्ययं घटः पर्वतो वदिमानिदयदिप्रयये सति घयव्हथादीनां सते भवन्ति केऽपि सन्दिहानः १ न्यामादिनरे 



अ० २ छो० २९] श्रीधर्मदत्तरार्मणा(भसिद्धगचाश्मणा) विरचितो गुढार्थतत्वारोकः । ६३ 

कदाबिद्धटादीनां ्रमात्मकप्रययेऽपि प्रमायास्तस्सिधिरूपायाः सच्वेन कत्पनयेवं सिद्धलविरदेण नदि तेषां कत्पितलम् । 
मच न श्रमादर्थसिद्धिरिल्यसय विरोध इति वाच्यम् । न भ्रमेणार्थपारमार्थिकसन्त्वस्य गोचरीकरणमिलत्न तात्पर्येण विरोधा- 

भावात् । नच अयक्ष सतत्वावगाहित्रे खाभाविकतदवगाहिखमेवास्त॒ बलवता तेन तद्धिषयमिथ्यालभ्रादकस्यागमसयेव 

बाधः किं न खादिति वाच्यम् । सदोषलेन सेदिग्धाल्रलयक्षान्निदोषतेन निशितस्यागमस्येव प्रबलेन विषयमिभ्यालभाहका- 

्रैतश्रुला तस्यैव हि बाधः खात् । तथाच यस्योपाधिकसलविषयलस्यैव वाच्यलरात्त् । नापि हि मिथ्यालविरोधिन्निकाल- 
बाध्यलस्य प्रष्यक्ायोग्यस् विषयल्नं प्र्यक्षेऽभ्युपगच्छामः । कि लनुगतसद्रूपख खत एव भ्रदयक्षयोर्यस्य संबन्धं तादातन्यरूपं 
अदयक्ादिविषयमूरीकुरमः । तच तादात्म्यं भन्नावरणसद्रुपचितो विषयलररूपं न मिथ्याखविरोधि अषितु साधकमेव यो दहि 
यथाकल्पनारूपसखसिच्या गोचरीक्रियवे स तथेव भवति सिद्धो गोचरीङ़तश्वाविद्यादिपदार्थोऽनादिसान्ततया धटादिरृत्पत्ति 
विनारातत्तदेशकालादिसंबन्धितयेति ते तथैव भवन्ति सिद्धाः । कल्पना च नोत्पत्तेः प्रयोजिकेति न नियमेन पूरवैमपेक्षिता 
न स्थितेरिति न सदेव स्थितिकाङेऽपीति । यदाकदाविदपि भवन्ती सद्भुपेण विषयं गोचरयन्ती िद्धिरूपा विषय 
सिद्धलमापादयन्ती दुच्छव्याक्तेः अ्रयोजिकेति । साचेयं कल्पनानन्तेऽप्यज्ञाननाश्चे ज्ञानादज्ञाननाशषः सन्नेवङूपासंसारशाल 
एव जायमाना विद्या नारोऽपि कल्पितस्य भयोजिकैतयननम्ततेऽप्य वरिधादिनारास्य न कल्पितलष्टानिरिति चेदुच्यते । नहि 
बाधितः सन् कथिदुत्पद्यते । धघटादिव्यावहारिकाणां शयुक्तिरजतादिप्रातीतिकानां च बाधास्रगेबोत्पसिदशेनात् । तथाच 
वरमतत्त्वसाक्षात्कारो यदयविद्यादीनामिव तेषां नाशस्यापि बाधस्तदा बाधितः स नोत्पयेतेवाविद्यादिनारो यदि न स नाशस्य 
बाधसतदा ताहृदानाशोत्तरं पुनस्तस्य बाधस्योत्पत्त्यसंमवेन तस्याबाधिततया त्रिकालानाध्यलक्षणपरमार्थसतो ब्रह्मातिरिकस्य 
सत्त्वेन कुतो नद्वैतदहानिः । किंच परमार्थसद्वितीयराहिस्य परमार्थसत्त्वेन दैताभावरूपस्याद्वैतपदा्थलभ्युपगमे तद्रुपादैतस्य 

मुक्तिसंसारकाल्योरविशेषेण विशिष्य विदुषो द्वैतभ्रतिपादनं "विद्ानामरूपाद्विमुक्ःः शाला देवं युच्यते सर्वपाशै'रिादि- 
भिरसमल्लसं स्थादिति । येन रूपेण दवैतसख कल्पनया सिद्धि स्द्रुपावच्छिन्नाभाव एवद्वेतपदार्थो वाच्यः । तथा सति तादश्च- 
हपावच्छिक्नाभावो न नाधात्पाक् इति विशिष्य मोक्षे तत्प्रतिपादनं भवति समलसविद्यातिनक्षस्य मोक्षदशायां विद्यमाने 
चावि्याविनाशललूपोकधमावच्छिन्नसय सत्त्वे तदभावस्यासंभवेन भवेददैतभङ्गः । यदि भ्रपश्चसय खरूपेणेवाभावो मिथ्या- 
तरघटकस्तदा तादशाभावरूपस्यद्वेतस्य नोक्ठश्चुतिविषयत्रसं भवो मोक्षसंसारयोसतत्सत्त्वस्याविरोषात् । किंतु इरयाधिकरणसा- 
मान्यमेदरूपस् सच टर्दयवति ददयाद्न्तामाव इव टरयावच्छेदकदेशकालाषच्छेष्टेन नाभ्युपेयत इति संसारदशायां न तस्य 
संभवो मोक्षकञेऽपि यद्यतिद्यानाश्यादिरूपदृदयवत्वं ब्रह्मणि स्यान्न स्यात्तदामीमपि त्य संभव इति भवेदेवदितभङ्गः । इदया- 
सत्त्वे च अतियोग्युपलक्षितखरूपेणाधिकूरणीभूतन्रह्मरूपस्य तस्योपगमेन भवदयदेतभङ्गः । उपलक्षकतापि तस कल्पितेनैव 
संबन्धेन । नचैककाङे कदाप्यविद्यमानयोः कथसुपलक्षकलमपीति वाच्यम् । अरतियोगित्रानुयोगियोः स्वरूपसंबन्धात्म- 
कल्पश्च प्रतियोगिना ध्वंसप्रागभावयोः खरूपात्मकसंबन्धेन विशिष्टअदययविषयल्वत् । तादशाधिकरणद्युदन्रह्मणोर्क्रल्ययः- 
विषयत्वस्य संभवेनोपलक्ष्योपरुक्षकल्रस्य संभवात् । वस्वुतः सर्वधर्मश्ल्यस्य खभ्रकारासच्िद्रूपस्य ससस्तबाधावसानख बाधा- 

संभवादज्ञानासंभवाश्च । तिषयलोपलक्ष्यल्चद्धल दद्याधिकरणसामान्यमेदादीनां त्र निनैचनासंभवेऽपि व्यवदारग्रकृ्यु- 
पयोगिनो च्यवदारक्ालकत्पितस्य संभवेन तेन सर्वव्यवहारोपपत्तेः । तैस्तैः पदेः लक्षणवाकयादिवत्तद्धिपरीतद्ुदधिवियोधिनि. 
विकल्पकस्य संभवात्तसय मोक्षेऽद्धितीयं छुदधमानन्दः ब्रह्येलयादिन्यवहारस्य प्रयोजकलात् । शद्धे धमाणां बिरहेऽपि भप 

तत्समानसत्ताकस्य छृद्धनिरूपितोपलक्षकलद्युद्धखरूपद्रितप्रतियोगिलदेः सत्त्वेन तस्थेबोक्तव्यवहारहैतुललोपगमाद्वा स्वौपपत्ति- 
समवः । अथ खद्पेणाभावपक्षो न युक्तः । धटसतत्वेऽपि तसय सत्तया भ्रयक्षादयापत्तेरिति चेन्न । स हि खाश्रये विद्यमनो- 
ऽप्यविध्यारूपदोषान्नाध्यक्ष इत्यपरोक्चसख घटादौ मिथ्यालग्रहस्याभावात् धटसन्त्वतद् भावयोः विरोधप्रतिसंधानेनैककाडेन 

तयोक्ञानमिति प्रृतिनि्ृच्यादेरपि न व्याघातः । ह्ुक्तिरजत घटादीनां निषिदधस्रूपवेऽविरोषेऽपि व्यवदारकारे खरूपनिषेध- 
प्रदयक्षाप्रयक्षाभ्यामेव विशेषः । नच निषिद्धखलूपवे गगनकुसुमादितुल्यतया चटदीनासुत्पत्तिर्दण्डादीनां कारणलरं नं 

स्यादिति ब्राच्यम् । सत्त्वेन अतीयमानलतदभावाभ्यासुभयोवेंलसण्यम् । सत्त्वेन अरतीयमानलयमेव हि वुच्छव्याढृत्तं कारणोत्प- 
स्यादिमत्तवे अयोजकम् । त्वं घटादीनामस्सिव । नद्यनिषिद्धसखरूपल्ं परमवे तादश्स्य गगनविरत्पत्तेस्वादशस्य पारिमाण्ड- 
स्यदिः कारणद्धस्य चाभावात् । बचनानिषिद्धखरूपल्लं नोतत्त्यदेव्याप्यं येन तस्य गगनादाबुतत्यादिभ्रसल्लकलं स्यात् किल 
व्यापकमेवे } तश्च दण्ड घटादितो व्यावृत्त करणलोत्पत्त्यादिकमपि व्यावर्तयेदिति वाच्यम् । उभयसंभ्रतिपक्नानिषिद्धखरूपोत्प 

त्यादिमत्पदार्थस्यामावेन सदचारददेनलेवाभावेन व्याप्यव्यापकभावसय दुरधारणीयल्रात् । यद्यनिषिद्धखक्पलं पार. 
मार्थिकसत्तवं वा कार्येकारणभावगवच्छेदकं सयान स्यान्रिषिद्धखरूपस्योव्यत्त्यादिमच्वय् । नद्येवमस्ि प्रलदण्डलाभ्याभेव 
छाधवेन कार्यकारणभावात् । न्यायनये चाव्यावर्तंकल्लात् अस्मन्मते चासनत्वादनिषिद्धस्वरूपखादेसदवच्छेदकलसख वक्तुम- 
दाक्यलाच्च । नच खर्पेणेव दण्डादीनां चटादिकार्याधिकरणेऽभावस्खे नियतपूर्वसत्वङ्यस्य कारणलस्य न संभवः दण्डा- 
रीना तत्रादत्त्वच् । भसत्वेऽपि काररले तन्लादीनामपि बदरे कारणं खादिति बाच्छसू ) कारणताघटज्चीभूतं हि सत्त 



६४ मधुसूदनसरखतीप्रणीतभगवद्ीतागूढाथेदीपिकायाः [अ० २ कोऽ: 

नानिषिद्धखह्पलादिकमपितु व्वमानलं तच निषिद्धखह्पस्यापि दण्डस्यैव घट्देशेन तन्लादेरिति दण्ड कारणव 
तन्लदिरकारणतलस्भवात् । नच खक्ष्पेण श्वाभाववति खस्य स्थितिरेव कथ स्यात् विरोधात्. अन्यथा प्वैतहदयोः समान 

वहिमत्तवं स्यादिति वाच्यम् । तादस्ाभावस्य स्थियविरोधिघ्लात् । पारमार्थिकसत्त्वस्यैव विरोधिलाव् रिथतिर्हिं स्कार 

धीनां पर्वैत एव कारणसाम्नाज्याद्धवति वहेन हद इयस्य वक्तु शक्यलात् ।! नच कारणेऽपि तादरपयेजुयोगः समान 
वाच्यम् । तादशपर्थनुयोगस्य सत्त्वाभ्युपगमपक्षेऽपि समानलात् । पवेत एव कस्ाद्रहविसामम्री न हदे सामभीकारणः 

कुतः पर्वत एव न हद इयेवं पर्यलुयोगपरम्परायाः संभवात् । दण्ड एन घटकरणं कुतो न तन्वुरियञुयोगस्मापि संभव 
अच्छेश्वरेच्छदावपि तादशातादशलविकल्पस संभवात् । नच निदयलादीश्वरेच्छयां अवाहानादिलादश्दो न तद्वकं 
इति वाच्यम् ! तन्तो धटो भवतु हृदे वहिसामभी भवलेवं रूपत्वेपीश्वरीयलनिदयलादिप्रामाणिशवस्लन्याघातेन तादरापय 
योगस वारयितुमरशक्यलात् । नचेश्वरेच्छदिरभयक्षत्वेन कत्प्यतया तन्तो धटादशंनात् हदे बन्द्यदशेनात् तन्तौ घटका 
लाभावसख हृदादौ वष्टिसामभ्यभावस्य नि्णयातथाविधेश्वरेच्छदिस्तत्तदनुकूादण्यदिप्रवाहदिनं कल्पनमिति वाच्यम् । २ 
द्धनं कल्पनेति हि वदता परिहृतस्य दु्बीरोऽपि दोषनिवहः । परन्त्वेवमसमत्पक्षेऽप्युक्तपयंनुयोगादौ परिखयजाक्चिनिमी 
नमुन्मीडितेक्चिणि सबैदोषपरिदारस्य तवावलोकनसंभवात् । तथाहि समानेऽपि गुणत्वे सूपदेनंकावयविनि भवे सत्यभ 
संयोयदिश्व भावे सद्यप्यभावो दश्च॑नतदभावाभ्यामेव यथाभ्युपगतः तथाऽभावलाविरेषेऽपि कविदाश्रये प्रतियोगी न स 
ब्रेखस्यापि ददंनतदभाववेव नियामक्छौ । यत्र यख ददनं तत्रैव तख सिद्धिरुत्पत्तिरवस्थितिश्च नान्यत्रेति पर्व॑त एव व 
स्थितिर्म हद इव्यन्नावयोन॑षिरेषः तथा सति सर्वव्यवहाराणामदौस्थ्यं ममापि विश्ेषस्लयमावयोर्विषयदर्नरूपासिद्धिर 
वस्तुतः अमेव ममतु आन्तिरेव । भ्रान्तर्दिविधा व्यवहारकाल एव बाधात् आन्तिखेन गृहीतायां भवानपि आन्ति 

मन्यते तया नार्थ॑सिद्धिः मवद्भिमता मया ठ साप्यर्थसिद्धिरूपाभ्युपेयते यया दकिपरदेशे सिद्धस्य रजतस्य साक्षात्का 
अत्ययस्तन्न रजतासिद्धौ देशान्तरस्थरजतस्थेव अत्यये साक्षात्कारिप्रययायुपपत्तेरापणस्थरजतवदण्कारायखिलरजतकार्यासः 
थैलात्तत्रासिद्धलव्यवहारः । ताददाकायां सामर्थ्ये बीजन्तुव्यवहारकाङे बाधस्तादशकार्यसमर्थतया चाकल्पितत्वं तत्रयोजः 
तयापणस्थरजतसामय्याश्चाकस्पितलमतए्रोपाजितमोदकाश्चामोदकतृप्तयो रसवी्यविपाकादिलुल्यतापि परिहृता । यां 
यादशं याहशकायकारि मवति कल्पनया सिद्धं तत्तादशं ताटृश्शकार्यका्यैव भवति । उपार्जितस्य मोदक व्यवहारकाट 
बाध्यस्य तादद्यसामम्री जन्यत्वेन तादशकायैकारित्वेन कल्पनयोत्पत्तिसिथलयादिमत्तया सिद्धलाश्यवहारकालबाध्यरसादिजनः 
लमाश्ामोदकतृत्यदेर््यवहारकारुएव बाधितस्य प्रागुक्तरूपेण कल्पनया द्यसिद्धस्य भअतिभासमाव्रश्चरीरस्थ व्यवहारकऋारबं 
व्यपरतीतिमात्रशरीररसादिजनकलमेन सपवि्रमादिस्थले भयकम्पदेर्व्यवहारकाखाबाभ्यतजज्ञानकार्यलमेव न तद्विषयसर्पीरि 

कायेलमित्युक्तनियमेन व्यभिचारः । द्वितीया ठु यावद्यवहारमात्मतत्त्वसाक्षात्कारातपराक् भआनितत्वेनाविचारकैः अघुरैरण्ह 
तानिचारकैरप्ययस्वैरसाक्षात्छृतवाधैसवच्वेनासाक्षत्छृताविचारमात्रदीततयाऽपरिनिष्ठित्रममावाया भवद्धिर््वुतः भमैवाभ् 
पैयते तयैव चार्थसिद्धिरस्माभिस्वु तरां तया्थंसिद्धिरुपेयते व्यवदारकालाबाधात् व्यावहारिकप्रमोच्यते तदुभयरूपा भानि 
कल्पना तया सिद्धस्य कल्पितत्वेन न पारमा्थिकसत्त्वं न सिद्धखमात्रेण परमार्थसत्त्वंमपि तु प्रमासिद्धत्वेन भ्रमाचाबाधिः 

विषयचरमनिर्विकल्पकामिव्यक्तसद्रूपयचेतन्यमात्रे खप्रकाशमित्यनन्यसिद्धस्वेन खतःविद्धं॑ब्रह्मैव परमार्थसद्रूपलाद्खाभाः 
ल्ाद्युपलक्षिताभावखरूपमपि । नतु प्रतियोश्युपर्ताभावलरविशि्टं तस्य प्रतियोगिवत्कस्पितत्रमेवेति सिद्धं॑तत्त्वज्ञानां नावि 
द्यादिष्टरयनादा उत्पथ्त इति किंतु तत्त्व्ञानस्यानियादिसकलददयाश्नयकाल्पूर्वललाभावमियममात्नं तावतैव मोक्षक्षणख बड 
पुरुषकव्पितख इर्यसामान्यल्यन्ताभाववत्वं इईदयाधिकरणसामान्यभिन्नत्वं वा सिश्यतीययेवं सदयविधाघातिन इयदेरबियायय 
स्यन्ताभादेन सह ्ैमिकप्रयोज्यप्रयोजकभावेन इत्तिद्रारा संबद्धादिद्यर्थः । नदयतीव्यस्याप्यदर्धनभवियया सार्घं आप्नोतीलयर्थः 
ख॒ष्ठसो यया साक्षिचैतन्येनाविदयदिभदणं ताश्गपि प्रदणं तत्वज्ञानोत्तरं कस्यापि न भवति भल्यख सवैखैव तदानीं खप्र 
कादाविद्रपविद्यद्नष्यखरूपाभावस्य स्वात् भथानादेरवियाया उत्पत्तिमतस्तत्कार्यस्य चाविनारो कथमसत्त्वं तत्तवन्ञानोत्त 

स्यात् । तथासति कथसुक्तनियमस्यापि संभवः । नह्युक्तिमात्रेण कखचिद्धवति सिद्धिः । विपरीतोक्तेरपि संभवादिति बेन 
विनारोऽपि हि ङतो धटस्यासत्तवं यथा्युत्यस्तिः स्थितिश्च धटेन संनद्धा घटस्यासत्त्वादिकं वारयति नैवं विनाशो धरादयः 
न्तमिन्नो चटोततरं कच्िद्धाव इव जायमानस्तेनासंबद्धसत्राकिनित्करो धटस्थितेरसंभवद्धिधाततकलको चटसत्त्वं वारयितुमीषट 
तच पटेन सद विनाशस्यास्तयेव अतियोग्यलुयोगिभावलक्षणः संबन्ध इति वाच्यम् । अकिचित्करलसासमाहितत्वेन अविः 
योग्यजुयोगिभाबो विनाश्ेनान्येन सह सामानाधिकरण्यमिल्यस्येव सेवन्धोऽस्येव च समानमकिवित्करत्वं भेदश्वालयग्तिकः 
कतो नाशस्येव स्थितिविरोधित्वं न संबद्धभावान्तरसे्यस् दुर्वारया । नच अतियोग्यह्धयोगिमावसंबन्धेन संबद्धः एव 
स्थितिविरोधी ननन्यिन संबन्धेनेति वाच्यम् । यथा हि हदे स्थितेनाखन्ताभावेन पर्वते स्थितखापि वहेर्मवति भ्रतियोभ्यु 
योगिभावेन संबदधत्वमेवं रिथतस्येवाल्यु घटस्य नादोनापि संबन्धः । अल्यन्ताभाववत्पहानवस्थानमात्रख नाशकाभिमतसा- 
मन्या भूतलादिदेये नाशो्पाद्कल्ञाभ्ुपगमेनोपपतेः 1 कपे ,षटस्यःस्थिखविरोधान्न च अतियोगिसमनाधिन्येव नाकं 



अऽ २ @ो° २९ ] श्रीषर्मदत्तद्मणा(भसिद्धबच्वाश्र्मणा)निरचितो गूढाथततत्वारोकः । ६ 

स्थौननिर्यम इति वाच्यम् ¦ आश्नयना्ाधीननाच्चस्थले व्यभिचारेण नियमस्य वक्तुमशक््यलात्. । नच सति समवायिनि 
तश्रैवेति नियमो नियामकं च सामभ्यास्तत्रैव सत्त्वमिति वाच्यम् । एकेन केनापि संबन्धेन कारणकूटस्य तत्र सत्त्वासंभवात्त- 
तत्कारणतावच्छेदकसंबन्धेनापि प्रदकमखिलकारणस्य तत्र सच्वासंभवात् तादात्म्येन कारणस्य प्रतियोभिन एव विरहात् । 
तत्रतत्र वर्तैमानानामेवान्यत्नोत्पादकलेऽन्यलस्याविशेषाद्धतङेऽपि तदुत्पादक्स्य इुवौरलात् । नच मूतर कस्यापि कारणस 

नास्ति संबन्ध इतिं वाच्यम् । भूते घटो नदयति गे धटो नद्यति नष्ट इद्यादिसार्वजनीनप्रवीतेः भूतव्गोदादौ विना- 
श्ासत्तवे सिदे कारणस कस्यापि कस्यवित्ंबन्धसय कल्पयितुं चक्यलात् । कपाठे घटस्तन्तौ पटो नदयतीदयादिप्रययस्यैवल- 
हुःधिश्चितपिष्यङ्लेकन्यवस्थितरूपस दुःशिक्षादोषजलेन कपे तत्सत्त्वासाधकलेन कपाठे कारणसंबन्धकल्पनस्येवायुक्तत्वात् । 
एवं क्रपालस्याप्यनन्तरं नादो घटनाशस्यापि निराश्रयखापायः स्यात् प्रागपि निराश्नरयतेव वा स्यात् गेदाधारले तु पूर्वमपि तदा- 
धारलं स्यात् 1 अमूतैसख गतिविरहेण पश्वात्तदाधारत्वासंभवात् । कपालिक्ाधारले भागपि तदाधारतेव खात् । तत्तजनाशचिन्तायां 
परमाणावेवे वा तदाधारत्वविश्नान्तिः स्यादिति घटतन्नारायोर्विभिन्नाधारत्वस्य दुवौरत्वात् । गेदेऽवच्छेदकत्वमन्यत्राश्चयत्वमियत्र 
अमाणाभावात् । नच नादेन गेदादुत्सारिता स्थितिषेटसख गेहान्तरवर्तिकरपाल्ादयप्युत्सारितेवेति वाच्यम् । नहि गदं कपालं चैकं 

नह्यन्यश्राभावस्थितिरन्यत्रापि भ्रतियोगिस्थितेरविरोधिनी । तथा सति हदे वन््यभावस्थितौ पवैतेऽपि वहेः स्थितिने स्यात् । किंच 

गेहे कचिद्धि 'घटस्य स्थितिः कविद्धिनारसयेयस्यापि संभवात्. । एतेनेदानीं घटो नदयतीति अतीतेरेतत्काखवस्थितेन नाद्े- 
चैतत्कास्मडुत्सारितायां धटस्थितावस्थितिरेवोत्तरकाङेऽपि स्यात् पुनः स्थितेः भयोजकस्य इटेमत्वादिद्यपि निरस्वम् । 

कपारे घटस्य गेहे विनाशस स्थिताबुपपादितायामेतत्काडे द्रयोरपि स्थितेः संमवात् । अ्रतियोगितदलयन्तामावयोरिव । एवं 

भतियोगिनियमाय भतियोगितासंबन्धेनं तन्नाशं प्रति तादात्म्येन तद्धटादेः कारणत्वं वाच्यम् । तच्च नं संभवति । कारण- 

तावनच्छेदकसंबन्धे कारणसंबरिधनि कार्यतावच्छेदकसंबन्धेन काये सतत्वसय सर्वत्र इ्टसय बाधात् । यदा हि घटस्तदा न नागो 

यद्। हि नाश्ो-न तदा-घटः \ नच नारात्प्ाग् विद्यमानो वटः कारणं खसबन्धिनं नाद कपाल उत्पादयति । नादाकषणे 

चटसत्तवस्यानपेक्षणादिति -वाच्यम् । इ्छन्ताखभात् । यो हि भरतियोगितया समकक्षो विषयत्वादिरतीतानागतसंबन्धत्वेन 

तेनापि संबन्षेन प्रयक्षे कारणस्य विषयस्य भ्रयक्षक्षणे तत्संबन्धितया स्वदद॑नात् । तस्मात् दण्डपाताद्नन्तरं नियमेन 

घटादधनसोपपत्तये तदन्यथाऽ्वुपपत्त्यापाङृतघवोलनुपयत्त्यभ्युपेयम् । नाश्चख घषटस्थिल्यादिविसेधित्वं आशुक्तरी्योपपत्ति- 

रहितमपि ॥- तदित्थं तद्वाघवेन नादामतिरिक्मभ्रकल्प्य नाद्यकाभिमतखेवोत्तरकालि$स्थितिविरोधितवं कल्पयितुं न्याय्यम् । 
तथाच यथा विनैव घटनादां सुद्ररपातायनन्तरं घटासत्त्वं तेनेव निवोष्यम् । तत्र॒ स्थितस्य घटाभावस्याभिव्यकतिथ तथाऽ 

निद्यानाराकाभिमतात्तत्वसाक्षात्काराद विद्यादिनाशं बिनेवोत्तरकाङेऽविथ्दिः सत्त्वाभाव इति तचतवन्ञानस्यविथादिदर्या श्रयका- 

लपूवैत्वाभावनियमस्य न क्षतिः । नचैवं दण्डपाताद्भटो नस्यति नष्ट इयस्य कोऽथ इति वाच्यम् । दण्डपातप्रयोज्यघटोत्तर- 
कालिवियमानकेवलकपालभ्रतियोगी घट इदयेतदर्थकत्वात् ! अयोज्य्रयोजकभावस्य दण्डपातसत्तवे धटोत्तरं केवलं कपारं 

तदभावे नेति क्षैमिक्ख संभवात् । धयस्राक् तत्केवलं कपालं ुद्भरपातानन्तरमपि तस्येव सत्त्वेनोतयतत्यनुकूलत्वलकषणस्य 

तस्यासंभवात् । भाक्ारे शु्कस्य पटस्य रजञनेन आप्ताया नैल्यावस्थायाः भक्षालनेनापगमेन हि चङ्कः पट उत्पन्न इति कस्या- 
प्यभ्बुपगमः । तथेव हि अरकेवलस् कपारख मध्ये प्राप्ताया धटरूपावस्थाया दण्डपातादिततोऽवस्थानविरदे केवलं कपाल 

सुत्यन्नमिति न कस्यापि संपरल्यः । अथ घटोत्पत्त्या कपारख केवस्यमपगतं नवा । नापगतं चेत् धटोत्तरकाछिककेवलकपा- 

छसंत्तवेन घटस्ितिकेऽपि' घटो नश्यतीति व्यवहारापत्तिः ! अपगतं चेत्केनापि' पुनरजुत्पादितत्वे केवर्कपालभावेन सुद 

रपातोत्तरं नाच्यव्यवहारानुपपत्तिः । उत्पादितत्वे तस्य संकञान्तरत्व एव पयैवस्रानं विनष्टस्य कैवल्यस्य ्रागभावसंञयोत्यन्नसय 

व्वससंक्ञया मया व्यवहूतत्वादिति चेन्न । अतिरिक्तनाद्स्यभ्युपगमेऽपि तस्य घटभ्रतियोगिकत्वं त्वयाप्यभ्युपेयं । विलक्षणं च 

ध्वंसस्य प्रदियोगित्वं विलक्षणं च प्रागमावस्य तचिरूपकत्वमेव कैवस्यं तच कपारादवेवाभ्युपेयं ध्वंसप्रागमावाकल्पनेन 

लखघवाव् । तदवच्छेदकं च नाशकाभिमतोत्तरकालः सामप्रीपू्ैकारं च प्रागमावस्म भवियोगितरमपि वा न कल्प्यम् । प्राय 

भावस्यैव दीधितिद्ता सामान्यलक्षणाअन्ये निराृतलरात् ध्वंसस्यापि वा न अतियोगिलसुपेयम् । शद्यन्ताभावस्यैव नास 

काभिमतो्तरतत्तत्कात्रवच्चछि्नकपालमूतस्यदिखरूपसंबन्धेन नदयतीदयादिपरसखयनिषयलसंभवात् ।  घटानयनापसारणस्थठे- 

ऽलन्ताभावस्य तततत्काखधरितसखरूये सबन्धताया नेयायिकैरपगमात् । भखन्ताभावस्यापि प्रतियोगिलमात्रमभ्युपेयते नं 

तन्निरूपको धर्मा कपालमूतलादयतिरिक्तोऽभावो उ्ाघवात् । नचैवं भूतङे घटो नास्तीत्याघाराधेयभावाबुपपत्तिः । खस्य 

खाधारलासंभवादिति वाच्यम् । चटाभावे धटो नासि भमेयत्वे अमेयल्लमस्तीत्यादिधतीवेस्वया खसूपेणेवाधाराचेयभावसय 

खीकाराव् । सामान्यतः खस्य खाधारल्ं नेयस्य वक्तुमराक्यलात् येन रूपेण यस्य येन शूपेण यस्पाारलं .भतीविसिद्ध 

तेन तेन श्पेणाधारावेयभावो नापलपितुं शक्यः अन्यथा च नोरीकलभिति भूतङे भूतलमिखप्रययाप्तेन स्पेणाधाराधेय- 

भावविरहेऽप्युकतप्रतीवेभूतललघटश्रतियोगिकामावलाभ्या भूतलसयैकस्याधाराेयमावो न विरुद्धयते ! नच गन्धाभावस्य जल- 

पल चाश्चुषल्नं खादिति वाच्यम् । -लन्मतेऽपि चश्चुःसननिकर्षस्वेनायोग्यतयैव तस॒ बारणीयल्लति् । मन्मतेऽपि, जल 

च्व प्री ६०८६ 
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खरूपेण चश्चग्ोह्यलेऽपि गन्धप्रतियोगिकाभावलेन चद्छुरयोग्यलस्य ध्राणयोम्यलसैव खीकारात् । नवानन्ताधिकरणेषु 
तादृसाभावलसंबन्धकल्पनामपेकषयेकातिरिक्तामावकल्पनेव त्यधवादुचितेति वाच्यम् । अभावसंबन्धलस्यानन्ताधिकरणेषु 
कल्पना हि इयोः समानेव । मम लेकाभावलस्यानन्ताधिकरणेषु तवैकाभावेऽनन्तवस्भावभावानां संबन्धलस कल्पनमिति । 
संबन्धलं च प्रतियोग्यज्योभिभ्यां निरूपितं तयोरेकमेदादपि भिद्यत इति तवैव गौरवमिति । यवास्माभिरुपेयते अभाव. 
स्यधिकरणात्मकतं तदपि यत्राधिकरणे कदाचिदपि न प्रतियोगी वर्त॑ते यथा जल्दी गन्धादिः तच गन्धायभावस्य जल- 
दिरूपलमेव । यश्र भूतल्दौ कदाचिद्धतैते कदाचिन्न घटस्तत्र घटाभावस्य केवलभूतलरूपखम् । किंतत्कैवस्यमिति पर्यनुयोग 
धटानाधारलं यदा यत्र घटो नं वर्तेते तत्कालवच्छिश्नतत्तवमिति बरा गृण । नच घटानाधारलमपि धटाधारलाभावः । 
सोऽप्यधिकरणात्मक एव । तस्यापि केवल्मधिकरणात्मकत्वं॑तत्रापि किं कैवल्यमिति पयैलुयोगे यदा यत्रेदादिना यदुक्त 
तदुक्तावपि कदा छत्र न वतत इत्यनुयोगः समान इति वाच्यम् । अभावस्याधिकरणानात्मकतवेऽपि गन्धाभावस्य किमधि- 
करणे चटाभावस्य किंमधिकरणमिति पयेनुयोगे रया घटाभावाधिकरणं यदि निर्वक्तुं शक्यं तदा तसैव धटाभावरूपत्ं 
मया वाच्यम् । अधिकरणानात्मकले निर्जलं शक्यमविकरणात्मकत्वे ठ नेति तव इुरादोव । तथाहि जलं तेज इ्यादु- 
्ावनलुगमस्तवे्यपत्तो गन्धाभावो जरं वेज इत्यायननुगतखसूपोक्तेमयापि संभवः । यत्र गन्धो न वर्तते यो गन्धानाधार 
इलयायु्तौ तव संतुषटिसुंखसुद्रणमूरीछृख स्थीयते मया तस्यैव गन्धाभावरूपलस्य मयापि वाच्यलात् । लया पुनः कुत्र 
गन्धो न वैत इति पयेद्योगे छते स्न एव ममापि प्ैलुयोगः । यत्र॒ धटस्य न भ्रमा यत्न वा घटाभावः मीयते तत्रेल्पि 
समानम् । कुत्र न प्रमा ऊत भ्रमीयत इति पथनुयोगोऽपि समानः । यत्र घटोऽस्ति तन्न न भरमा यत्र नासि तत्र च भमी. 
यत इत्युक्तौ यत्न घटो नासि तत्रास घटाभाव इत्र पर्यवसानं तस्यापि यत्रासि तत्राखीयत्र पर्यवसानम् । तत्र ते यदि 
सनस्तोषः तदा यत्रासि तदात्मत्वं वटामावस्येवि मयापि वक्तु शक्यत एव । नच यत्रास्ति तदात्मकत्वे खस्य खसिन् 
इत्तिरलुमववाधितेति यत्रास्रीलंशविरोध इति वाच्यम् । प्रगेवेतस्य समाहिता ययत्रापि पर्यनुयोगः ङुत्ाखीति तदा 
निर्व॑चनकतेलाभिमानमपद्ययानिर्व चनीयं घटाभावाधिकरणमिति खमुखेनैव तया वक्व्यं तदा छतास्यदा मयि विजय- 
रक्मीः । अघरटितघटनापरीयस्या मायायाः खेयमप्यनिवाच्यायाः सर्वैमिदं विकसितम् । यद्धुतङे घटो नासि जठे मन्धो 
नास्तित्यादिव्यवहयारो भूतल्जत्यदौ घटगन्धाद्यमावात्मकस्तद्धिषयश्वानिवौच्य एवं नि्वैचनीयवदवभासते । एवमनिवौच्येयैवा- 
धिकरणेनधेयतयाऽधिकरणतया च खखरूपावगादिश्रययोऽअरमात्मक एव भमाकल्प आध्यते सद्यप्यमेदे भिचमिवाभावा- 
चिकस्णद्धयं अतीयते । अतएव घटाभावो न॒ भूतलमिति भवति अद्ययो न भवति घटाभावो भूतमित्यादि । तथाचावि- 
यकमनिवोच्यं सर्वैभिदं परमार्थतः कतो निक शक्यत इति तावदेव व्यवहारपवृत्युपयोगिषर्मनिर्वदनादिकं कामम् । न 
यावता व्यवहाख्याघातस्तथासति खधवादधिकरणात्मकलतवं व्यवतिष्ठत एवेयलम्--प्राग्बध्याख्येयमिति । ्नोतव्य्य 
अहमण आश्वयेतवं अष्टव्यसाविद्यकनानाविधेयादिना यदुक्तं तद्धदवोभ्यम् । श्रवणसख वदनवदाशव्यख्पलम् । यथा सर्वदाब्दा- 
वाच्यस्य अतिपादनमाशच्य तथा तादस्येऽद्धितीये ब्रह्मणि तात्पयैनिशवयेन छद्ब्ह्मावधारणं विचारात्मकं भवणमप्याशचर्यमेव 
सर्ववाक्यतात्पयैसखय तज्निर्गयाधीननिरणेयस्य च विशिष्ट एव दर्शानात् । श्ुत्येकवाक्यता नेति । विरोधश्चेति । धुति- 
स्ण्योज्ञातृलसखोपसंहारादिह तदभावस्येदेकवाक्यल्राभावो विरोधशेदयर्थः । संन्बधं कलाचुवदति--कथ्िदेनं न पद्य. 

तीस्यादि । इतीति । इति-योजनया पश्चपरकारा उक्ता इति पञ्चमो यः प्रकारः सर्वैबहिर्भूतात्मकः स॒ उक्छयोजनयेवं 
लभ्य इत्युक्तयोजनाभावे चत्वार एव अकाराः स्यु क्ता इत्युक्तयोजनया पथप्रकारा उक्ता इति सङ्गतम् । तान् पशचभ्रकारान्द- 
शेयति-कञ्चित्पर्यत्यवेत्यादि बहिभूत न्तेन । तत्र॒ कथ्िदेनं प्रयतीति वाक्यमखति बाधके घव हि वाकयं 
सावशारणमिति न्यायात्सावधारणं मला कथित्पर्यसेव न ब्रद्तीति प्रथमः अकारः । अन्य इयस्य वदनाकवृदर्चेनकर्तभि- 
भप्रलात् चक्ररख् परयतीलयतत्ससु्ञायकलात् । कशित्पर्यति वदति चेखेश्वाक्यं छता द्वितीयः अकार उक्तः । श्रुलापि 
कथिक व्रेदेखुक्तयाथोत्विजानातीति भ्यते । अन्यथा कश्विदितयनभिषाय स्वै इयेव ब्रुथादितय्ाहन्वेन ऋषिलरानाती- 
सनेनान्ः शणोतीेतत्संयोञ्य तृतीय उक्तः । तथा सति श्रुलापि किन्न वेदेति योजनायामपि नोक्शुखेकवाक्यताभङञ 
न बोकञयुतिदिरोषथ । चतुर्यभकारदु स्पष्टः । अविद्कत्पश्चेस्विति । दकारः पश्चान्तरतां द्योतयन् स्व्याख्यानख बिद्र- 
त्यशीयतामाद 1 _अबरिदश्च शमद्मादिसाषनसंपत्यनासादितचेतोविद्द्धिरृतसम्यग्बेदान्तविचार आपातश्चुताद्ितीया. 
दुःखिखखेकरूपाकतरोयात्मतलो ग्राह्यः । इन्द्रजालादिषु यदाअर्यदर्च॑नवदनश्रवणादिकं तत्र यथा भवलयसंभावना विपरीत" 
भावना वा । तथेव श्ुविनिपरीतसद्वितीयदुःखिकन्नोदिरपमात्मानं पर्यतः शरुतिटढभामाण्वमहतो दर्दीनगिषये क्षणमसंमाव- 
ना विपररीतभावना. वा भवतीद्याश्व्दुस्यता । अथवा ययेन्दजा तगदिस्थत्यीयददोननिषयोऽसंभावनाद्यभिभूतः तथेवाविदुषो- 
ऽद्ितीयखाडुःखिल्ादिना शुत आस्माम्यसंमावनायमिमूत शयायवद्श्वर्यतुल्यभेनमात्मायं कश्चिदनिद्वान् । अं दुः्खीादि 
साक्षात्करोतीयर्थः । यद्वा प्हृ्टपरकाशश्वन्द्रः सोऽयमियादिस्थकसंजातव्युत्पत्तिमतो यसतत््वमस्यादिवाक्यजन्योऽखणष्डसाकञा- 
कारः । कर्यनिदनिदु्ो जायते तदेवात्र दशचेनमभिमतम् । तवैवञ्द्ान्तःकरणतदाऽसंमावनाविपरीतमावनासत्वादाशर- 
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दुख्यता बोध्या । इष्टोक्त्वा श्रुत्वापीति योजना । अभ्याहृ योजना । अविद्वान् इृष्टेक्ला श्रुत्वापि न वेद नाक्ञानविरोधिसा- 
कषात्कारवान्मवतीत्यथं इति ॥ २९ ॥ ३० ॥ श्चज्नियमाजजातिवाचीति । राजसूयं प्रकृ श्रुतायामापरेयोऽ्यकपालो 
हिरण्यं दक्षिणेखेवमायवेष्िसज्ञकेष्टी यदि ब्राह्मणो यजेत ॒बाहेस्पयं मध्ये निधायाहतिं इत्वाभिषारयेदिवयादिश्रूयते । ततश्व 
जाह्मणकतेकापि से्टिरिति निश्चीयते । तत्र॒ राजसूये ब्ह्मणसखाप्यधिकारः । राजच्चब्दस्य प्रजापाखनादिराज्ययोभिन्यार्याणां 
भसद्धे राज्ययोगस्य ब्राह्मणादिष्वपि संभवादिति तत्प्रकरणस्थायामवेष्यवपि ब्राह्मणादेरस्येव प्रापिरतो यदीदयादिशरुतयो. 
बाद्ेस्पत्यादिमभ्यनिधाननिमित्ताथौ इखयवेश्यिकरणे पूर्वपक्षयित्वा “गुणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चेति ष्यशुपरययं राज्ञः 
कर्मत्यस्मिन्नथै राजशब्दादिविधाय राज्यशब्दं निष्पादयतो भगवतोऽभियु्तरलय पाणिनेः स्यरयनुगरहीता क्षत्रियजातौ राज 
शज्दस्यान्ध्राणामनादिर्थधिरूढा असिद्धिरायपरसिदधेैखवती । नच राज्यकर्तरि निष्पनद्राजश्ान्दात्क्मणि ष्यमि राज्यशब्दः 
स्मर चक्योऽन्योन्याश्नयात् । तथाच राज्यसूयवाक्ये तदनुसारेण राजशब्दार्थनि्णयेऽवेष्टौ आह्यणादीनां आप्यभावालिमित्ताथ- 
निधानस्यासंमवादत्रेतत्प्रकरणादुत्कष इति सिद्धान्तितमिति तदनुसारेण सिद्धं ्त्रियत्वजातिवाची राजश्चब्द् इति । एवं 
राजानसस्यविशचेदिदयश्र क्षत्नियत्वजातिपरत्वाभावे राजशाब्दस्ामिषेकाद्राज्ययोगो राज्ययोगादभिषेक शतयान्योन्या्रय शति 
श्षन्नियत्वजातिपरत्वव्यवस्थापनं बोध्यम् । स्थितमेतदवेच्यधिकरणे पूर्वमीमां सायाम् । न दोष इति । युद्धमिन्नसयापि बहु- 
तरश्चरयःसाधनस् सत्तवाद्विरोधरूपो दोषो नेदयर्थः । एतेनेति । युद्धसखय प्रश्चस्ततमवेनेयर्थः । अश्चस्तमतां हि यद्च्छ्ये- 
स्यञुषदमेव वक्ष्यति--शलये तद् पीति । निरस्तमित्यनेनान्वेति ॥ ३१ ॥ प्रतियोगित्वेन रछभन्त इति । लभः अति- 
यो यित्त्रमेवामेदे चेयं वतीया । तथाच भीष्मादिभ्रतियोगिकयुद्धभतियोभिनो भवन्तीयर्थः । तत्फटय्येति । अभिचार. 
खश्चणस्य विध्युदशचे कीर्तितखेद्य्थैः । अभिचारः शात्रोर्मरणानुकूखो व्यापारः । वध्हिंसादिपर्यायो मा हसखादिति निषेषे 
विधिगोचरो भवतीदयम्रिव्याद--शश्ुवधस्येव्यादि । नन्वस्ि विधिस्परष्टे निषेधानवकार इति न्यायोऽस्ति च श्येनेना- 
मि चवरन् यजेतेति विधिबोधितप्रवतैनात्मकविधेः सखविषयार्थीभावनाकर्मत्वलक्षणः संसगोऽभिचारयेति । तत्न निषेधपवृसिर् 
स्यादिति फल्दोषेणापि द्येनो न दुष्टः खादित आद--फङे विष्यभावाश्वेति । यथा ्ुदेक्यस् न्यायनयेऽलुमिवि- 
विषयत्वेऽपि विधेयद्यैवादुमेयल्रं तथा अव्तनात्मकविधेः खभाव्याथीमावनाद्वारा फठलोहेरयस्य कमैत्वेन संबन्धित्वेऽपि 
तस्याननुष्ररयतयाऽनुष्टेयायाः इ्येनादिनामकधात्व्थीभूतक्रियाया एवखभाव्या्थाभावनाकरणत्वलक्षणविधेयत्वात्मकः संबन्धो 
न फरस्येति । तेन संबन्धेन फठे विधेरभावः फलस्य विधेयत्वाभाव इति यावत् । विधेयत्वमेव च निषेष्यत्वविरोधि निभेध्ये 
नर्छव दनिश्यनुबन्धिनि मवित्रीटभवनानुकूरप्रडृत्तिलक्षणार्थी मावनाविषयत्वविशेषश्य विधेयत्वस्यासंभवात् । निषेष्यख्यापिं 
फ़स्छस्य रागोत्कय्येनोदेद्यत्वसंभवादुदेद्यत्वलक्षणो विधेः संबन्धो न निषेभ्यत्वविरोधीति विधिस्पृष्ट इयत्र स्यशपदा्थो विधे- 
यत्वरूपं एव संसर्गो विवक्षितः । तथां चाभिचारस्य फठ्सय तदभावा्षिषेध्यत्वाविरो धालिषिद्धफलकः दयेनो भवदेव दुष्ट 
हवि भावः । नयु बुद्धं खफल्द्वारा मा भृदृ्टं॑हिंसारूपत्वात् खत ॒एव निषिद्धतया तथा भवत्परिहार्यं स्यादियत आह-- 

युन्डस्वभ्नीषोभीयेत्यादि । ययपि युद्धं मदीकाभादिसाध्यबहुतरखखरागतः आर्तमेवेति न तत्र विष्ययेक्षा तथापि खरग- 
साधनतावष्छेदरकापराश्चुसत्वाद्यनेकथुणविशिष्टतया न प्राप्तमिति तख खगेदेशचेन विधितो विधानमुचितमेवेति विभिस्फ्ट- 
त्वाश्च तत्र निषेधावकाश इति भावः । नन्वेवं हिंसत्वेन सामान्यतो बक्वद्निष्टाननुबर्धित्वबोधकस्य मा हिखादिदयद्याप्रामा- 
ण्यञ्सङ्गो विरोषविधिना बर्वदनिष्टानयुबन्धित्वलक्षणप्रा्षस्स्याबोधकार्थवादसकतेनाम्रीषोमीयर्हिसादौ भारस्यसयय बोधना- 
श्न श्वेष्यपत्तिः । वेदत्वेन तख्यापि प्रसिद्धमाणभावत्वादिदयत आद--षोडश्ीव्यादि । अतिरात्रे षोडशिनं गरहाति नाविरात्र 
धोडचिनं गरह्यातीति विधिनिषेधौ तुस्यबली विरोषशान्नत्वादिरूपबलवत्वसामान्यसचासखत्वादिरूपदुबकत्वरहितौ सो न्यतः 
केऽपि कस्यापि बाधकः तयोनेच बाध्यो नचाप्युभयोर्विषयो अहणामदणे युगपद्विधातुं शक्येत ति तत्र विकल्पः । यद 
महण फल उत्कटरागात् तदलुष्ठानश्नमेण बल्वदेषः । तस प्रहणे अदृत्तिरिति वरिधिशाल्नम्थवत्खविधेयामावेऽक्िनोरनिर्दिष्- 
फलाजनकत्वस्य यज्िसगतः अरतिपादनं तदमावात्संकुचितं च एवं निषेधशाल्ञमपि प्रहणफले यख नोत्कटो रागो अहणभमे 
बरूवां शच द्वेषः तस्य अहणेऽमवृत्तरथंवत् । निषेधराल्ञसख यच्निषेष्ये श्रमाद्यतिरिकनरकायनिषटसाधनत्वस्य निसगेतः अरतिपाद- 
कतं तदभवेनं संकुचितं च न किंचिदपि राल्ञं भवद्यप्रमाणमेवं मा हिस्यदियपि विदहितर्िंसातिरिकरटिसाविषयकलेन संकु" 
न्वितं न भवदयप्रमाणमिति । तथाच विकल्पवदिलयस्य विकल्प इवेदयर्थः । तस्य यथा विकल्पस्थङे बाभ्यबाधक्भावाभानेऽपि 
कोन्यो न कस्याप्यप्रामाण्यं तथा सामान्यविरोषमावेन बाध्यबाधकभावापजल्ेऽपि संकोच एव नाप्रामाण्यञुभयोरपि ग्रही. 

्रमाणभावत्वादिति पर्यवधितोऽर्थः । नचाप्ीषोमीयर्हि्ाया विशेषत्वात् तदृछन्तेनैव युद्धर्हिसारूपविदोभेऽपि संकोचग्रति- 
पादनसंभवाद्विकल्पवदित्युक्तिरनथिकेति वाच्यम् । विधिस्णषटेऽपि अणे न ग्रह्णातीति निषेधदशेनात्सामान्यविरोषमावाभावेन 
सकोन्वासंमवादिचिस्छे न निषेधावकाश्च इति न्यायोऽसङ्गत इति शकोत्तरार्थत्वात् । विकल्पे सति संकोच्य दर्दितत्वात् । 
तथा सद्यज्गफलार्थिनो अहणश्रमद्धेषवतः पुरुषान् प्रयप्यङ्गं विना नाद्गिनः फलमिति सामान्यतः प्रसक्तख अहणस्य निपेधवि. 
थताप्महणफातिशयरागोत्कव्यश्चालिनः ननमद्वषविरदिणः पुरषान्माति प्रदणस्य व्रिधिविप्रयतेति व्रिभिद्धे विधिना पुश 
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प्कृतत्य्थमतिरयिताङ्गिफलसाधनलेन बोधितेन निषेधावकारोन निषेधेन विधेयानुष्ठाननान्तरीयकधमादिदिष्ठाधिकनरकाद्यः 

निष्टसाधनलस्य बोधनमितयुक्तन्यायस्यासङ्गलमावादुक्तं एवाथ न्यायस्य तात्प्यादिति 1 यद्रा विकल्पवदिति निषेधेन स्यं न 

शक्यत इलयत्रवान्वेति । यथा विकल्पस्थलेन निषेधस्प्॑स्तथोक्तमलुपदमेव ! नजु॒युद्धविधायिका स्एतिस्तस्याविरोषविषयः 
कलं आबस्यं मा हिस्यादिति हि श्रुतिसतद्याः श्ुतिखमेव भ्राबर्यं॑तस्यानपेक्ष्रमाणरूपलात् स्मृतेस् पोरुषेयायाः श्चुतिमूककप्र- 

माणरूपलादिति र्ग्तिखच्छरतिलस्य प्राबस्यरूपतायाः सवालुमतलात् उक्तयोश्च आवस्ययोः पूर्सरथजञानार्थगतविरेषल- 

ानसपेश्चलेन मन्थरप्रदत्तिकवेन बाधकतायामनादरणीयलमुत्तरसय खलूपज्ञानमात्रपिक्षिखेन बाधकतायामाद्रणीयलमि-+ 

तयुक्तस्तिबौधिता सति न संकोचिका स्यादिति चेन्न । अभीषोमीयादिर्हिसाविशेष्रतिपादफानेकश्चुयवरोधेनावश्यं संकोचे 

कर्तव्ये विदिष्य तत्तद्धिसेतरतेन संकोचपेश्षया प्रमाणविहिता्हिसेतरलेन संकोचस्येव युक्तलात् । स्छृतेरपि युद्धगोचरोया- 

स्तत्वेनावष्तरमाणलादुन्तशचुतिनाभ्यलस्यान्यतोऽपभामाप्यनिश्वयं विनाऽसंभवादन्यथान्योन्याश्यात् । किंचनर्थक्यपरतिदहतानां तु 

विपरीतं बल्रवलमिति न्यायेन श्रुतेः सामान्यविषयाया अन्यत्र चरिता्थायाः स्प्रतितोऽसंकोचे स्शतेरानर्थक्यमेव हि स्यादिति 

स्पतेरेव आबस्यस्य विशेषविषयललक्षणख बाधकतायामादरणीयल्रात् ¦ दष्टो दि नैमित्तिकाचमनस्स्ृलापि कमबोधक- 

शतेष इति ! धमौर्थसन्निपातेऽर्थभ्राहिण इति । धरमेफलका्थफल्कक्रिययोधुंगपतप्रा्तौ ध्मेमवधीयो्फर्कक्रिया- 

कतैरियर्थः । विधानादिल्सख न कर्तव्य शइयत्रान्वयः । चतुष्पाद्यवद्धार इति । पूवैपक्च आय्यपादो द्वितीयशोत्तरो 
मतः । क्रियापादसखथान्यश्च चतुर्थो निर्णयस्स्खत इति ब्रहस्पत्यु्ताथलारः पादा ज्ञेयाः । क्रिया च सक्ष्यादिभिः खखपक्षः 

व्यवस्थापनम् । न नो हानिरिति । युद्धविधायकस्य धर्मेशाख्रलादिति भावः ॥ ३२ ॥ कटेः मायके" । कर्णिमिः बाण-- 

विशेषैः । दिग्धः विषलिकनिः । असिना च्वङ्तिः तेजेनेर्वदासुलादिभिः सथस्रूढम् रथादितोऽवरह्य स्थल आरूढन्तज्ावस्थि- 

तस् । आसीन युद्धव्यापारं परिखयज्योपविष्टम् \ खतं युद्धश्नमादिना रथादौ प्तम् । विसन्नं कवचरदितम् । अयुध्यमानं 
सन्तं पयन्तम् । दाख विहितस्य ति । सुख्यतः पालनस्य विष्टितलेऽपि तदुपसजंनतया। जयाक्षिप्तस्य युस फलसंबन्धं 
निनेव॒विदहितलादुपश्ितायां परसेनायां युद्धस्य निदवत्पराप्तलात्फलकामनाभावेन तदनाचरणे खधर्म्यागस्तेन च पापं तव 

स्यदिवेति भावः । युद्ध्यागस्य पापजनकते विदिष्यभमाणमाह--न निवतेंतेद्यादि । दिलेयेकमपि पदं खधर्ममिद्यनेन 
सैबद्धं सदनचुष्टायेदयर्थ बोधयन् खधर्मयुद्धानाचारणस् पापसाधनतामाह योग्यात् । पक्ला सुङ्क इतिवत् । कीर्विमिलय- 

नेन संबद्धं सन् विनाद्येखर्थं बोधयन् पौवापयैमात्रम् नतु ध्म कीर्ति चेति । हिंसानाचरणेम योऽभिमतो धमस 
कारष्यातिद्चयादनेमामितद्ुखस्राधनं राज्यमपि दयक्तमिद्यभिमता या कीतिंसखामिदय्थः । उपस्थितयुद्धस्थरे क्षत्रियस्यासन्या- 
सिनो हिसायागस्योक्षरीलया धमोजनकलरात् ! मीष्मादिमहावीरभयादेवानेन युद्धं परिलक्तमिति अरवादादकीर्तेरेव परत्युतो. 
वाचेति भावः ॥ ३३ ॥ निपातौ चकारापिरूपौ । नलु न युद्धयेत कदाचनेलनेन युद्धस निषिद्धलाव् सत्र प्रडृत्तिनेा- 
चितेत आह-उदाद्तेति । तत्रैव युद्धनिक्तदैय्थलसयोक्तवादर्थदाल्ञल्ात्. युद्धस्य नरकायनिष्टसाधनल्ामलयायक- 
लात् युद्धनिदृत्तिनिषेषकनशान्ने दष्टस्य कसविशिषेधफठस्यानमिधानात्तस्य निडृत्तो नरकायनिषटसाधनलभ्रयायकलाधुदधे भवर- 
त्तिरेवोवितेति भावः ॥ ३४ ॥ अत इति । भयहेतुक्युद्धोपरमकदेचेन यन्मननं तस्मादिद्य्थः । याखसीत्यनेनास्यान्वयः । 
कीटो भूतेयाकाह्वायां पूरयति--युद्धादुपरत इति । तादृशा इति । बहुमत इयर्थः ॥ ३५ ॥ खपैरे शरि विसरगेरोपख 
नैकल्पिकत्वात् निन्दन्त इति विसलोपस्व सामभ्येमिलेकं पदं च भत्वा व्याख्यान्तरमाद-अथवेति ॥ ३९ ॥ ३७ ॥ 
॥ ३८ \ तदृपनयेनेति । चित्तदोषापनयेनेयर्थः । पतेनेति । श्रवणायोग्यवेनेयथेः ! अन्तरङ्गमिति । समानषिषय- 
कत्वाद्दूरविप्रकर्वेण साधनत्वाश्च । बहिरङ्गमिति पूर्वविपरीतत्वादिति ॥ ३९ ॥ संयोगपथक्त्वन्यायेनेति । एक 
तूभयार्थस्वे संयोगथ्रथक्त्वमिति सूत्रोदितन्यायेनेदयर्थः । सूत्रार्थस्ु॒संयोगः समसिनव्याहारलक्षणं वाक्यं तस्य एथक्तवं मेदो 
भवदेकख तूभयाथेत्व उभयफल्कत्वे सतीर्थः । न यत्र॒ संयोगग्रथक्त्वमथोदेकवाक्यत्वं न तत्रेक कर्मण उभयार्थत्- 
भेक्वाक्य एकैव हि प्रवर्वनाविषयीभूतार्थीमावना तसख्यामेकसैव फलस्य कर्मतयान्वयात्तत्र करणीभूतस्य कर्मणो षत्वर्थसयं 
तन्मा्रसाधकत्वाद्वाक्यमेदे ठु भावनामेदादन्यभावनायामन्यस्य फर्स कर्मतयान्वयसंमवेन ' तत्र॒ करणीभूतस्य त्येव 
कर्मणस्तत्फल्कत्वसंमवदेवंच खगीदितत्तत्फत्गर्थं॑तत्तद्राक्येन ज्योतिधोमदि्विहितस्यापि तमेतमिति वाक्यान्तरेण विवि. 

दिषाज्ञानयोः फलयोः पुनर्विधानसंमवात्तद्थत्वमिति भावः ५ ४० ॥ भ्रेयोमागे इति । मोक्षप्रातिस्ाघन इयर्थः । साध- 
नत्वमिह प्रयोजकत्वं तश्च वेदादुवचनावितत्त्वज्ञानन्तेषु वर्तेते । घट कत्वं सप्तम्यर्थः । यद्वा बेदायुवचनादिनिदिष्यासनान्ते 
साधनेति या जायते सा बुद्धिरिलर्थः। वाक्य इति । अरविपादकतयोकवाक्ये इत्तिज्ञानख बोध्या । व्यवसायात्मिकेति । 

अवसायो निश्चयः । निशेषोऽवसायो व्यवसायः विषश्च श्चानान्तरात् तत्त्वविषयकत्वस् । तत्त्वमनाधितोऽथेः । सचात्मेवान्यसख 
मिथ्यात्वात् । तभिश्वयो निर्विकल्पको व्यवसायोऽभिमत इदयमिघ्रायेणाह--आर्मतत्वनिश्चयात्मिेति । चतुणी- 
साश्चमाणासिति । वेदाजुवचनं बरेदाभ्ययनं जह्मचयौ श्रमे मुख्यमिति । तेन - नह्मचया श्रमः यज्ञदाने श्दस्थाश्नमेषु सुख्ये 
खन्या स -अनाराकं ऋअमानश्चनं मितमेष्यादरानं तपरे -वानमरस्थ् सुख्यश्र् तेन ख तुरीय अधानत्नदेनोपलक्ष्यः शचखन्तर- 



अ० ९ ®छोऽ ४२ ] श्रीधर्मदत्तरार्मणा(परसिद्धबचाशर्मणा) विरचितो शृढाथैतत््वारोकः । ६९, 

विहितं इति स॒ष््तं चत॒गोमिति । भिन्नार्थत्वेहीति । अर्थोऽत्र न प्रधानप्रयोजनं तद्धेदे साधनानां तन्ततफलसथानां समुच्च 
यशाखयन्तमसंभावितललात् । अपितु प्रधानफलनिष्पादकावान्तरव्यापारस्तस्थैकत्वे साधनानां तद्वारा भधाननिष्पादद्ानमिकेन 
साधनेन तश्यापारनिष्यत्तावन्यस्याकिं चित्करलेनानुपादेयखात् समु्यासंभवो भिन्नभिश्नते चेन साधनेनेकव्यापारनिष्यत्तावपि 
प्रथानाथौपेश्चणीयन्यापारान्तरार्थं साधनान्तरस्याप्युपादेयतया साधनानां भवति समुचय इति भावः । पका्थत्वेऽपीति 1 
प्रधानं अति साधनतया आप्तानामन्योन्यापेक्षलबोधकभमणे सति व्यापारेक्येऽपि भवदेव समुय एकेन साघनेन 
तस्येवानिष्पत्तर्भिलितय्येव तज्निष्पादकलात्सपेक्षत्रबोधकश्रमाण च दन्द्समासचकारादिकं तच्च वेदायुवचनेनेयादौ नास्तीति 
निरपेक्षसाधनत्वस्येव अलययेन न समुश्वयः । व्यापारमेदे ठु स्यत्सोऽपि नास्ति । निःश्रेयसरूपे प्रधानंफङे जननीये 
ध्यवसायात्मकबुद्धिखरूपव्यापारात्मकस्थार्थस्येरुलात् तत्मयोजकचेतोविद्युद्धेः खतःसिद्धौ तुरीयस्येवाद्यद्धिसततवे तत्भक्षयाय 

तन्तारतम्येन क्वचिदेकस्य ब्रह्मचर्यसखय -कचिद्रह्मचर्यगार्दस्थ्ययोः क विद्रह्मचर्यंगाहस्थ्यवानप्रस्थानामपेक्षणीयल्मिति चातु- 
रान्नरम्यसाष्यतोक्ता संमवाभिभ्रायेण न नियमेन मिलितसाध्यलाभिभ्रायेणेति । शब्देन वेदयनन्तरं सपेक्षल्ते बोधिव इदि 

शेषः । , ससुच्चयः स्यादिद्यनुषज्ञनीयः । तथेति । सापेश्षखबो धकमिद्यर्थः । साङ्खयविषयेति । ब्रह्मविषयेख्थैः 1 योमवि 

धयेति कर्मयोग विधयेदय्थः । द्रयोवास्तवैकलामावादाहैकफललादिति । निःप्रेयसरूपेकफललादिल्यर्थः ! कर्मेयोगजुदधो ` तत्व- 
विषयकल्चरूपस्य व्यवसायपदार्थघटकविद्येषणस्यासमवाद्विपरीतदुद्धिबाधकलरूपं तमाद-सवंत्यादि । कर्मयोगबुद्धेरपि 
कमानुठानचेतोविश्ुद्धिभरवणादिपरस्परयात्मतत्वनिर्विंकल्पद्वारस्वयेव कथचिद्वाधकलमिति नलुपपत्तिः । अव्यवसायिना- 

मिलि । ̀ निरुक्तव्यवसायात्मकबुद्धिमतो भिन्नानाम् । बुद्धय रेहिकामुष्मिकफलमात्रायुबन्धिन्यः साध्यसाधनेतिकतन्य- 

लादिगोचराबाध्या एवेत्यथंः । - एकेद्यसयाथंमाह--पकनिश्चिति । एकस्मिन्प्रधानतया अषि परमेश्वराराथनमात्रनिषठ- 

संखारसतरणोपायलरल्ये निष्ठा परिसमािर्यश्याः सा । अथौत्तदितरागोचरा । नद्येवमव्यवसायिना बुद्धिखस्या सत्ततफल्तत्तत्स- 

धनाद्यनेकविषयकलादिव्यर्थ इति ॥ ४१ ॥ भ्रमाणस्येति 1 वेदान्तवाक्यदेरिलर्थः । अभ्ययनविध्युपात्चेति । (खाभ्या- 
योऽभ्येतव्य' इति विष्युपाततेयर्थः । साध्यस्राधनसंबन्धप्रतिभानादिति । कर्मकाण्ड वारजन्यबोध इत्यादिः । तथाचो- 
क्तवानचा यत्फलसाधनतेन कमौवबोष्यते खजन्यसाध्यसाधनेविकरतैव्यतानो धभ्रयु्ठकमौनुश्ठनद्वारा तदेक लं तादश्वाचस्तयेव 

साध्येन बोधितमिखन्तवलात्तापालुबन्धिलेन विवेकवतामनमिकषितेन ताटश्फडेन विशिष्टं कमोखादु फत्मलुबन्वि 

कि्चककुसुमदुल्यमविवेकरिनामेव कामितमिति तेः किं्चक्युष्पसदशेः कर्ममिबेष्यबोधकमावसंबन्धेन पुष्येजन्यजनकभाव 

संबन्धेन किञ्चकङतामिव संबद्धामिद्यापातरमणीयामिति पयविताथेः । निरतिश्चयफलाभावाश्चति । कर्मफ 

खर्गदि सातिश्चयमेव मोक्ष खमकाशषपरमानन्दात्मखङ्पस्माभिव्यक्ततामत्रेण ज्ञानफलतासुपगतस निलयस्य सवां विश्चायिचः 

सत्त्वादिति घातिदायफललादप्यापातरमणीयामिदय्थः । ददातीति । तथेति । ला्थ्चानद्वारा प्रारम्प्थण जन्मादिनि- 

प्यादकलमेव तच्चवृलं बोध्यम् । विचार जन्यतात्पयेन्ञानश्यून्या इति । साक्षात्परम्परया वा सवेषां वेद्वाक्यानामः- 

द्वितीये ब्रह्मण्येव भवति विचारेण तात्पयैभहः । ताद्शम्रहवता च न शगोदिफङे परमार्थलमह्यो नापि च तादृश्फल- 

साधनकमविधायकलेन भ्न कर्मेकाण्डश्चुतीनामभ्युपगमः । किल थे तादशतात्ययज्ञान्चल्यास्ेषामेव खयोदिषु परमार्थल- 

अहो बाधकाखभसययात्तादश फलसाधनकमैविधायकतेन अद्ृ्टलोपगसश्च तासां शचुतीनामिति त एवोक्ता वाचं भवदन्तीवि 

सममवाक्यतातयर्याथे; । वेदार्थमिति उक्काथेवादार्थं सखत्वेन मन्यमाना इति शेषः । वेद्ार्थसत्यत्वेने ति । समस्तपाठे 

्ेदाथख सत्वेन । एवमेवैतदिति यो मिष्यानिश्वासः सिथ्याप्रामाण्यमरहसनेदर्थः । उक्तमहान्वयी सत्वेनेति ठृतीयायाः 

प्रयोज्यल्लमर्थः । सन्तुध् एतदेव परं लब्धव्यं नातप छन्धन्यमस्ीति अहणेनाविरिक्तेच्छाविरदिण इति । बैदस्य कायैः 

परत्वादिति 1 अयोज्यप्रयोजकडडग्यवदारात् कायान्वितसा्ये पदानां शक्तिमत् थमग्रहीतशक्तिल्यागे मानामावा- 

लिदधायेऽगहीतपराहिलर्कणध्रामाण्यासेमवादर्थवादोनामपि विष्यपक्षितस्वुतिसमष॑कत्येन तदेकनाक्यलाव्. वेदान्तानामपि 
मथाक्थन्वित् कन्ीदिस्तावकत्वेन निथिवाक्यश्चेषलसंभवात्मसखैव वेदस्यापूैकायपरलादि्थंः । नास्स्यन्यन्निरतिदायं 
ज्ञानफलमिति । आत्मतत्लज्ञानस्य फलं मोक्षाख्यम् । अङयत्वेनागृतत्वेन चाक्षय्यं हेद्याद्पाम सोमेदयादि्ठति- 

वोभितकैफलखगायपेशया निरतिश्युकछषटतमं नासीदय्थः । मद्टता भ्वन्धेनेति । सगोम्येऽयं स्वरमागापक्षया 
अरसयक्षस्य समथं ददौनादितः । प्राबल्यनिश्वयात्तस्रमितघयद्यस्िलनिरोधेन वेदान्तानामात्मापेश्ष- 

च्चनेदमिलयादिप्रलश्चनोषकपदनिर्दिटजगद्धोषने ध्यलोकिकाक्षयखहृतफलखगोदिनिरतिश्चयरायभयोज- 
कलौकिकलुखतत्साथनवैराग्यसंपत्यचुकूढे तात्पयोव धारणात् । विरोधिज्ञानेन संजातनज्ञाननिषयमेदासंसगो्रदादिसंपत्तिः 

सलन्राधामाण्यमदश्यैव ना संपादनात् विषयाखन्तबायस्याजुभवविरोधेन वज्धमद्यक्यलात् ज्ञानेन विषयचेस्त॒॒खतरामसंभ्ः 

वात् । अतिभासमात्रश्रीरखस् जगतो वक्तुमशक्यत्वात् अवृततेः समर्थलासमर्थलवि भागादुपपत्तेः । तथा सति आामाण्यत्रा- 

माण्यविभागस्माप्युपपत्तेः तस्यां च बाध्यबाधक्भावन्यवस्थाया अप्यदुपपत्तः ्ञानाभावातिरिकिख भावरूपाज्ञानस्य ममन~ 

ङदुमस्येव निञखदूपतग्रा तत्परिणामस् बिश्वद्य॒तत्रलयमानलखाश् विश्वमिथ्याब्रस्यासंमवादद्धितीयखप्रकाश्चनिदयपरमार्न* 



७५ मधुसूदनसरखतीप्रणीतभगवद्वीतागूढा्थदीपिकायाः [अ० २ छो० ४५ 

न्दरूपमोक्षखरूपो दुलभः । एवं फल्ोत्पतत्यन्यथानुपपत्तिश्चुतिमात्रसाधितखरूपस्य फलोत्यादमन्तरेण विनारसायुक्तलादना- 
दिखरसंपादितानिश्चभ्रवर्तमानकर्मचक्रानुनिष्पादितनिष्पयमानानन्तादृषटप्रवाहविरामस्याप्यसंभवाचुस्यायव्ययत्वेन विचार कजन- 

कामनागोचरलस्याप्यसंभवादायन्तिकडुःखनिकृत्तिरूपमोक्षखरूपोऽपि दरभ एवेति नितरां तस ॒निरविशयत्वं इखेममि- 

द्याद्य्थ्ेन भवन्वेन ज्ञानकाण्ड वेदान्तस्य चरमप्रदृतसय निखयनिदौषत्वेन खतःप्रमाणख सर्व्रमाणातिशायिमयोदख 
क्ारीरकमीमांसापरिष्दीतसरवैभ्रमाणागोचरायन्तापूवौदितीयनह्यताद्पयख नियनिरतिरयावि्यानिदत्तिमात्रकभ्यामिव्यक्तखानु- 

भवतिद्धस्रूपानन्दभूमात्मकमोक्षा्यफठेन फलवतो विरुद्धभाषिण इयर्थः । पमाणान्तयाबाधित इति । खहृत- 
तत्फलेनाविनाशिनी जन्यमावलाद्धटादिवदिद्यनुमानेना"्तोन्यदार्त"मिदयादिश्चुखा च बाधितं यत्तद्धिन्न ददयर्थः । समाधि- 
विषयेति । समाधिनह्य तद्विषयेदयर्थः । विपूर्व॑कल्य धानः करोतिखमानार्थलरात् विधीयत इयस्य क्रियत इयर्थ 
सात् । कर्तव्यत्वेन ज्ञापनार्थकत्वे च कर्तव्यत्वेन ज्ञाप्यत इव्यर्थः खात् । तख चोभयस्य सरवैस्यैव सदैव इृत्यविषये बुद्धि" 
खरूपेऽसावात् षष्यन्तोपादानमनर्थकं सादित आह-कर्मकतेरी ति । तथाच करोदयर्थंकस्य तख कर्म॑ घटादिकं 
तसैव सोकर्ययोतनाय कर्त्वेन विवक्षायां कमणो धघटददेरेव व्यापारो धातुतात्प्यविषयः पयवसखति । सन भवनमेव तदा- 
श्रयलमेव कर्लपरिति घटो विधीयत इत्यस्य खयमेव घटो भवतीदय्थः पयंवसितो भवति । भषिद्धः घप्रसक्तः अरतिषिद्धधते । 
व्यवसायासिकाबुद्धिः विदयुद्धान्तःकरणानां विरक्तानां भवति न भोगेश्वर्यप्रसक्तानामिति भावः । एतदभिभ्रायेणेव न 
भवतीयं इत्युक्तम् ! अन्तःकरणं घां परमात्मा वेति । अन्तःकरणपक्षे समधीयते बुच्या संनिधाप्यत इयर्थः । 
धरमात्मपश्चे समाधीयते समारोप्यतेऽधिष्ठानभूते तस्िभिय्थः । नाप्रसिद्धार्थकस्पनमिति । योगेन लम्धलादिति-- 
जेषः । तन्निमिच्चतमिति । समाधाविति निमित्तसप्तमी । निमित्तं च फठमपरि बिना भयोजनसुत्पस्यवस्थि्योः कस्यापि 
वस्वुनोऽभावात् खमाधिनिमित्तं समाध्यर्थम् । क्रियाविश्चेषणमिदम् । व्यवसायात्मिकाऽमनिहोत्नादिकर्मनिष्पादिका तत्कतेव्यता- 
बुद्धिः सकामानां ब्रहमैकाध्यलक्षणसमाधिनिष्पादकचेतः्चद्धिविशेषजनकं कर्मारा न भवतीति तात्पयो्थंः । एतदेवाह 
अयं भाव इखयादिना ४ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ सकामानासित्यादि । सकामानां कर्मफलखगोदर्थरागनतामाशयस्यान्तः- 
करणस्य दोषादश्चद्धेः भ्रतिबन्धकन्मा भूत् कर्मयोगबुद्धिरूया व्यवेखायात्मिक्रा बुद्धिर्निष्कामानां वु निरुक्ताय्थरागरहितानां 

पुः तादृशारागरूपप्रतिबन्धकाभावेनोत्यन्नया व्यवसायात्मकबुख्या कर्मफरुखगायनमिसेधानपरमेश्वरापणपूरवैकनिलयनेमित्तिक- 
मा ुष्ठानतत्परलकूपकमेयोग्रयोजकावरयतत्करैव्यत्वप्रहरूपया तत्तत्कमेकुर्बतां विञयदधेऽप्यन्तःकरणे क्मेखामाव्यत्खफ- 
शोस्पादनियतशकतेः खगीदिफलश्राक्ती साक्षक्छृतखगौलयर्थरामणीयकससुद्धादितनितान्तरागतद्रासनारूपदोषात्मकप्रतिबन्धकात् 
सकामः मानो ानग्रतिबन्धस्च्वज्ञानायुत्याद इयथः । च्रयाणां गुणानासिति । सत्त्वरजस्तमसाम् ज्ञनेच्छाप्रयन्नानां 
भा कर्मनिष्ायम् 1 कामयेच्छायाः अधानलात् काममूलं इत्युक्तम् । संसारः जन्मकर्मफल्मोगमोग्यमरणचक्रम् । यो 

यत्काम इत्यादि । कामनायाः कठैषिशेषणलेखय शब्दतोऽ्थ॑तो वा अस्ययाव् शौ चादिव्रदुपलक्षणतया तस्या अपि 
तत्तर्फलगोचरायासतत्फलायुूत्मदृष्टं अति अयोजकलात् । कामनाभावे ताहशादृशोत्पत्तरसंभवात् यो यत्फलकामस्तस्येव 
त्फ बोधयन्तीदयर्थः । तत्फलालुकूटसक्तिसत्वेऽपि तत्तदिच््छाविरहेण त्तत्फरनुपधायकत्वे योगसिथ्याधिकरणसिद्धा- 
$्तमुदाहरति- नष्टि सर्वैभ्य इत्यादि । तत्तत्फलाय तत्तदिष्टिं समान्नाय स्वेभ्यो दशवपूणमासावित्यान्नातम् । तत्र 
यद्किवित्खगादिकामनया तयोरपि दपूषमासयोः सकङेषटिफल्जनकत्वेन निधिना निदहितयेोर्भवलेव स्रकरुफत्मेपथाय्- 
तवं इच्छा हि भदृत्तद्रारा खरूपनिण्प्तालुपकीणा न फरनिष्पच्युपयोगिनी । सा च सामथ्य॑नियता यदस्ति सकरेषटि- 
फलजननदक्तर्दद्पूणेमासयोविधिबोधिता ततः सककेशिफलनिष्यत्तिरावश्यकी । नहि घटदरौनेच्छया संपादितो दीपः पर 
म द्रौयति षटदर्चनजननेऽपि तस॒ शक्तलादिति पूर्वपक्षो कर्मणां एलजननेन खरूपमात्रनिष्पत्तिरपेक्षिताऽऽछविनाधिनः 
खरूपस कालान्तरभाविफलकालपर्यन्तमसत्त्वात् कितु पूवोपराङ्गकलापापूवैसदक्ृतोत्पत्यपूरैनिष्यादितपरमापूर्वरूपन्यापारोऽप्य" 
पैक्षितः । सच यत्िविद्ैगुष्यनोत्यत्तुमहं . इति दोचादिवत्कृविश्ेषणं क्रामनापि यथाकथंचिवङ्गसुपेयमतः स ॒दौचाथ्माव 
श्व कामनाभावेऽपि हि नोत्पत्तुमर्हति नैं प्रदीपस्थङे । तश्र घटदशेन इव पटदर्चनेऽपि खडूपमात्रस्यपेक्षणीयलात् । 

धटदशंनेच्छयापि खरूपसंपतताबुचितं पटद्दोनम् । नच कामनाया अङ्गमेव कथमवधारणीयमिति वाच्यम् । प्रहे 
च शब्देकसमधिगम्येऽ्यै शब्दमयोदयैव हि सवैमवधारणीयम् । तद्यदि कामना न तश्र खात्वगांय यजेतेखेव भुविः 
श्यात् । खगेकामो यजेतेति ठु, भूगते । तश्त्वेऽप्रि खरूपमा्ननिष्पत्तो भयोजकत्वे तस्य अदृत्तद्रारा कर्यमत्र 
खोकत एव विद्धलात् यशाभ्छरमनया वा , खग॑कामनय। , वा खकूपनिष्पत्तो विदषाभावात्तदाज्नानवेयभ्यमिति तत्तत्फल- 
अनकाटश्टक्छणल्यापासोेत्मत्तावपि तन्तस्फलकासनायाः भ्योजकलमभ्युपेयम् । शोचादिवत् अद्छविनापि यागखङूपस्य 
निष्यायला्दर्ं दोचवैयर्थ्यात् सोनरादिरम्यष्टद्रथ एव हयेश्चणीयः । नच घर्वेभ्य इदन्न कामना न शयत इति वाच्यम् \ 
अक्रान्तवाच्ययं सर्वशब्दः । अश्छन्तय्च कामनोपर्त एव पश्वादिः पञ्चकास इत्यादिनेति । तेन सूपेणेव पर्वच्चब्दस्य तद्रोध- 
कलात् । तथास्ख्थतः कतुविशेषणलप्रातिः चतुथ्यां अप्युदेद्यल्ननोधकत्वेन पश्वादिकामो दरपूणमासाभ्यां यजेत्यथ. 



अ० २ छो० ५० ] श्रीधर्मदत्त्यमेणा(भसिद्धववारार्मणा) विरचितो गूढा्ततत्वारोकः । ७१ 
द्रवनव्यक्तिसंभवाश्च । एवं यत्र कचनार्थवादादिगतमेव फलुपादीयते तश्रापि भावनासंबन्धायर्थ कामादिषदचटितवन- 
व्यकतिराश्रयणीयैव । उदेक्यगतसंख्याया विवक्षितत्वेन समुचितस्य फललाभावात् । कस्यनित्समकारलामावात् कस 
विछठन्धत्वेनाकामितलात् समुचितस्य फललासंभवात् संभवे वा सर्वफलगोचरकामनयानुष्िताभ्यां ताभ्यां बहुफटसंभवेने- 
कैकफठे कमेणि कस्यापि प्रकृत््यसेभवात्तदान्नानवैयध्यापतते्च । भलेकमेवोदेदयलं तथा सति तत्तफठलकामनावनेवाधि्चरी न 
समुच्वितफलकामनावान् । तत्तत्फलकामनायां च तत्तत्फलानुकूलादृ्टसवोत्पादेन तत्तत्फलकामनाङ्तयागाच्छक्तिमत्रेण न 
फलन्तरोत्पत्तिः । तदनुकूलादृोत्पादककामनाविरहादिति सिद्धान्तितम् । तथाच कामनाया अपि छम्यकर्मणि फलश्रयो- 
अकत्वे निधिते निष्कामसख चेतःछ्श्यर्थ॑कोकमयादानविकमायेश्वराराधनबुष्या क्रियमाणकाम्यकर्मेणा न सगादिफरग्रा्तिरपि 
ह॒ चेतःछद्धिमात्नं निदयाभिदो्नादौ कामनायाः कर्दविरोषणलाभ्रययात्तस्याः फलजनकत्वेन कामनामावेऽपि परमेश्वराराध- 
नार्थमकरणजन्यभ्रयवायपरिहारार्थचायुष्ठितादभनिोत्रदेर्निसयानैमित्तिकाद्वयुष्गिकैहिकम^पारली किक-फलपराप्तावपि विद्दधा- 
न्तःकरणल्ादीश्वरभरीतेर्नष्कामखभावलाच्च रागरूपदोषाघसक्तेर्निष््त्यूदं ज्ञानोत्पत्तिरिति न सकामपुखषशराम्यमिति 
भावः । कामनाविरदे कटविरह इति । काम्यकमोमिभ्रायेणेदम् । निल्यकर्मेणः कामनाविरहेऽपि खगौयाजुषह्ठिक- 
फलस्य तृतीयाध्यायदरामशटोकव्याख्यानावसरे वक्ष्यमाणत्वात् । यद्वा रागदिदोषप्रसंजकलेन ज्ञानप्रतिबन्धकस फर्स 
विरह इव्यर्थः । फलमात्रसद्धवेऽपि विशेषणामावाद्िद्िष्टविरहः । एवं च सामान्यतः फल्विरहस्या्रापरतिपादितत्वेन 
न॒तृतीयाध्यायद्शमश्मेकव्याखयाविरोधः । संसारोऽपि निरस्त इति । संसारस्य काममूकलात् कामनाबिरहे 
सति ऋाम्यात्फलस्येवानुत्पत्तर्निलयदानुषद्गिकस्य सखगंदेरत्यत्तावपि तस्य॒ रागायदय्यापादकलवि रहैणेह जन्मान्तरे 
वा ज्ञानोत्पत्तिसंभवेन संसारोच्छेदसंभवाविति भावः । नि्ैगुण्यो निष्काम इति । त्रैगुण्यं गुणत्रयं निर्गतं 
यसात्स ॒निन्ञेगुण्यः कामनायाः सरवैप्रथानलात्तदमावे चेतरयोरभावनियमानिष्काम इति व्याख्यानम् ॥ ४५ ॥ 
॥ ४६ ॥ श्लाननिष्ठारूप इति । ज्ञाने तत्त्वज्ञाने निष्ठा परिसमापियस्य तसिन् । ज्ञानिकफलक इति याबत् । 
तथाच विचारे करतैव्यताबुद्धौ तत्रैव प्रवृत्तौ च शुग्यर्थनिष्कामकर्मकरणासंमवादन्तःकरणद्युदेरसंभवादश्चदान्तःकरणस्य 
तव ज्ञानमपि न स्यादतः कमण्येवाधिकारोऽु । तथा सदन्तःकरणञ्द्धो विचाराधिकारे विचाराचिष्प्तयहं श्ञान- 
सुदेष्यरतीवि भावः ॥ ४७ ॥ फलामिखाषमिति । फक्मिदहोपमोगे सति सखातिहयखमावाद्रागोपचयहितुः 
खगौदिविष्युदेश्ये श्रूयमाणम् । तेन सामान्यतः फकेच्छानिरहे अरृ्तेरसंभवावेतः्च्यादीच्छाया आवर्यकलेऽपि न श्चतिः ४ 
शैधराधिष्ठिताभ्यां सुृतदुष्छृताभ्यां भ्वरतितत्वेऽप्यहमेवात्र कर्मणि सतच््रव्यापारवानिति मिभ्यान्ञानम् क्तलाभि- 
निवेश्चस्तस्यागे सति शरीरयात्रानिवोहकभोजनगमनादिनान्तरीयकरहिंसदेर्यब्यापादकलाभाव इत्युक्ामिनिवेशेख सङ्- 
तयोपाद्यनम् । तत्फलभिलाषव्यागे तत्र अ्रृततेरसंभवात् तदनुष्ठानस्य शय्यहेतुत्वेन तदिच्छया तत्र॒ अचृततेरुपपादभितुम्- 
दाक्यलात्. फलामिलष्यागस्य तत्रासंभवाव् मितमेभ्याशनदेः चुद्धिदेत॒त्वे तु कवरेाभिनिवेश्चल्यागोऽपि भोगानापादकतयां 
विहितकर्मेतः शद्धिसंपादकः स्यादिति संभवाभिप्रयिण सोऽप्युपत्त इति । सङ्खत्यागोपायमाहेति । नयु विनाशि 
विनाश्चे सति इुःखायुबन्धिखस्य दुःखसंभिन्नखदेश्च खगोदिफङे निश्वयस्येव खगोदिफलामिषक्षयामोपायतं न सिच्यिथ्योः 
समभावसख तस्य हर्षतिषादान्यतरलरवच्छिन्नामावङ्पसयय खगोदीच्छाविधटकलस्यानुभविकलादिति चेन्न । नहि सिद्य. 
पिष्योरुकसमभावो न धिनाशिवाघयुक्दोषदशनं निनेति तयेव तेनोपलक्षणीयल्लात् कार्यमुखेन तदुपलश्चणेन इढभूमिकख 
तस्य॒ सभादिति भावः ॥ ४८ ॥ चुख्षार्थं इति । खतः पुरषा्थं इयर्थः । कतैव्ययिति । अढ़त्तिविषयखसाधनेन 
संपाद्यम् । नहि खतःश्रयोजनस्य किंचित्फलं भवतीति निष्फरं तव । प्रयोजनमलदिद्येत्यादि । यदि न तत्खतः 

भ्रयोजनं खात् नापि च प्रयोजनान्तरसाधनत्वेनेष्टं तदा बवृत्तेरपादानलोहेर्यलाख्यविषयलान्यतरवश्न सात् स्यात् यष्टि 
भयोजनमनुदिदंयापि अदृततिस्तदा शखतः पुरषार्थोऽपि अवृत्तिविषयः स्यान चैवमस्वि तत्ख॒खडुःखाभावमात्रनियतस्य खतः- 
भ्रयोजनलस्मान्यत्रायन्ताद्स्य कल्पनातः खतःभयोजनान्यस्िच् निष्पयोजने अदत्तिविषयलस्याटृष्टसख कस्पनातश्च वरं सदां 
कतेव्यत्वेनाभिमते कर्मणि श्ुतफलेदैद्यकमङृत्तिविषयलरभ्युपगमनमिदयर्थः । परमपुरुषाथेमोकषफलकात्मवुदेबेतःञ्द्िद्रायं 
साधनभूतं निष्कामकमे न खतःप्रयोजनं नापि निष्फल्मपिदु परमानर्थनिवर्तकपरमानन्दखङ्पमोश्चप्रयोजकन्ञानसंपाद्- 
कचेतःदयुज्या फल्वत्तदुदेद्यकभदेतेविषयश्वोच्यते । प्रसिद्धस्वगादिफलकामनाविरहष्च निष्कामम् । जन्ममरणत्नन्धापादक- 
सकामकर्मेतस्तद्धिपरीतल्रात् । बवरमद्युल्छषटं चाेषेयमभिधीयत इयमिभ्रायवानाह-नेत्याह बुद्धियोगादित्यादि 
॥ ४९ 1 सर्मत्वबुद्खेति । सवानर्थनिवारकमोक्षपेश्षयाद्यन्तनि्टे जन्ममरणबन्धापादके शथिलादिदोषयुक्ते कर्म- 
फटे खर्गादौ प्राप्ते को हषौऽप्ातते वां तस्मिन् को विषाद इयेवं निश्वयरूपया सिच्यविच्योः हर्षविषादान्यतरलावन्छि्ना- 
भावरूपसमलबुग्येखर्थः । सत्वद्युद्धी ति । समलबुश्यापादितखगोदिफकेच्छोत्घ्ादेऽपि छद्वीच्छयानुष्टितकर्मणेव्यादिः ६ 

द्युक्तो भवेति । उक्तसमलबुद्धिसंपत्तये य उयोगसतत्साधनस्य दोषदशेनस्ाभ्याससद्वान्भवेखर्थः । यदिखतस्य पयेव- 
दवाप्रिलनिसतत्धामानाधिकरण्मे तत्यदाधोऽपरि ताद्मपयेवसाभरिलमेव स्यात. । त मोम इनेन क्षासनामिकरण्यं भनि- 



७ भधुबूदनसरखतीमणीतभगवद्वीताग्रूयाथेदीपिकायाः [अऽ २ शोऽ 

तमतो यदिति डक्तपश्चम्यन्तमव्ययं ओध्यम् । यस्माद्भुद्धियोगात्कर्मेणां तदभावो बन्धहेतुखाभावः । मोश्षपर्यवसौथिते 
स समलबुद्धियोगः कर्मसु प्रवतैमानस्य पुरुषस्य कोलम् । तदिति कौशलमियेतदपेक्षया नपुंसकनिरेश- । कर्मयोग 
सूजख्थयोग इद्यस्य विवरणम् । येन योगायेति पदस्य योगदराब्दार्थतया समल्रबुद्धियोगसखोक्षत्वेन्न योग इत्यत्रापि त 
योराणद्यर्थतम्ा प्रतिपादनस्योचितत्वेन कोशलरूपतया मूलोकस्य तस्य ऊुशररूपतयोच्तत्वेन चासङ्गतिः खात् 
समत्त्रेखदिकं * सर्वं॑ध्वन्यमानार्थखरूपं तद्धटकम् । यथा समलबुद्धियुक्तत्वेन , कुश्चलः पुरषोऽवगतः समलब्ुद्धियो 
-कुशललहूपतयोक्तेस्तथा कर्मयोगोऽपि समखबुद्धियुक्तस्तस्मादेव हेतोः कुशलोऽवगम्यते । अवगते च कुदशकतया 
स्ओोगेऽयसीदशः समलहुद्धियोगो येनाचेतनोऽपि कर्मयोगः शलः सन् सजातीयमनादिमोहपक्षपातप्रवलमष्युन्मूलखयति 
खु चेतनोंऽपि तद्विधुरो न भवसि कुशलो नापि सजातीयदुष्टक्षयं कुं समर्थं इति व्यतिरेकः स्फुटं ध्वन्यत इति व्यति 
्वनित इति युक्तसुक्तम् ॥ ५० ॥ ज्ञानिनां परत्र गमन श्रुखसंमतलादच्छन्तीखसार्थमाह--अमेदेनाश्राञ्ुवन्तीहि 
एतेन -न्यायादिमतसिद्धस्य मोक्षखरूपस्याखलाज्नडलाच्वानमिरषितं मिथ्याभूतं च तत्र प्राप्यमिति सूचितम् । 
डःखाभावरूपलरात्तदभिरुषितमिति वाच्यम् । इुःखस्य खुखविरोधिलेन सुखार्थमेव तसख्ाभिर्षितलात् । अन्यथा मृच्छ 
अपिं कामितल्रश्रसज्ात् ज्ञाततयाभिकुषितले च मोक्षरूपस्नभिल्षितखतादवस्थ्यादिति ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ श्रुतयो 
हीततात्पयौः संशयविपथोसनिवर्वश्ठाः नु तल्रयोजका इति बिद्णोति-नानाविधफलश्चवणोरिति' । नानावि 
फलानि तेषां नानाविधानि फलानि येषां तेषां वा श्रवणैः शाब्दबोधैः न विचारितं तात्पर्थग्ाहकलि्नैरदितीये जहम 
धारि तात्पर्यं यत्र तेरथाथाश्चुताथं एव गरहीततात्ययैरिखर्थः । तथाच भवन्तु वेदानिर्णीयका एव परन्तु तेषां वा 
विकतात्पयाभ्रहेऽन्यथा तात्पयग्रहात् यथाश्वुतार्थशाच्दबोधः संशयादिहेतुर्भवलेवेति भावः । अनेक विघेत्याष्र 
कारी्यादिफलस्यैहिकस्य वृष्ादेः कदाचित्परतिबन्धकादसंपत्तो सरगादिफङेऽपि संदेहः । एवभेदहिकानामनेकानां १ 
नामसिलषितानां श्रवणात् संपाद्यमिदभिदं वेति संदेहः श्रुततत्तत्फले कर्मणि समर्थलासम्थलसंदेदस्तरति शोकं त 
बरह्मह्यामिद्यादि वाक्यतोऽश्वमेधस्य (तरति सोकमात्मविदि"टादितस्तत्तवज्ञानस्य मोक्षफलकल्रअहादश्वमेधो वा तच्तवन्ञानं 
संपाधमिति संदेहः । वेदेनैव खगोदेः फलस्य फल्वत्कर्मणां वा प्रतिपादनात् । अदैतस् च अतनिपादनादनयोरिदमिदं 
तत्त्वमिति संदेहः । “अक्षय्यं ह वैः "अपामसोममि'यादिश्चुवितः कर्मफटस्याक्षयलावगतेः कार्येन क्षयिलावगर 
सदेहः कोग्यन्तरानुपस्थितौ च तेष्वेव निपयांससदुमयश्चाङटलादचद्धान्तःकरणस्य बुद्धिजींवोपाधिभूता ज्ञनेच्छादिदृत्तिम 
विक्षिप्तानवस्थित्ता भवति शद्धिदेुसमवध्रानास्रागिदर्थः । जीवपरभात्मेक्यलश्चणसिति । जीवपरमालैकयं बिष 
त्या रक्षणं यस्य तमिः ॥ ५३ ॥ जीवन्युक्तछक्षणभ्रभ्नो सुसुक्षोरञय॑नलख नोचित इव्यत थह । यान्येव हीख 
मन्वान इ्यस्याजेन इखयनेनान्वयः । केदावेतीति । क्थेचश्च केशौ तयोः भ्रश्स्तसंबन्धवान् केशौ वाद्यन्तयीभित 
मप्नोतीति वा केशव इति विवरणमभिग्रेख सवांन्तयामितयेद्यादिव्यज्गयार्थोक्तिः । यदा बह्मेशानयोर्जन्यजनकभावेन संब 
स्वयोरन्तयोमी वा तदान्येषामन्तयामिले किञु वक्तव्यमिति स्वषामिन्युक्तम् ॥ ५४ ॥ कामसंकस्पादीनिति । श 
संकल्पो विचिकित्साश्नद्धाऽधद्धाशृतिर धरति धीर्भीरियेतत्सर्वं मन एवे"ति शरुतिप्रसिद्धान्मनो्त्तिविदोषानिति फर्च्छाा 
केतेव्यलाध्यवसायः संकल्पः । विचिकित्सा सशयः । शद्धाश्रद्धे भ्रामाण्याप्रामाण्यज्ञाने । ध्रतिरधति; यैय्यधिथ । न्यायः 
दषविषादादिविकारकारणे सदयप्यदष्टनिशेषरूपप्रतिबन्धकात्तदभावो धैर्यं तद्धिपरीतमधैरयम् । अच्च मते विकारक्ारणस 
वधान्नकाछिकतदभावश्रयोजकचेतोदत्तिविशेषो धेयम् । तद्विपरीता इत्तिरपैर्य र्लाप्यच चेतसः खंकोचरूपा श्रत्तिः । वै 
विकनयेः चाभिल्षितप्रृत्यभावप्रयोजकनिन्दायनुबन्धि ज्ञानम् । धीरावरणमङ्गपयोजकट़ृत्तिविशचेषः ज्ञानादिदब्दभरतिपाय 
भीः खानिष्टचिन्तनम्. । द्येतदित्युपकक्षणं प्रयन्नानुकम्पादध्यदीना बोध्यम् ! तच्ान्तर इति । योगदान इत्यथः 
पञ्चधा रपञ्चितानिति । यदपि कामसंकत्पादीनां नोक्तपश्चवृत्तिष्वन्तर्भावः तथापि कामादीनां सवषां इत्तिपश्चकः 
मूकमिति कायेकारणयोरमेदोपचारात्तथोक्तम् । सानन्तरोत्पन्नविचलेषगुणेन नाशश्च सर्वजनसाधारण इति कारणबाचेनेः 
कम् ‡ बाधकश्वाभ्यासो वैराग्यमात्मतत्त्वद्॑नं च । खाभाविकरत्वादिति । खाभाविकत्वसयैव वाच्यत्वात् ¦ कामादीना 
नित्यानां वासतविकतद्धमैत्वे धर्मर्मिणोस्तादात्म्याद्धमौत्मनात्मनोऽप्यनिदयत्वापत्याशरुतकूरस्थत्वानुपपत्तेरिति भावः--धः 
पत इति । मनोरूपोपाेरनादिकल्पिततादात्म्यलक्षणसंनिषानादात्मनि भ्रतीयन्त इति शेषः । तत्परित्यागेनेति । था 
पीयास्पततत्वसाक्षात्कारेण मनसस्तत्संबन्धस्य च बाधेनेवयर्थः । जीवन्मुकैश्वरमदेदैरिति शेषः । तेषामपि रारन्धवशार््ा 
त्यत्राडबृत्तरभोगाभासादिनिवाह इति भावः ॥ ५५ ॥ शोकः पुत्र धनविनाशादिनिनित्तकदुःलवत्वश्रतीतिः । मोहः अ 
तमः तञ्बनितो विपयोसविरोषोऽनात्मन्यात्मलसखानात्मीय आत्मीयल्लसख भ्रः । कामन्छोधादिश्च कथित्खरूपेण कथि 
विषग्रनाद्रादिद्रारा दुःखहेतुबोध्यः । निराङयौदिलनन्तरं किमिति दुःखं जायत इत्यटुषलनीग्रम्--पारन्धामाघादिति 
ताश प्रारजत्राकलत्पनादिदयर्थः । त्रमलमिदहायथार्थगोचरत्वमात्रं न ज्ञानत्रघरितं तेन ज्ञानानात्मकदृत्तीनां विपर्यासलोन्काव 
मत्सक्तिः 4  निर्कसमस्तदत्तीनएमदंारमम क गरच्विदधग्नि्यक्त्वेन मत्वं ठु सुङ्ेयमिखन्यथातथात्वं यथायथसुक्तः दुः 1 १.91 



अऽ ३ छोऽ १] श्रीपर्मदत्तरर्मणा(पसिद्धवशचारर्मणा)विरचितो गूढा्थैतत््वारोकः । ५७३ 
कारणे सलयपील्यादिनेति ॥ ५६ ॥ धींचत्तिरित्यादि । धीरन्त-करणं तत्परिणामविकेषः । वस्तुतः परिणामदुःखत्मेन 
दुःखेकमये पुच्रकलादौ खखैकानुबन्धियुणवत्त्वभ्रकारकल्ेन श्रमात्मकर इयर्थः । व्य्थवादियेतद्कयं तामसे हेतुर्थ॑तो 

` रजोबहुलस् हि इःखाुबन्धिनी सत्त्वबहुलसय हि सुखालुबन्धिनी तमोबहुल तु दथाचे्टा इदयते । तत्परयोजिका ्रत्तिरपि 
शृथालात्तामसीयध्यवसीयत इति ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ काष्वद्थारीतातपसरिष्णुलनिष्कियलादिमान् काष्टतपसखी लोभादिना 
परवश्चनाद्यमिसंधानेन । तस्य हि तपसि प्रवृत्तिसस् तादराङ्केशबहुरुतपसो धनादिकतुच्छफलमफलमेवेलभिप्रेयोक्तं काष्ट 
तपखिनो वेति ॥ ५९ ॥ चश्चिङो ङित्वकरणादिति । नच डिलाभावे सतीदिलाघ्रुम् स्यादिति तद्रारणाय 
क्लिकरणसार्थकयान्न तसानुदात्ते्वरशक्षणात्मनेपदानिलयलन्ञापकलम् । ङ्त्वेऽपीदिलाक्नुम्पभापिस्तु न श्या अन्येदिलस्थैव 
तक्निमित्तत्वेन छत्करणे तदभावादिति वाच्यम् । अनुदात्ताकारे कारणेनापि वुभ्भ्रातिवारणसंभवान्निलयमाठमनेपदसख 
संभवाश्च छितलकरणवैयभ्यस दुबारलात्. अनुदात्ततत्वलक्षणात्मनेपदस्यानिलतरे तु निलयमात्मनेपदग्राघ्यर्थं ङ्लिसय सार्थक्य- 
सैमवाद्भवति ज्ञापकलमिति भावः ॥ ६० ॥ क्षानकर्मसाघनमभूतानीति । ज्ञानसाधनानि च्चुरदीनि कर्म॑साधनानि 
वागदीनीदयर्थः । मत्वेति । इन्दियस्यबेतनलेऽपि तदभिमानिदेवतभिप्रायेणोक्तम् ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

व्यवहितस्य तु शब्दसयन्वयं इला पठति--विधेयाटमात्विति । व्याकरोति--वशीकृतान्तःकरणरसित्विति । 
विधेति । वदीङृतेय्थः । आत्मेलन्तःकरणेखर्थः । रागदवेषतिरहितलं च रागदधेषविषयाविषयकलम् ॥ ६४ ॥ 
॥ ६५ ॥ निु्तिरूपेति । अ्योज्यप्रयोजकयोरेकलोपचारात् अवियानिवृत्तिः कायेन रूपं विदं ज्ञापकमसति बियहा- 
श्रयणात् । तत्तवज्ञानजन्यस्याविदयानिङत्तसद्ंसस्यातिरि कत खाभावपक्षे खोत्तरकारीनाविद्यायन्ताभावस्य रूप्यतेऽनेनेति सूपं 
ज्ञापकं तत्त्वज्ञानसयाज्ञानतत्का्याश्रयकाल्पू्ैाभावनियमादिव्यमि प्रायेण वोपपायम् ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ वर्त्वदश्चे- 
नेति । वस्लवियेखय्थः ॥ ६९ ॥ प्रविदान्तीति । भमाणकृत्त्यभिव्यक्तयत्सेबन्धाश्नया भवन्तीः । बिकतैमिति । 
राग्द्वेषादिकं जनयितुभियर्थः । लङोकिकालौकिककर्मविश्चेपेति । पाकभोजनपानतृप्तिगमनोपवेदानशयनादिलोकिक- 
मलीकरिकमिष्टापूतीदि तत्तत्फलं च तद्विक्षेपस्तदुत्पत्तितत्मतिभासादिस्तिदृत्तिरज्ञानस्य तदखिक्हेतोरभावात् । बाधिनासु- 
बृत्तानि धाकल्यैनिवृत्तिमिति । बाधितं सदपि प्रारब्धवचादनुडतं अरति भासमानमनिद्ाकार्य क्रियातत्फलादिकं 
तनिदृसि पारमार्थिकीमिदयर्थः । यद्रा पूर्वोक्ता निशृत्तिः यिथितप्रज्ञस्य जीवन्सुक्तयवस्थामिग्रायेण । द्वितीया तु जीवन्सुक्तयवस्थायां 

यद्राधितानुदत्तमविद्याकार्य॑ तस्यापि गनिदृत्तिः आरधक्षयेण विदेहकैवस्याभिप्रायेण । निद्ेत्तिमित्रि पारस्तु गमः । 

भरग्धवश्ञेन बनाधानुषृत्ताविदधाकार्यनिष्पत्तिमिखर्थसेभवात्. । दैवाधीनेति । भारन्धाधीनेखयर्थः ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 

इति भीधर्मदत्तदा्मेणा विरचिते मघुसूदनसरखतीक्ृतद्वितीयाभ्यायभगवद्रीतागूढार्थदीपिकातत्वारोके द्वितीयोऽघ्यायः ॥ २ ॥ 

तृतीयोऽध्यायः । 

सा ख्यवुद्धिमाधिव्येति । सांख्यं तर्च तदेकमात्रगोचरां ब्द मोश्चरूपपरमपुरषार्थसाधनलेना्निलय निशि 

ज्ञाननिष्ठा ब्रहमज्ञानैकपरायणता संपादलेनो्ता । योगः कर्मपरायणता तद्वोचरा फलसाधनलेन तद्विषयिणीं बुरह 

अतिपादनकारणलेनाभिलय कर्वैव्यतया कर्मनिष्ठा अ्रतिपादितेदर्थः । निरृष्ठत्वाभिधानादिति । निङश्टतोक्कृष्टता च न 

खकूपेण । ततप्रयोजकख तादशस्याप्रतिपत्तेः किंतु फलद्वारा । न चोत्कृष्टमपक््टं च फलमेकं फलमेदे च ततत्फलकामना- 

हपाधिकारोऽपि नैक इलयैक्षधिकारिकलाभावाब्यापारमेदसभवेऽपि न ससु्यसंभव इति भावः । ननु फलयोरत्कषीपकर्षेऽपिं 

दयोर्निससुन्दरत्वेन कामनासंभवाद्विवेकिलानिवेकिलाद्यवस्थामेदेनेकेनापि पुरुषेण समयमेदेनोभयोपादानसंभवादेकपुर- 

घातुष्ठितमत्रेणास्ु कथचित्ससुबय इयत आह - यावानर्थति । तत्तत्कर्मेणा तत्तदेकैकफरखेवेकाजुष्ठानेन अततिज्ञनेन 

दकलकर्मेफरपार्मन्तिकञचखख अपिः प्रतिपादनान्मन्दस्यापि कर्मणि ्रहृत्ययोगा्न ससुच्रयसंभव इति मावः । नु कर्मणोऽपि 

यउन्ञानफकं ततफ़लखमस्वु तथाषलकाधिकापिकिलसंभवात्समु्यसंमवः । कमैणोऽबरलमतिपादनं तु विष्युदेश्षश्चुतफल्पे- 

्षयेखत आह--स्थितभ्रक्चेति । यदि कर्मफल्मपि तत्सयत्सभ्रशंसं ज्ञानफलतयव नोपसंहियेत तस्मान्न तत्के फलतया 

भगवदभिप्रेतमिति भावः । नु ज्ञनसख परथानसाधनलात्तत्फकतयैव तभिर्देश इसत आह--चा निरेति । तथाच 

विरोधिन न समुश्वयसंमवं इति भावः । ननु ज्ञानात्पूर्वैमचुष्ितात्क्मेणो व्यापारदयारा मोक्षफलसंभवात्समुश्वयसंभव इत 

आद--अवि्ेत्यादि । अविद्यानिशृ्युपलक्षितात्मखरूपखय मोक्षहपलादविदानिकत्तरधिकरणखलूपलात् मोक्षस्याविदा- 

निवृत्तिलक्षणलमविदयाप्रतियोगिकनिदृत्तित्वेन ज्ञानसाध्याया अविद्यानिग्रत्तेः संपत्तावेव तदुपलक्षितमोक्षखरूपसंपत्तिरिवि 

्ञानफललं चाज्ञाननिदृततिश्च ोकेऽपि शछ्स्यज्ञानादेः छकिज्ञानमात्रदिव दष्टा न कमौदित इति न कर्थविदपि कर्मणो 

मोश्चफडे सयु्चयसंमव इति भावः । रानभात्रसख मोकदेदत्वे तिमि ममाणयति--तमेवेत्यादिना । कमणो 
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मोक्षाहेतुलं नन कर्मणा न प्रजयेल्यादिशुतिरपि भ्रमाणमनुसंधेया  उच्छृष्टेत्यादि । उच्छृष्टं॑विदहायापङ्टे दृस्यसंभवातकमः. 
णोऽपङृषटलस्य भगवतेवोक्तलात् विकल्पानुपपत्तेरिय्थः । नु फठेऽप्युत्कर्षापकषैकत्पनत्तत्संभव इलत आह--अवि. 
चेत्यादि । पयाकुरीभूतडुद्धिरित्यस्याज्न उवाचेदनेन संबन्ध इति ॥ १॥ २ ॥ निष्ठा स्थितिरिति । निरावरणखप्र- 
काशचितरुपानन्दे स्थितिरमेदेन तादशनन्देक्यलक्षणो मोक्ष इति यावत् । द्विविधा दवि्रकारेति । चयवहिताव्य- 
बरहवितसाधनमेदेन द्वौ अ्रकारो मेद्रकौ सांख्यथोगसाभ्यललक्षणौ यस्मा वस्तुत एकल्या निष्ठायाः सा तथेखर्थः । अभ्यव. 
हितसाधनं जन्मान्तरायुष्ठितकमेयोगनिष्यस्नान्तःकरणञुद्धिमदधिकारिणः संन्यासपूर्वकभवणादिनिष्पज्ज्ञानयोगः । ज्ञात. 
योगेनेति तृतीया साक्षात्साभ्यलबोधिका अतएवोकताव्यवहितसाधनं चाञयुद्धान्तःकरणस्याधिकारिण इह जन्मान्तरे वान्तः 
क्ररणद्यद्धिसंन्यासश्रवणादिपरम्परया ज्ञाननिष्पादनद्वारा कर्मयोग. । कमैयोगेनेति त्रतीयातएवोक्तपरम्परासाध्यलबोधि. 
कोक्ता फलनिष्ठेयसुक्तेतदभिभायेणेव वकष्यति--एकैव निष्ठेति । ज्ञानकर्मपरतयोः खरूपत एव भेदेनान्यथा तदसंगतं 
स्मात् । साध्यसाचनावस्थामेदेनेति । साध्या निष्पायया साधनैः कर्मयोगान्तःकरणद्युद्धिसंम्यासादिमिः श्रवणादि. 
साक्षात्कारान्तो ब्रह्मगोचरा बिच्च्छिन्तज्ञानमरवाहो ज्ञानयोगो ज्ञानपरता सैवान्तःकृरणस्य शुद्धिमतोऽधिकारिविशोषस्यावस्था 
साध्यावस्थां साभ्यावस्थाया अन्तःकरणद्युज्यादिद्वारानिष्पादिका साधनावेस्था कर्मपरता कर्मयोगः तदुभयमेदेन दिभरकारा 
ज्ञानयोगनिष्पाध्ा कर्मयोगनिष्पा्या चेति । पूर्वं तु ज्ञनपरता कमैपरता च निष्ठोक्ता साधनसैवोपदेश्ष्यत्वेन अरधानतयां 
साधननिष्ठा लक्षणा फकपाधननिष्ठयोः भयोज्यभ्रयोजकयोरमेदोऽत्र विवक्षितोऽतो न पूवापरभन्थविरोधः । ज्ञानं परसुक्छृषट 
मनन्यसंपाद्यलेनाभिमतं यस्य तस्य भावो ज्ञानपरता एवं कर्मेपरतापि व्याद्येया । साधननिष्ठापश्षे च तृतीयाद्यममेदाथंकं 
बोध्यम् । यद्वा एका फलनिष्ठवोक्त ज्ञानख परोत्तरीभूता कर्मणः परोत्तरीभूतार्थाच्छुद्धान्तःकरणस्य कर्मानपेक्षज्ञानसाध्या- 
ऽछद्धान्तःकरणस्य द छद्धिपारम्पर्येण क्म्ाघ्या तलः खार्थकलं देवतादिशब्दवदतो न पूर्वापरपरन्थविरोधः । पक 
सांख्यमिति । एकफलकमिखर्थः ॥ ३ ॥ सर्वैकर्मशुन्यत्वमिति । फल्पर्यवसायीति रोषः । वथाच विवक्षितविवेकेन 
ज्ञानयोगेन निष्ठामिति पयेवस्यतीत्युभयोनैष्करम्योक्तनिष्टयोरमेदाभावेऽपि न क्षतिः ॥ ४ ॥ प्रकृतितो मूलकारणादबियातः 
कायोकारेणाभिव्यक्तेः कायोत्मना परिणतैरिखर्थः 1 यथाश्ुतार्थस्॒॒सांख्यषिद्धान्ताुसारिलादसङ्गत ०इति ॥ ५ ॥ 
ओतशुकयमानेणेति । सन्यासफल्नैसर्भिकनिरतिशयरामणीयकोपजातफलोत्कटरागेणेद्थः । प्रतिबन्धकाञ्चुखयपाकरण 
यलव्यवच्छेदो मात्रार्थः । विमूढ स्मरेति । विशिष्टो यो मोहः तद्युक्तमात्मान्तःकरणं यस्य सः । वैरि्यं च रागद्रेषादि. 
कार्योपधानम् । प्ेवसितार्थमाह--रागेत्यादि । मिथ्याचार इति । मिथ्याचब्दो मोधवचनः । भचारः संन्यास- 
योजकबाह्ेन्द्रियनिग्रहादिन्यापारः । तथाच सत्त्वञ्यच्यभवेन तत्त्व॑पदाथवितरैकादिरूपसंन्यासफल्योग्यलस्य चेतोविदयदधि- 
लक्षणख्याभावान्मोघ उक्तफल्रुपधायक जाचारो यख स इति तात्प्या्थमाह--सच्छेत्यादिना । यख हि विद्यदधान्तः- 
करणस्य सकलकरमब्रीजदाहप्रसिद्धा मो घशक्तितत्तवज्ञानायुबन्धितच्तर॑पदार्थविवेकादिकमतिबद्धसुत्पयते । स ॒तारशविवेका- 
थेविहितसंन्यासकारी निदयनेमित्तिकानुष्ठानयागेनापि न पतति । यस्लनिद्युद्धान्तःकरणोऽसंमावितताद्चविवेकोऽनधिकारी 
संन्यासकारी स निखनेमित्तिकाननु्ठंनेन पतत्यपि परं न फलवधितमाज् एव भवतीदयभिगप्रायेणाद-पापाचार उच्यत 
इति । तादृशोक्ो अमाणमाह--त्वपदेत्यादिः । तत्यागी लंपदार्थविवेकल्यागीतयथः । पतितो भवेदिति । यथ। 
समुदेष्यत्यपि न चिरात्सूरये तमो न भवति तथेवेह जन्मनि वि्द्धान्तःकरणस्य समुदे्यति । तत्त्वज्ञाने मिलनैमित्तिका- 
नचुष्ठानतोऽपि न भवति पाप्मेति युक्तम् । फकमलुत्पायैव विनाशिनस्वस् लाघवेनासुत्पत्तरेव कल्पयितुभुचितलात् । 
यख न विद्युद्धमन्तःकरणं तस्ये जन्मनि खंपदाथेविवेकतत्तवज्ञानदिरलुदयात्कमपरित्यागो भवेदेव पापहेतुरिति भावः ॥ ६ ॥ 
प्ररिश्रमखाम्येऽपीति । इन्दरियन्यापाराभवेन्दरियव्यापारभयोजकम्रयलसाम्येऽपीलयर्थः । तेन कमेनिद्ियव्यापारपक्षे कछाय- 
भमाधिक्येऽपि न क्षतिः । इति वेद्यनन्तरमिलेतावत्पर्यन्तं बिवक्षितभिवि पूरणीयम् ॥ ७ ॥ नियतपदेन नित्यस संम्रहाय 
विश्य इत्यादिफलसंबन्धदून्यतया निषदितमिति फलोदेश्ेनाविहितत्वेसति विहितमिलय्थः । तेन तृतीयायाः अकार- 
खार्थकत्वे निखाभिदोत्रसन्ध्याबेन्दनादिविधिजन्यबोधे फलसंबन्धश्मन्यलस्याभरकारत्वेऽपि न क्षतिः । न बा तृतीयाया 
वेधिश्रर्थकत्येन फलसंबन्ष्यूल्यं सद्विहितमिख्थपक्षेऽकरणजन्यभ्रसयवायाभावरूपफलसंबन्धेन निदखयस फलसंबन्धदन्य- 
त्रविरदेऽपि हानिः । नच विष्युदेे फल्मभावस्य राधिसत्रे विरहात्तस्यापि निलललापत्तिः । अर्थवादस्यप्युपलक्षणे 
“सन्ध्यायुपासते ये तु सततं शंहित्रताः । विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनःमिलर्थवदि सन्ध्यावन्दनादिनिल- 
कर्मेणोऽप्यसि फङं श्वुतमिति तत्राव्यापतिरितिचेन्न । रान्निसन्रादावकरणे अल्यवायाश्नवणेन श्रयवायाभावोदेश्चेन तत्र 
अदृत्यसंभवात्मबतेनालक्षणविधेरतुपपत्तेर्न्ताश्चुतफलघार्थवादश्चुतफलपेश्चया जघन्यतयार्थवादिकफर्य तख्याप्यभावि- 
ऽश्वतस्मैव फलस्य विष्युदेश घटकलकल्पनस्यावर्यकतया रत्रिस्रविश्वजिददिः फलोदेशेन विदितलानपायात् । नियानं 
तु भ्रवरतैनात्मकविधेरावद्यकाकरणजन्यप्रयवायामानकामनामूखकप्रृ््योपपत्तेविंधिनां फठ्खानपेशक्षिततया विष्युदे्चधट- 
लस्या्थवादिकिफ़के कत्मनायोगात्र, पलोदेशेनाविदितलस्यानपायाच्र । नैमित्तिकसंमरहायाद--नियतनिमिन्तनेति | 



अ० ३ श्टो० १५] श्रीधर्मदत्तशर्मणा(भसिद्धबचशर्मणा)विरचितो गृढार्थैत्वारोकः । ७५ 

नच नित्यमिति प्रसिद्धमित्यनेन विरोधो नदि नैमित्तिकं निदयमिति प्रसिद्धमिति वाच्यम् । यस्याशृरणे प्र्त्रायसनिय. 
मिलयस्यैव असिद्धेस्तत्तसय नैमित्तिकसाधारणवेनाविरोधात् । नैमित्तिकव्यदरत्तखरूपनिखयपदार्थस्य विवक्चितले निदमिलेव 
हि ब्रूयात् । भरसिद्धमिलयस् व्य्थलापातात् । एकोक्तयोक्तधमैणो भयसंग्रहायेव हि निमिति प्रषिद्धमिदलधिकमुक्म्- 
अथौन्तरे संकऋसितयिति । वाच्यसाधारणलक्ष्यतावच्छेदकरूपेण बोधकरमिदयर्थः । अथान्तरं च ततरागनवुष्टित- 
द्धिदेठकमेयनेन भ्रागक्तम्--श्चा्बुसिङृतत्व खश्चषणेनेति । क्षात्रदृत्तिद्धादिना धनाजेनादिसेन संपादितखसूपेणे- 
र्थः । तथाश्वेति । यथाच युद्धाधुपाजितधनादिना वर्तनयुक्कृष्टं तथा चेयर्थः । प्रागुक्तमिति । धम्यांदि युद्धा 
च्छेयोऽन्यदित्यादिना पूर्वीष्याय उक्तमिलर्थः ॥ ८ ॥ ९ ॥ पू्ब्ठोके परमेश्वराराधनार्थं कमणः कर्वव्यलमुक्तम् । तश्च 
कर्म॑ निद्यनेमित्तिकषूपमेव नतु काम्यं तदकरणे अरयवायाभावात् तदुदेश्ञेन तदनुष्ठानसखयासंभवात् । निरदिं्टफटेच्छया 
तत्संभवेऽपि सुक्तसङ्ग इत्यनेन तस्यानिराकरणात् । हश्वराराधनार्थमपि हि काम्यं न कर्तैव्यं तत्फललावरदयकर्तव्यनियेनेवं 

संभवात् । बह्वायासापादकेनानावदयकेन काम्येन तत्संपादनस्यायुक्तखादिति । तस्मिुक्ते कतैव्यले भमाणतयोदाहृतं 
प्रजापतिवचनं यदि काम्यकमेमात्रविषयकं स्यान्न सान्नियस्य कर्तव्यत्वे प्रमाणमिति । तद्धचनस्थेषशब्दस्यावरयकाभि- 
दोत्रसन्ध्याचन्दनादीनामप्युपलक्षकलं बाच्यम् । तथाच भरमाणलसंभवेऽपि तदेष्टकामधुगियस्मासङद्गविः । फलठेच्छामन्तरेण 
कर्तव्यतया प्रतिपादितस्य निलयदेरिष्टसख तदानीमिच्छविषयस कामस्य कामनाखरूपयोग्यस्य खगोदेः साधनलाभावादि- 
स्याशयेनाह--अन्न यद्यपीति । अचर सहयज्ञा इति भगवद्ववनेऽनेनेयादि । अजापतिवचने च परमेश्वराराधनार्थ निर्दिट- 

' फलकामनामन्तरेण निदयनेमित्तिककर्मकर्वव्यल ञक्ते प्रमाणतयोपन्यसत इयर्थः । तेन अजापतिवचनसय निदयकर्मकर्तैव्य- 
लैपरकरणस्थल्राभावेन काम्यकर्ममत्रपरलेऽपि क्षयमावान्निदयपरलमद्गीकृलेष्टकामधुगिदयस्यासङ्गत्युद्धावनमसंगतमिति शद्धा 
निरस्ता । काम्यकसैमान्नरपरते तद्ववनस्योक्तनियकभेकरवव्यलप्रमाणतया स्वै्ञस्यसकल्वचनतात्प्यनिदः परमेश्वरस्य 
तद्वचनाभिधानमसंगतं सादिति नियेऽपि तत्तात्प्यस्योन्नेयलात् । निद्यकर्वव्यलबोधकवचनान्तरामावेन प्रजापतेः खट 
धिकारिप्रजाशिक्षकसय ज्युनतापर्यामपि च तत्र तात्पयस्य वच्यलात्. । नच निखपरते काम्यानभिधानाश्यूनतेति वाच्यम् । 
निदयमाच्नपरलानभ्युपगमादत एवोक्तमावरयककर्मोपरक्षणा्थम् । तस्यावरयककर्मेण उपलक्षणं श्षक्यसाधारणसूपेण ज्ञानमरथः 
प्रयोजनं यस्येदय्थः । उपरक्षकतवं हि शक्यलकष्यसाधारणसूपेण शक्यबोधकसय शक्येतरबोधकलम् । तथासति काम्य 

स्य.पि हि भोधकलमक्षतम् । उपलक्षणार्थमिलयनन्तरं न दाक्ययज्ञमान्नगोधनार्थमिति शेषः । तथा च नोक्तन्युनतेति भवः । 
यज्ञग्रहणभिदयस्य यज्ञो ग्यते ज्ञायतेऽनेनेति यज्ञगरहणं यज्ञोधकं पदमियर्थः । तच्च सहयज्ञा इति भगवद्वाकयस्थयज्ञपदं 
म्रजापतिवाक्यस्थसर्वनामपदं च अकरण इति निद्यनैमित्तिकयोरिद्यादिः । कथनादिति । हेतुरयं भ्रजापतिवाक्यस्थ- 
स्वैनान्नो नियपरते यलयाकरणाद्धि भ्रयवायस्तत्कमं कथं कर्तव्यतया प्रजापतिर्नोच्येतेति । काम्यकर्मणां चेति । 
नचो हेल्थ । काम्यकर्मणाममस्वतत्वादिदर्थः । हेतुरयं सहयज्ञा इत्यत्र यज्ञपदख नित्यकर्मोपलक्षकले काम्यकेर्मपरता- 
यामप्रस्तुताभिधनापत्तेः । अश्रस्वुतत्वे हेदुरनिंराकृतत्वादिति । एतदनन्तरं तथा चेष्टकामधुगिदयस्यासङ्गतिरिति शेषः । 

यद्वा अन्न इत्यस्य सहयज्ञा इति भगवद्रवन इदवार्थः । यज्ञम्रहणमिदलष्यापि यज्ञपदमिदेवार्थः । यत्तपदज्ञानंमिति वार्थः 

यज्ञपदभ्रयोग इति वार्थः । निराकृतलादिदयनन्तरं तथाच सहयज्ञा हयत्र यज्ञपदस्य निखपरत्वे स्थिते तत्समाना्थकख 

अजापतिवचनस्थसर्वना्नोऽपि निलयकर्मेपरलस्यावरयकलादिष्टकामधुगिखसयासङ्गतिरिति रेषो बोध्य इति । आलुषद्धिक- 
फरखसद्धावादिति । निलयविधेः पापनिष्युदैशेनापि अरस्योपपत्तिसंभवद्विष्युद्े कामपददिरकल्प्यलात्कामनायाः 
कतुविदोषणलालभात्काम्यस्थलवत्फरहेतुखस्यामरहात्कामनां विनापि फलोत्पत्तिसंभवात् । यथाश्रुतवाक्यार्थे प्रमाणी" 
म्तरबिरोधरदितेन स्वुतिपरेणाप्यर्थवादवाक्येन स्व॒विद्रारभूतवाक्यारथभरमिद्या श्रमितख फलसाधनलस दुवरखाद. । 
परमेश्वराराधनदुरितक्षयादयुदेशेन अडृत्तितोऽपि खगौदिफटसंभवेनेटकामधुगिलस्यः नासङ्गतिः । अदुषद्गः साध्यसाधनमा- 
वादिसंबन्धसन्मात्राद्भवति यन्न तदुदेश्यकमद्रस्यादिकमप्यपेश्षत इयादुषह्ठिकं हि तत् । धम चयैमाणसिति । घर्म- 
मिदव चयैमाणं नतु किचित्फलयुदिरयेख्थैः । अर्थाः फलनि उत्यद्यन्वेऽनुधरमेमिखन्वयः । नोचेदनृत्पद्नम्त इति । 
कुतश्िररतिबन्धकादिति शेषः । न ध्महातिः निखनैमित्तिक्षयोर्धमैत्वेनाभिमतयोराचरणात् तथाच धमोचरणादकरण- 
जन्यप्रयनायसयायुत्पत्तः कामनाविरहेणायुष्गिकंफलवाप्तावपि कामनाविरहभयोजकादेव रागादिदोषखयासंभवादन्तःकरण्चदधे- 

रप्त्युहं तत्त्वज्ञामखेद अन्भोन्तरे वा संभवाननं कापि क्षतिरिति भावः । अनभिरंहितस्यापीति । फरखेति हषः । ने 

विद्येष इति । निदयकाम्ययोरिवि शेषः ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ अश्रुतमिति । अमतत्वेन मन्वादिभिः परिभाषितमि* 
दथः । पञ्चयक्ञैरिति । देवधिपिदृभूतमदुष्ययशैदवार्यनखाध्यायतर्षणश्राङधतैशवदेवबडिमिक्षाप्रदानाविथिसत्काररूपैरिय्थः । 

इदमिति । दंपदेन यज्ञशि्ययिन इति पदस्थयन्ञपदं बोभ्यम्--डपङक्चषणमिति । अवर्यकरतैव्यलरूपेण बोधकमिखर्थः । 

केषामि्यपेक्षायामाद--पञ्चल्यादि । अयुषधेयानीति चेति । चो देले ॥ १२ ॥ यज्ञपदस्यभिदोत्रादिकमैपरतव 
तस्य कमेसमुद्धवत्वोकिरसङ्नता स्यादिव्यत आद~.अपवौ ख्यामौदहिति ॥ १४ ॥ समपय च्माणयिनि । नचं 



७६ मधुसूदनसरखतीप्रणी तमगवद्वीतागूढार्थदीपिकायाः [ अ० ३ कोऽ १४ 

ूर्वापरयो रत्यत्त्य्थकस्यैव भूधातोः प्रयोगान्मभ्येऽन्याथकलययचुचितलत्परमाणरूपाथे प्रसिद्धिविरहच्र प्रमाणमिलयसङ्गत 

मिति वाच्यम् । पयैवपितार्थकथनात् । उद्धवलयस्मादित्थुद्धवं तद्रह्म यसेखयस्येवाक्षरा्थलात् । पच्चम्यस्तु प्रयोजकला्थं 
कलात् । अयोजकता हि वेदस्य कर्मोत्पत्तो ज्ञतिदवारेव । न्यज्ञातं कमावुष्टाठुं शक्यमित्युत्पादकलस्य प्रमापकल् ए 
पर्यवसानात् प्रमाणमिति दहि युक्तसुक्तम् । पुंखषेत्यादि । यथा पुरुषस निःश्वासो न पुरुषस्य कतैन्यलादिुद्धिमपेक्षयो 
त्प्ते सुषु ज्ञानविरहिणि तदभावश्रसङ्ग।त् तथा वेदोऽपि वाक्ये वाक्यार्थज्ञानबिधया कारणं प्रमाणजज्ञानमुत्पत्तो नक्षते 
निःश्वसितमिलनेन निः्वासव्पुरषज्ञानानपेक्षतया बोधितलात् । यद्यपि तदैक्षतेद्यादिश्चुया परमेश्वरयेक्षणं ज्ञानं काय 

माहे तुल्ेन भमितमिति कार्य वेदेऽपि कारणं तथापि कर्यसामान्ये यदुपादानभ्रयक्षलेन कायेगोचरकरैव्यताज्ञानलेन व 

कारणं तेन ज्ञानपेक्षा न प्रतिषिच्यते अपितु वाकयार्थज्ञानत्वेन वाक्ये यत्कारणत्वं तेनेव । तत्रैव हि वाक्ये वाक्यार्थ 

ज्ञानस्य कारणत्वं यदानुपूव्यी वक्तु्बाक्यपूर्घं नालुभवः सर्वत्र कारणत्वे वाक्याथानभिज्ञखय प्रागयुभूताुपूरवीकवाक्योच्वारणं 
न खात् । तथा सति तादशवाक्योच्वारणे वाक्यार्था मिन्ञपुरुषीयेऽपि ताद्शानुपूव्यनच्च्छिन्न्ञानमेव कारणमर्थज्ञानसयय इ्पमेनो- 

ताज्ञनेनाम्यथासिद्धलात् । ताददचायुपूव्यवच््छिश्क्ञाने सति तत्न वाक्यार्थबोधस्य तदन्यस्य वेष्टय साधनलमप्रहसंभवात्त- 
तश्थिकीषभयज्नादिभ्रणाञ्या वाक्योत्पत्तेः संभवस्योभयत्राप्यविरोषात. वाक्यार्थज्ञानस्यपिक्षणीयस्वे तत्र ततप्रणारी घटकाधिक- 
वस्तुकस्यनावद्यकत्वेन गौरवात् । यत्र हि ताद्शानुपूवज्ञानं नासि तन्न वाकयार्थज्ञानस्येवागलया छारणलस्यभ्वुपगन्तव्यतया 

गुदभूताया अपि अणाब्या अवदयमाश्रयणीयलम् । तथाहि वाक्यार्थज्ञने सति वाक्यथंबरकतत्तत्पदा्थपदयोर्बोष्यबोधकभा- 

वादिषपसंबन्ध्ञानं ततस्तत्सदङृतपदा्थरूपैकसंबनिधिज्ञानात्तत्ंबन्धितत्तःपद ज्ञानं स्मरणात्मकयुपसिथतेष्ठु च तत्तत्पदेषु साका- 
हत्वेष्टसाधनखज्ञानं चिकीषांभयल्लादिकमिति भ्रणाञ्येव वाक्योत्पत्तिरावदयकी । तथाच प्रागुक्तवाक्यानुपूर्वीज्ञानस्थङे वाक्याथै- 

ज्ञानस्यहितुत्वे नियमतः संबन्ध्ञानपदोपस्थिखयादेरकस्पनेन लधवस्यानपायादन्यथासिद्धमेव तदिति सिद्धम् । एवंच सर्वज्ञय 
परमेश्वरलख वाक्यार्थज्ञानसत्तवेऽपि तस वेदे कारणाभावात् । भ्रवादानादेवेंदराशचेः प्राकसर्गेऽपि सत्त्वेन तदानुपू्यो 
बिद्यमानवैदोत्पतेः प्रागपि ज्ञानद्विदख वाक्यार्थज्ञानकार्यतावच्छेदकानाकान्तलात् निःश्वसितठुस्यलमनव्याहतम् । सति चेवं 
वाकयार्थज्ञनसयामपेष्धितत्वै तद्काराचुवादकवाक्ये तदोषस्पर्शवत्पुरुषदोषस्परस न संभवः । भ्रमनि्रलिप्सयोस्तद्धारेव भ्रयो- 
जकलात् । प्रमादकरणापाटबयोर्निरतिच्येश्वर्यराङछिनि भगवदयसंभवात् । अमविश्रकिप्सयोरप्यसंभावितलाद्पि च ! एवंच 
वाकयार्थ्ञानापेश्षो ्ारणकवृत्त्यायुपूरवीश्चन्यत्वं सजातीयोच्वारणानपेक्षोचारणकन्रस्यानुपू्ीरहितत्वं बा भवति वेदान्तदद्यना- 
मिमतमपौरषेयलम् नतु मीमांसकानामिव पुरुषप्रयलापेक्षोत्पत्तिरहितलम् । नचाश्चुतवेदेन वाक्यार्थज्ञानतो यख देवा- 

दविदसदश्चवाक्यस्य कतमुबारणं तद्ुत्यानुपूष्यो वेदेऽपि सत्त्वादव्या्िरिति वाच्यम् । वाक्यारथन्ञानपेश्षोारणकमात्रशृत्यानु- 
ू्वीद्चन्यलसख विवक्षितात् वाक्यार्थज्ञानानपेक्षोच्ारणके वेदेऽपि तखव्ततेः । नच तादशपो रषेयवाक्येतिव्या्षिरिति 
वाच्यम् । वेदार्थज्ञानवता पुरुषेण ज्ञातवेदानुपूरवीकेणेव तादशज्ञानरहि वेनाप्युच्रिततादटशवेदसमानभागस्य बेदलाभ्युपगम- 
स्यैव कर्तव्यत्वेन रक्ष्यलात् । द्वितीयलक्षणे सजातीयोच्ारणानपेक्षोच्ारणकलश्चन्यलमात्रोक्तौ पौरुषेयवाक्यानुपूरवी विज्ञा 
योचरिते पौरुषेयवाक्येतिव्य्षिः स्यात् । दितीयवाक्योश्वारणसय सज।तीयोच्ारणापेक्षलात् । यथोक्तादरे च अथमो. 
श्रारणस्य सजातीयोश्वारणानपेक्षत्वेन तादशोष्वारणकड्च्यायुपूर्वीश्चन्यवस्योक्तवाकययोर्विरदात् वेदोच्चारणस्यं सर्वैस्येव पूर्वै" 
पूवैसगीयवेदो ्रारणसपिक्षलात् परमेश्वरेण पू्पूवैसर्गीयवेदायुपू्व समालो चनेनैवोततरोत्तरस्गे वेदस्य विरचनात् । नन्वत्र 
मतेऽपि नेयायिकमतवत् वणपदवाकयानां क्षणिकलमेवास्तु तन्मते ह्युत्पन्नो गकारो विनष्टो गकारः श्चुतपूत्रौ गकारो नासि 

नितः कोलाहल इ्या्यबाधितामुभवेनोत्पत्तिविनाश्चशाकित्वे वणोना पोवापयविशिष्टवर्णससुदायात्मक्ानां पदानां पद्" 
सुदायात्मकाना वाक्यानां च खुतरां तथाल्रमियनित्वे खानन्तरोत्पननविदोषगुणरूपनाशकेन तृतीयक्षण एव नाश्ना. 
भ्युपगमः । नच सोऽयं गकार इति प्रयभिज्ञानदेषत्वे सिद्धे न क्षणिकलमिति वाच्यम् । तख साजाद्यावरम्बित्वेनाप्यु 
पतेः । नच बाधकसततव एव साजादयगोचरखसुपेयमन्यथा। घटादीनां क्षणिकत्वे जितं खद्धौदधैरिति वाच्यम् । विने 
गकार इदयाविबाधकस्योक्तवात् । स्थायित्वे कुतो न प्रदयक्षमिल्यस्यापि ब्रक्व्यतापाताच्च । यदि च कण्ठताल्वाद्यभिधातख 

लयोत्पत्तौ मयाभिन्यक्तो कारणलाभ्युपगमेन स्थायितवेऽप्यशरद्यक्षल्रसोपपादयितुं शक्षयलात् । उत्पभ्ौ यकारो विने 
गकार इ्वयादेरुष्णं जकमितिवदुत्पत्तिविनारचारिष्वन्यीपाधिकत्वेनोपपत्तेः संभवा प्रयभिन्ञाया एेक्यगोचरत्वमेव । नच तार 
लमन्दवन्नीपुं्रभवगतवेजाद्यादिमि्भैद इति वाच्यम् । ध्वनिधमाणां तेषां दोषनैययेन चन्धवितस्िपरिमाणप्रयक्षचस्सर्वेषां 
वरणेष्ववभासात्. जातेः सावधिलाददनात् तारलादयोऽवधिनिरूप्या अभिभाव्याभिभावकलखभावा अखण्डोपाधयो व्णैसेव 
धमा हयस्यापि वक्तं दाक्यलात् । हंखल्रदीधेत्वोदात्तलावुदात्तादीनामप्येवमेव ष्वनिधमाणां वथैष्ववभासंभवेनं 
तेषामपि मेदकलासंभवाद्भुनिश्वोत्पाद्कत्ेन परमते व्यक्ञकरत्वेनाखन्मतेऽभिमतो वायुः । नच वायोरश्नावणलात्द्धमांणां 
कथं श्रुदाग्रहः कर्य वा श्रोत्रस्थेन लवा न तत्स्यश्चम्रह इति वाच्यम् ! परेषामाका्याग्रहेऽपि चन्दप्रहवत् वायोरभरहेऽपि 
तद्ध्मभदसंभवात् शरोजस्य दध्याभादकेन्दियलाव ताल्वायमिघ्ातकवायुस्पश्छामदवत् कणं ब्रा्तवायोरपि सौक्म्यादचद्रतलाद्वा 



० ३ छो० १५ ] श्रीधर्मदत्तरर्मणासिद्धगचादार्मणा)निरचितो गृढार्थतत्त्वारोकः । ७७ 

तत्स्यशखाप्यथरहणसंमवात् । यद्वा हखल्दी घलादिविरुद्धधर्माध्यासभिन्नखल्पो दृरादरहृषु शाब्दमुशवार्यतु वरणविोषाप्र्ययेऽपि 
प्रतीयमान उत्पत्तिबिनारचारी श्नोत्रमष्यः शब्दस्तदन्यो वा स॒ मन्तव्य एवंचानन्ततत्तदर्णष्वं सप्रागभावग्रागभावष्वंसष्व॑स- 
भ्रागभावादीनामकल्पनेनातिखाघवमेवं गक्रारादिव्यक्तिमेदकल्पनेन मेदप्रययोपगमे म्रलयभिज्ञोपपत्तये कलखलाद्यनेकजातेः 
कल्पनेन गोरवम् । ष्वन्योपाधिकमेदेन मेदभ्रययोपपादने च ककारादिव्यत्तयैक्येनैव प्रयभिज्ञाया अप्युपपत्तर्तजातेर- 
कल्पनाष्ाघवम् । एवं गकरारादिव्यक्तेरभेदे द शगकारानुदचरशवैत्रं इति स्यात् । नहि भवति तदपि तु दशङृल्लो गकारसमुदचरदिति 
सर्वेषां अस्यस्तदवेकलपश् व्यवतिष्ठत इत्युच्यते । तथापि कायकारणभावलाधवस्य वस्तुखघवादभ्यर्दितवेन तत्तद्र्णवेन 
वा कायलमुपेयं तत्तद्र्णप्रयक्षल्लन वेति चिन्ताया कण्ठताल्वायभिधातादेरभिन्यक्िहेतुलपक्षे कायतावच्छेदकगोरवेण 
लाधवेन वर्णकारणले व्यवस्थिते ध्वंसप्रागभावकत्पनागोरवस् फलसुखल्ेनादोषलयादनियलमेव व्यवतिष्ठत इति चेन्न । 

नद्येककायकारणभावे यदवच्छेदकललाधवं तदेष कार्यकारप्रभावखधवं पुरस्करणीयं नान्यदिदत्रास्ति राज्ञामाज्ञा । नापि 
तदवसरेऽन्यकायेकारणभावादिकं न प्रतिसन्धेयमिलयत्रापि । अथमतो निर्विचारमुत्पन्ना बुद्धिः सविचारसुत्पज्नयापि पश्चान्न 
बाध्यत इदयत्रापि च । तथाचैकस्मिन्कार्यल्चे गलेऽवच्छेदकलमेकमपरस्िन् विषये गकारे गले चावच्छेदकलं श्रयमिति 
गौरवसद्धावेऽपि तारलादिमेदमिनेषु तत्त्ल्ीपुखषप्रभववैजादयमेदमिनेषु च गकारेष्यनेकं कायल कारणलं तत्तदवच्छेद- 
कलं चनन्तमनन्तास् गकारव्यक्तिषु तत्तत्मागभावानामनन्तं का्यैलं कारणल्रमवच्छेदकलं चानन्तमनन्ततत्तव्यक्ति- 
ध्वंसेष्वनन्ततत्तद्यक्तीना कायं कारणलम्वच्छेदकलं च तत्तद्रकारव्यक्तिषु पू्वैवरतितत्तद्रकारन्यक्तीनां कार्यं कारण- 
लमवच्छेदकलं चोपेयत इति कायैखकारणलावच्छेदकलकल्पनातिश्चयगौरवमेव किमिति नालोच्यते । तदालेचने चं 
गल्रावच्छिन्नकायेकारणभावादिकं कुतो न बाध्येत किमु. वक्तव्यमनन्तगकारव्यक्तित्तत्म्रागभावतद्भंसादिकल्पनागोरवभति- 
सन्धानेनोक्तकार्यकारणभावबाकषे । एवं अतिभिज्ञावाधे विनश्य गकार उत्पो गकार इ्यादीनामनोपाधिकल्रनिश्वयस्त- 
निश्चये म्रयभिज्ञावाध इद्यन्योन्याश्रयोऽपि । नचोपाधिभूतध्वनिकल्पनागौरवमिवि वाच्यम् । तख प्रयक्षसिद्धस्योभाभ्या- 
मप्यपलपितुमरक्यलात् । वर्णापिरेकेण वीणादौ वाद्यमाने तत्दयक्षानुभवात् । मसद्यन्तस्थेन पुरुषेण वर्णसहभूतश्वनेः 

स्पष्टसुपलम्भाव् तारलादीनामपि वीणादिष्वनौ वणैव्यतिरेकेणोपलम्भाइकलाधवगौरवादिभिः प्र्यमिज्ञाया अमेदविषयकत्वे 
व्यवस्थिते तसैव बाधकलच । यक्नैयायिकैरुक्तं यथ्यदततयोपलभ्यते तत्तदेव धर्मोऽसतिबाधके बाधकं च तद्धमस्यान्यत्र 
अहस्तजातीये तदिरुद्धधर्मप्रहः प्रतीयमानधर्माश्रयसाभिष्यान्वयव्यविरेकप्रहश्च । जलगततयोपलभ्यमानं हि शेयं जरेव 
खाभाविक्ो धर्मः तखान्यत्रामरहात् । तद्िरुदस्य धर्मस जङेऽप्रदादन्यसालिष्यान्वयव्यतिरेकाप्रतीवेश्च जरुगततया 

रतीयमानमौष्ण्यगन्धादिकं न तस्य धमोऽपि त्वौपाधिकोऽन्यत्र बहथ।दौ प्रद्ययात् तद्विख्दस शैयसख जङे प्रययाद्रहि- 
सा्निष्यान्वयव्यतिरेकस अरहाश्चैवसुदात्ततारलादीनां वर्णगततया प्रतीतानां व्णधर्मलमेव न त्वोपाधिकल्लमिति तभि- 
रस्तम् । शोषं शाब्दप्रामाण्यनिरूपण प्रसवे षष्ठि वक्ष्यामः । नचैवं घटादीनामप्येक्यं स्यादिति वाच्यम् । भ्रद्यक्षतो यावदात्म- 

साक्षात्करं मेदस्यो त्पादविनाशोत्पादकविनादाकादेभेदकस्य विभिश्नदेशावस्थिविरूपपरिमाणदेश्वच ताददख स्फुटसुपलम्भात् । 
नद्येवं दशसु युरेषेषु गक्रारमुचरत्सु स्फुटो गकारमेदः कस्यविदनुभवगोचरः । नचैवमपि नीत्दीनमिक्यप्रसङग इवि 

वाच्यम् । अव्यापकत्वे देशभेदेन मेदस्यावरयकल्वात् । व्यापकत्वे च योग्यख तस्य सर्व॑त्रोपलम्भग्रसङ्गात् । नच जातिव- 

द्यापकलेऽपि प्रविनियताश्रयस्यैव व्यज्ञकलरो पगमाप्मोक्तदोष इवि वाच्यम् । प्रतिनियताश्रयाभानात् । यत्रयत्र यद्य 

ङूपसय नीटदेशपन्धिसतद्य तस्यैव कारणत्वं नोत्यत्ताबपिवु श्रलश्च इदयभ्थुपगमेनोक्रदोष इति यद्युच्यते तदा मास्वु मेदः 

कानो हानिः। नच पाकस्थे का गतिस्ननैकसिननेवाध्रये रूपद्वयस निलस्यैव सीकारेण व्यल्ञकलाश्चयस्य पाकात्ूं 

परतश्च सचवेन सदैवोभयरूपोपलन्धिघ्रषङ्गः । पाकस्य तु श्यामरूपोपलन्धौ अतिबन्धकञस्य रष्तङूपोपरुन्धौ कारणलरसख न 

भवः । पाकनाशोत्तरं रयामरूपोपलन्ये रकतल्पाुपलन्धेश्च प्रसङ्गादिति वाच्यम् । पाकम्रागभावस इयामरूपोपलन्धौ 

जननीय आश्रयसषहकारिलसख रण्तह्पोपटन्धौ जननीये पाशृष्वंसस्याश्रयसहकारिलस्य कल्पनादिति । नचेवमेकदे क्रये 

विश्दरूपाणां सतत्वप्रसङ़् इति वाच्यम् । एकदोपकन्ध्योरेवं विरोधात् । अथेवं मीमासकमत इव वणीनां पदानां वाक्यानां च 

वेदानामस्वु सर्वदेव सत्त्वं नलु कदाचिदपि निनाश्चो विनाशरहितभावस्य नाप्युतपत्तिरिति चेन्नोक्तलाघवेन सर्वथा नियल- 

परसक्तावपि दहि सकलभमाणपरबेन "ऋचः सामानि जज्गिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तसराद्जुरिव्याद्यागमेन “महतो भूतस्य 

निशश्वसितमेतदिटयायागमेन च जन्यतया वेदानां भ्रमितलात् जन्यख विनाशिलनियमा'दतोऽन्यद्त्ते'मिदयादिश्वुया च 

विनादिता अमितल्लाच्च न सर्वथा नियलरमपितु यावत्सगस्थयिलक्पनिलयमे शेपे भम् । न्यायनयपिक्षय। तथाप्यति- 

लाघवात् ! तन्न स्यादिकारे यादशक्रमनिगिष्य वणौ परमेश्वरेणोश्ारिता अविद्यप्ररिणामभूताः सद्रञ्मणो विवतीः जीवा. 

भरिताविद्ासदङृतव्रह्मनिवर्ता वा वियदिव यावदविद्यदेशव्यापकाः ससुन्पन्नासते तथैव यावस्रल्यशालपूर्वमवर्थिता एकार्था- 

सिधानश्चक्तिमन्तः क्रमवश्यज्ञकौपाधिक्के मवत्तयौत्पत्तिकृक मवत्तया वा पूरवपू्वैवणाजुभवजनितसंस्कारसदछतम्नोत्रजन्येकबुदनु- 

पारदाः प्दस्॑ञां लभन्ते छन्धपदभावासत्ततपदाथसंसगेषटिकाथौवनोधसमर्थजञनेकनखयोपारूढा वाक्यसन्ञां रभन्ते । 



७८ मधुसूदनसरखतीपणीतमगवद्वीतामूढा्थेदी पिकायीः [ अ० ३ शो १८ 

वणाश्च य एवं वैदिकस्ति एव लोकिकाः पदानि च । वाक्यानि तु भिदन्तेऽर्थभेदात् । तत्र वैदिकवाकयानि हीतनियत- 
करभाणि पदानि सर्गादिकाल्मारभ्याऽऽप्रख्यमवस्थितानि लोकिक्रानि लनियतक्रमाणि सर्ग्काटे परमेश्वरेण तादरक्रम- 
वेत्तया नोचरितानीति कमविरोषविशिष्टतयाऽचिरस्थायीन्येव तत्तत्पदससुदायाटमकान्यपीति लौकिंकवेदिकयोर्विरोषः । एवं 
च पदवाक्युदधवुपपत्त- पदपदार्थसंबन्धबुच्युपपत्तेश्च सवोयुभवागोचरस्यकं पदमेकं वाक्यमिति बुद्धिमात्रशारणस्य स्फो- 
ख्यस्य नव्दस योगशाखरसंमतस्य नावकादाः । एकं वनमितिवदेकबुद्युपारूढलेनेकंपदमित्यस्योपपत्तिसंभवादितवि । नित्य- 
मविनाश्चि चेति ) अविनारिल्लमिदं सगकालिकिविनादाप्रतियोगिलमेव अस्ये विनाद्या+युपगमादिति ॥ १५॥ सर्वेषां 
भूतानां लोक इस्योपव्याख्यानं सयच्होतीत्यादि । षष्ठी सर्वेत्ोपकरा्यौपकारकभावलक्षणसंबन्धमाह । लोको जनाः 
॥ १६ ॥ रतिवष्धित्॒यो मनोघ्रत्तिविकशेषा इति ! न्यायनये ठु रतिरुत्कटेच्छा । तृभिः कामितत्मभप्रयुक्तलब्धा- 
धिक्रतन्ातीयेच्छाराहिदये सति खखविदोषः । कामितमनोज्ञा्पानादिलरमेऽपि तल्ातीयलब्धाधिकेच्छावतो रन्धप्रयुक्त- 
छखसतत्वेऽपि न तृक्षिव्यवहारोऽपि तु नास्मि वरो परं देहीति व्यवहार इति सद्यन्तम् । तादशेच्छाविरहेऽन्नपानाद्ुपयोग- 
्रयुक्तयुखनिरहे तृप्लव्यवदहारवारणाय विशेष्यदलस् । दुष्िरल्पखमेऽपि तदधिकवाञ्छाराहिलम् । उपचारादेवञु- 
च्यत इति । आत्मरलयादिदाब्दा अनात्मविषयकरलयायमाववति भवन्ति क्षणिका रद्ादिपदानामुक्तमनोढृत्तिविरोषेषु 
राक्तबान्सुय स्यात्मसाक्षात्कारवति र्यादिपदा्स्याभवादित्युपचारादित्युक्तम् । आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मसंवुष्ट॒श्येवसुप- 
चाराडुव्यत इयन्वयः । य पएवभूत इत्ति । आत्मरलादिमानिद्थैः । अधिकारदेत्वभावःएदि । कियाकम. 
करणकत्रादिद्ैतददनस्यधिकारहेतोरभावादिलर्थः ॥ १७ ॥ सूचितेति । कर्मप्योज्यार्थसत्तवनिषेधमात्रे यदि तापय 
स्ान्नासीलेवोच्येत नेवार्थोऽस्तीति वदता चार्थस्य सर्वथास्तिलव्यवच्छेदस्तात्पर्थविषयः सूचितः । तथाच छृतपदख 
कायभूतसाधनलक्षकलावगमात्कर्मणा ज्ञानेन च निष्पाद्य प्रभोजनं नास्तीयथोंऽवगन्तुं शायित इति तथेवाद-आत्म- 
रूपस्येत्यादिना । नामूलया इति चलुध्येन्तसख विवरणं मोक्षभावनायेति । एतादृशो ब्रह्मविदिति । अत्र ब्रह्मनित्व- 
सुपलक्चणं तेन भाविभूतविदयमानज्ञानवतो लभः । अन्यथ। चतुर्भिं आप्तो योगी बह्मविडुच्यत इलयभिमम्रन्येन चतुथ- 
भूमिकापन्नस्येव ब्रह्मवित्तपरपिसस्थैव भरहणं सखात्तख शमेच्छयवस्थाचयाभावादसक्गविः सात् । अथवा नोक्तपारिभाषिक- 
मश्मवि्वमिह॒विवक्षितमपि ठत योगिकमेवापाततो ब्रह्मज्ञानं च मूमिकात्रयवतोऽप्यस्येवान्यथ) तस्येवानुपपत्तेरिति । 
तजुमानसेखत्र तनु सक्ष्महणयोभ्यं मानसं यद्यामिति बहुवीहिः ! सर्वापत्तिरि ति । सत्वं रजसमोमरपेतं तत्वा. 
वासनक्षमसुद्भिकसतत्वं चेतस्तस्यापत्तिः प्रसक्तियैस्यां सा तत्त्वन्ञानावस्थोच्यते । ख्ावस्थेति । खप्रं खप्रपरिदस्यमानं 
तद्वदवस्था बोधे सति बाध्यतया ज्ञायमानरूपा यस्यामथोजगतः घा । खयमेव व्युत्थानादिति । व्युत्थानं मेदवसर- 
पचाकलनम् । तावन्मात्र ्नमाधितोऽनादिकालनिरूढभपश्चसंस्कारखेषद्मिभवेन तत्पाबल्यात्खयमेव ततो व्युत्थानसंभ- 
वादगादसुषुतेरिवेख्थः । असंसक्तिरिति । विकल्प अकारज्ेन रहितो निर्विकल्पकः समाधिः सच संसक्ता सेबन्धेन 
रहितो विषयतयाऽसंसक्तिरियाख्यायते । यद्वा न विद्यते संसक्छिर्बा्यान्तःकरणानां विषनैस्यां साऽसंसक्किरिति । 
पदाथोभावनी ति । पदाथोनामभावनमसत्त्वसंपादनं यया सा । यो हि न ज्ञायते चिरमसभिव स भवतीति । खयम्यु- 
स्थितस्येति । उक्तसंस्कारस्य समाधिपरिपाकादलयन्ताभिभवेन सखतःसामभ्याभावादिति मावः । परभयन्ञेनेवेति । 
मेदात्मपव्चाकगमहेतुपरवाक्यादिलग्धबर्तयार्थपराभूतस्याप्युक्तसंरछारस व्युत्थाननिमित्तलसंभवादिति भावः । पत. 
तीति । धरालये कमानन्तभावे गच्छति समानार्थकलाद्भूमिकामिति द्वितीयाया नानुपपत्तिः । ख्वैयेति । समाष्यल्थपरि- 
पाकमाहात्म्यादुक्तसंस्कारायन्तराहिखेनेदयर्थः । ननु सर्वेथा ग्युत्थानाभावे चरमदेह तसय ॒श्वासग्र्वासाङ्वेष्टरानपा- 
नदिख्परुम्धस्यानुपपत्तिः स्यादि्यभ्युपेयं व्युत्थानमिद्यत आह-खभयनल्ञेलयादि । विनैव व्युत्थानमवदिष्धारू्ध- 
्ररितपरमेश्वरपरवर्तितप्राणशिष्यादिव्यापारदुक्ताखिखक्रियानिर्वाहसंभवादिति भावः । सक्तमीतुरीयाबसयेति । यद्यपि 
सप्मल्लुरीयलयो' सप्तलचुष्टपूरक्लरूपयोर्विरुदलादसङ्गतिः तथापि साधनभूतावेस्था्रयसाध्यावस्थाचतुष्टयमिलितेतङ्य- 
रूपसतक्ाभिभ्राये सप्तमी साभ्यन्रह्मविद्वस्थाचवुटयाभिभ्रायेण तुरीयेवि न विरोधः । ठुरीये प्ररमेश्वरजीवधाक्षिद्चद्ध- 
नहा चतु ठरीये छद्धेऽवस्थाऽवस्थितियैसयां सेति वा विवक्षिता । अतएव "सप्तमी यगा स्ता" इत्युक्तम् । तुर्य चतुर्थ 
छद्ध बरह्म गच्छति गमयति या सा तुर्यगेति तदथः । किचिदेवैषेत्यादि । अरग्धूमपरतिनन्धकरेन सर्वैथाऽनिदोच्छेदा- 
भावात्त्ेरानुदच्येषद्धक्षेषात्किचिदसंपज्ञतापरमानन्दसाक्षात्कारास्किथित्संपन्नता बोध्या । देहं च नश्वरेद्यादि। स्थितं 
निव्यापारसुत्थितं सव्यापारम् । देवाददृष्टादुपेतं आप्तं जातमिति यावद् । देववात रारीरान्तरावुक्रिपाक्ममिभुखादष्टव 
सादपेतं विद्यमानशरीरपूर्वदरीरम् । जीवन्मुक्तस्य विद्यमानदेदापायख परारन्धक्षयहेवुकलात् श्रीरान्तरस्याभायेन तद्॑थ- 
मद्टस विपाकाभिसुख्यासंभवात्त््वक्ञानेन रकया । यद्वा देववाहैवाधीनलतः अतिक्रान्तम् अदृष्टनायत्तम् । सर्वथै- 
वानिदयोच्छेदेन जीवन्पु्श्चरीरतव्यापारतत्मयुक्तखडुभ्खादिनिमौसस्य तस्याभावात्मरसमैव खु साथयुकूकतया तंलिर्भा- 
सोपामात्त् । न पर्यतीलयन देद॒माद---यतो.ऽध्यगमत्लरूपमिति । परितस्. परिकरीकतं शतमिति यावन्न । दैवादि. 



अ० ३ श्ोऽ २० 1 भ्रीधर्मदत्तचार्मणा(भसिद्धबच्चारार्मणां) विरचितो गूढ्थततत्वारोकः । ७९ 

द्यादिवासो विरोषणमेव वा दैववशगः जरारब्धायत्तः साखु्देह खारम्भकं क्म खावच्छेदेन खखडःखप्रति भानभिसाय 

प्रतिसमीक्षत प्रतीक्षां करोयेव प्रतिबुद्धवस्तुः सा्षात्कृततत्त्वः जाप्रदवस्थश्च यथा खाप्रं न समजते तथा सग्रपघं तं॒देहम् । 

अधिरूढसमाधियोगः परिपक्रनिर्विकत्पकसमाधिः जीवन्मुक्तो न मजत इयथः । निल्वैयनी निमोकः अशरता अविनष्टा 

शयीत ॒नि्व्यापारा वर्त॑ते तथेदं शरीरं जीवन्मुक्तस्य रोते । अज्ञजनं अतीव विविधधमाधममेख॒खदुःखायनुकूरष्यापारवक् 

भवतीति । प्रारन्धक्षये रारीररदितोष्यं जीवन्सुक्तः । भाणो ब्रह्मति । ब्रह्मणः प्राणरूपतां तेजोरूमता शारीरकभाष्य 

उक्ता । प्रथमभूयिष्रयमारूढो ज्ञोऽपीति । अत्राज्ञोपीति नच्छेद एतादृशो ब्रह्मविदिलादिभन्थेन भूमिकात्रयवतोऽपि 
ब्ह्मवि्वलमेन श्ञलात्वंदर्भविसेधापत्तेसथा च भूमिकात्रयवान् यश्च ज्ञ आपाततो ब्रह्मनित्सोऽपि न यदा कर्माधिकारी 
रिम वक्तव्यं प्ररिनिष्ठितब्रहमज्ञानवतः कमानधिकार इति भावः ॥ १८ ॥ मुसु्चुरिति । नच अथमभूमित्रयमारूढो ज्ञोऽपि 
न कमीधिकारीलनेनानुपदमेव शुसुक्षोः “क्ञानभूमिः छमेच्छाख्या प्रथमा परिकीर्तिते"ति साधनात्मकप्रथमभूमित्रयान्तर्गत- 
प्रथमभूमिरूपतयाभिदहितां मोक्षेच्छमथिरूढस्य कमोनधिकारिलसुक्तम् इदानीं कमांधिकारिलमुच्यत इति विरोध इति 

वाव्यम् । निलयानियवस्तुविवेकपुरस्सरफल्पर्यवसायिमोकषेच्छारूपश्रथममूमिकामधिरूढस्यैव कमोनधिकारिखोक्तलादन- 

स्यातादशलरान्मोक्षरूपातिरमणीयवस्तुखभावमात्रेण मोक्षेच्छाया अयनस्य जातलात्तस्मात्रसख अ्रथमभूमिकलाभावादत एवोक्त 
नखेवंभूतो क्लानीति । ज्ञानपदं आगुक्तभूमिकासप्तकपरमन्यथाफलभूतभूमिकाचतु्टयमान्रपरते अ्रथमभूमित्रयस्याजने ह्यनि- 
राकरणात्तादशस्यापि कमीनधिकारयात्र॒प्रथमभूमीदादिनायुपदसुक्तात्कमधिङृत एवेत्युक्तिरसङ्गता स्यादिति भावः 
॥ १९ ॥ अथ कथं पुरषधोरे्यवरिषटे मयि साधनरूपावस्थात्रयस्यासंभ।वना नितरां च अथमायास्तजननितद्धितीयावस्थान्त- 

गैतवित्रिदिषाया इति मन्वानमञजनं प्रति तुष्यमुडुजंनन्यायेन अथमभूमिकानियतविविदिषामभ्युपेलय तथापि न ते संन्या- 
साधिकार इयतत्परतयोक्तमनन्तरणेकमवतारयति-- नन्विति । एतेन पूवमयैनख न॒ लमेवंभूतो ज्ञानीद्या्दिना 
स्वैभूमिकाभाव उक्तः कथमिदानीमवतरणे विविदिषोरिव्युच्यत इति शङ्कानिरस्ता । संन्यासो विहित इति । श्रह्म- 
संस्थोऽग्रतलमेती'विशरुया “भा सुमरा शृते: कालं नयेद्रेदान्तचिन्तये'तिस्णरया चनन्यव्यापारेण पुस्षेणानुष्ठिताः श्रवणादयो 
शननिष्ठाप्रापका हत्यवगताः । नहि खखाश्रमोचितकर्मव्यम्राणामनन्यव्यापारता संभवतीवि तत्संपादनश्पदृटन्यापरेण 

संन्यासोपयोगः श्रवणादौ सिच्यति । एवं विद्य।साधनतेन संन्यासं विदधता शान्नेण विद्यायां निरन्तरश्रवणादेदरारतया- 
पेक्षणै तन्राप्यनन्यव्यापारतासंपादनद्वारेण प्रयोजकले क्राप्यदृटखय नपेक्षा संभवति । दृष्टे नाइष्टकल्पना न्याय्येति श्रवणाद्य- 

कृतयापि संन्यासो भवति फलतो विहित इति श्रवणादौ संन्यासोपयोग. सिश्यति । एवेन संन्यासस्य विदयज्लमेव संन्यास- 
विधायकरान्नेण लभ्यत इति न श्नवणाद्यञ्नत्रमिति निरस्तम् । पक्षे चासिन् संन्यासविधिरपूवैविधिः । यद्वा ब्रह्मसंस्थ 
श्यादिष्चुतिस्योन ॒भैरन्तयै तात्पर्यम् । संन्यापिनामपि तदा्नमोचितदोचादिशरीरयात्रानिवाहकभकष्यादिव्यापारेण 
निरन्तरल्रासंभवादपि लव्यप्रतया भ्रचुरतदनुष्टाने तात्पर्मव्यप्रता च संन्यासेन व्यप्रताप्रयोजकबहुखकमयुष्ठाने निरस्त 
यथा भवति तथा कलखचित्पुरुषधौरेयस्यातियुकृतशाछिनो देन्यदषैकरोधभयदोर्मनस्यादिरक्षणविक्षेपसयय व्यमप्रताभिधेयस्य 
श्रवणादिविरोधिनोऽभावो विनापि संन्यासं संभवति संभवति च कर्मच्छिदेषु भरवणादयनुष्ठानमपीति संन्यासद्दारस पश्च- 
पराप्तल्ान्नापूषेविधिः अपितु नियमविधिः । संन्यासाश्रमभ्रहणेनेव श्नवणादि निर्वरतैनीयमिति नियमविधिलेऽपि संन्यासस्य दष्ट 
एव श्यपारोऽदषटं तु नियमफर बोध्यमियेतत्पक्चद्यमभिग्रेदोक्तम् भ्रवणमनननिदिभ्यासनावुष्ठानाय संन्यासो विहित इति । 

यश्चास्ति संभ्यासो विदयोदेदोन विष्टितो विधाया एवाङ्गम् । तदङ्गता च संन्यासजनितपुण्यनादृषटेन निद्यनैमित्तिकायनारित- 
विदयाप्रतिबन्धकढुरितक्षयरूपञ्चद्धिसंपादनद्वारा । विद्याप्रतिबन्धकं हि द्विविधम् । किचिक्निष्कामकर्मेनाद्यं किचित्संन्यासापूर्वै- 
नाद्यं चेति पक्षः । न तत्र श्रवणादौ तदुपयोगो नातस्तदभिप्रायकतास्य अन्धस्य युक्ता । पश्चे चासिन् जन्मान्तरीयसंन्यासा- 

पूैवश्यादेव संन्यासाधिकाररहितानामपि श्नवणादिमतां विद्यालभः । जनकादीनां पूरवैभवादुष्ठितसंन्यासवतामिहैवान्येषां 
संन्यासानधिकारिणा संन्यासयोग्यजन्मान्तरत्यमे संन्याससंपत्तौ जन्मान्तरे निद्यालभ इति बोध्यम् । यश्च विदासाधन- 

श्रवणाद्यधिकारिविशेषणं संन्यासापूर्वं॑तद्धिना विद्यासाधनश्रवणाधिकारसयैवासिद्धविंयाङ्गल्लं॑तस्यात्र छद्धिर्निष्कामक्मनिष्पा- 
चैव । यथाहि संन्यासापूरवैस्याधिकारिविशेषणता तथोच्यते साधनचलुष्टयस्य श्रवणायधिकारिविशेषणता भरयमसूत्रभाष्ये 
निर्णीता । साधनचतुष्टय च निलयानिद्यवस्ुविवेक एेदिकासुष्मिकफक्भोगविरागः शमादिषट्कं सुसुक्षा चेति । तन्न निखनेमित्ति- 

ककमाविरिकानां व्यापाराणामन्तरिन्दरियसखय ब्यन्दियस्य चाभावः शमो दमश्च । उपरतिर्निद्यनैमित्तिकादीनामयि स्याग- 
लक्षणः संन्यासः । वितिश्चा श्ीतोष्णादिदन्द्रसदिष्युता । घमाधानं श्नवणायपेक्षितचित्तेकाम्यम् । श्रद्धावित्तलम् गुख्वेदान्त- 

वाक्येषु श्रद्धैव वित्तं वित्तवत्सदा रक्षणीयं यस्य॒ तस भाव इति शमादिषङ्कं हेयम् । त्व “शान्तो दान्त उपरतस्ितिष्षुः 
समाहितः श्रद्धावित्तो भूलात्मन्येवात्मानं पदये'दिति श्रुतो कायेकारणसंबातात्मके कोशप्क आत्मन्यवि्या यदीते तद्धिवेकेन 
तत्साक्षिभूतस्य परमात्मनो यदृदौनं तत्साधनलेनोक्तम् । यद्यपि ञानाधिक्ारिविरीषणतेवातः शरुलया भ्यते तथापि श्रव 

णादीनां छ्नसाधरनल्लस्य श्रोतव्य दइयादराुक्तललात्. तद विरोधाय शमादीनां तद्भारेव तत्साधनल्नसुचितम् । शामादेवि- 
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यासाधनदष्टव्यापारस्यासिद्धेरद्टकत्पनेऽपि इपटटसाधनानपेस्लाददष्ात्कापि ज्ञानादशेनात् भवणायतिरिक्तदष्टसाधनकल्पना- 
पेक्षया श्रवणदेर॑टख श्ुतिप्रतिद्धज्ञानसाधनभावयस्येव तथालौचिदयात् । तथाच शमादिसंपन्नः श्रवणादिकं छृलात्मानं परयेदिति 
्रुदय्थै संपन्ने श्रवणाद्यधिकारिविशेषणलतं लभ्यत एव रामादीनां रमादन्तगतश्च संन्यासः सच कर्मलयागहेतुभूतो 

विधिना विहितः कमविरेष इति खरूपेण तस्याचिरस्थायिखात्तदपू्ैस्याधिकारिविरोषणतोच्यते । एवं ^तस्माद्राह्मणः 
पाण्डिद्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्राल्यं च पाण्डित्यं च निविद्याथ मुनिरिति पाण्डिलयशब्दितविचारस् तदयु बात्यशय्दि- 
तमननस्य तदनु मोनख ध्यानस्य विधायकाद्राक्यात्मागेव भिक्षाचर्यं चरन्तीति संन्यासस्य ब्रहदारण्यक उन्ततेन तयोरे्च- 

वाक्यलाच्छ्वणायधिकारिविरेषणता संन्यास लभ्यते । उकतशथायमर्थः सह॒ कायोन्तरविधिरिति सूत्रभाष्ये श्रुतिवाक्यस्थस्य 
तस्मादिल्यख यस्मादतिच्छन्ता बाह्मणाः श्रवणादिसाधनैरात्मानं बिदिलला जीवन्सुकतिव्यज्ञकाशेषविक्षेपराहियवत्परमहंसाश्रमं 

प्राप्रास्रस्मादिदयर्थः । निर्वेदस्य निश्चयेन रृञ्ष्येयर्थं इति । उक्तो ह्ययमर्थो वार्तिंककृतापि (लयक्तारोषक्रियस्येव संन्यासं 
प्रजिहासतः ! जिज्ञासोरेव चैकात्म्यं ्रय्यन्तेष्वधिकारिते"ति । अत्र चय्यन्तराब्देन वेदान्तप्रतिपादकेन तच्छ्वणादिरुक्ष्यते । 
पादज्नयेणाधिकारििशेषणानि संम्यासमुसुक्षाजिन्नासारूपाण्यु्तानीति पक्षस्रदभिप्रायकता दु भवयेवोक्तप्रन्थसयय । अथ 

विविदिषोः संम्यासाधिकारेऽपि संन्यासविधायकवाक्येषु ब्राह्मणस्यैव श्रवणात्कथं क्षत्नियस्याजुनस्य संन्यासाधिकारः चंक्यत 
इति चेदुच्यते । भ्यदि वेतरथा ब्रह्मचयोदेव प्र्जेददाद्रा वनद्धे'वि. श्चुतौ वैराग्यतारतम्येनाबिशेषेण चयाणां वर्णा- 
नामाश्रमवतां संस्ासविधानादविद्ोषेण संन्यासाधिकारे च्रयाणां सिद्धेऽन्यासु श्रुतिषु ब्राह्मणग्रहणं वेदाधिकारित्रेव्णिकोप्- 
लक्षणमिदयेतदभिप्रायेण तदाशङ्नात् श्रयाणामविशेषेण संन्यास श्रुयते श्रुती । यदोपलक्षणार्थ" स्ाद्राह्मणग्रहणं तदे*विं 
वार्तिकेनैव तदर्थस्य प्रतिपादनात् । ब्राह्मणः क्षन्नियो वापि वैरयो वा अरनजेद्ुहा"दितिस्मरतेः श्रयाणां वर्णानां चलार 
आश्रमाः इति स्तेश्च श्रयाणामधिकारप्रतिपादनाश्च । नु ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाशेटयादि श्राह्मणो निर्वेदमायाद्राह्मणः 
प्ररजे'दिदयायनेकश्ुतिष्वस्ि कृविशलेषणम् । तत्र हि बह्मणलं विवक्षितं “राजा राजसूयेने"टयच क्षत्नियलवत् । नद्यत्रास्य- 
विवेक्षाकारणसुदैर्यविदोषणतरम् । नापि प्राप्तकमासुवदेननेकविधाने वाकयमेदप्रसङ्गः । ब्राह्मणकर्दकलविदिष्टापाप्रसंन्यास- 
विधानसंभवात् । एवं च बहुषु वाक्येषु ब्रह्मणपदस्य रक्षणपक्षया ह्यश्रुतकरटृकेऽवद्यकल्पनीये कतृपदे क्षरिव्युपस्थितत्राहम- 
णपद्स्य तत्र संबन्धकल्पनाया एवो चितलमुक्वुती । “यदिवेतरथे"ति तस्या जाबारशचुतेः सनिधावेवायज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण 
इति भ्रवणात्कषत्नियादीनामप्यधिकारस्य तात्पयेनिषयले कथं क्षत्रिय इत्यदेरपि श्रवणं स्यादिलयतोऽपि तत्र ब्राह्मणपरामदावधा- 
रणात् । तथाच बाह्मणस्यैवाधिकारः सिच्यति । नचलुपदोदाहतसुपतिविरोध इति वाच्यम् । विरोधाधिकरणन्ययेनोक्तस्मरतेः 
्ुतिबिरोधेन चखार्थे लप्रामाण्यस्येवोपेयलात् । “चललार आश्रमा ब्राह्मणे ्यादिस्प्तेः श्ुखजानामयं ध्म"्यादिस्प्ते- 
रेव च श्ुखविरोधेन अमाणलात् । उदाहृतवार्तिकव चनं तु॒विदरत्स॑न्यासविषयम् । यतस्तदनन्तरं .सर्वाधिङाराविच्छेदि- 
विज्ञानं चेदुपेयवे । इतोऽधिकारनियमो व्युत्थाने क्रियते बलादिति खयमाह वार्तिककारः । व्युत्थान इति । संन्यास 
श्यर्थः । ङतो बलादिलन्वय इलेतदभिभ्रायेण क्मणेवेद्यस्य विद्धान्तस्य विवरणेन तु स्यागेन संन्यासेनेखन्र हेतुमाह । 
ब्राह्मणाः पुत्रषषणायशेदयादिना । ्रवणादिसाध्यां श्चाननिष्ठां भाता इति । ननु क्षत्रियस्य जनकादेः कर्थं कर्मणा 
ज्ञाननिषठाप्रातषिः “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यहञेने'यादिश्चुया ब्राह्मणसैव ज्ञानाथकमविधानात् बाह्मणङ्ृत- 
निष्कामकर्मणामेव वेतःछद्धिद्रारा ज्ञानसाधनलावगमात् । नच कर्मणैवेति स्तेरेव श्ुतिकल्पनया जनकादिकर्मणां तथा- 
खबोधकलं स्मादिति वाच्यम् । अयकषश्ुा ब्राह्मणाधिकारपरया स्मृहेदु्थत्मया बाधेन श्रुति कत्पकलानवश्नाश्च।त् । नच 
संसिद्धिुकतिरेवास्तु । तत्रैव जनकादिक्मेणः साक्षादेव हेठुलबो धकलमुक्तस्ख्रतेः संभवतीति वाच्य् । "तमेव विदिबेग्या- 
दिश्ुतिविरोधेनोक्तार्थपरलासंभवादतएव संसिद्धिमित्यख ज्ञाननिष्ठामिति विष्ररणं टीकाकृता कृतमिति चेदुच्यते । सुयुक्षोर- 
विशेषेण भरोतन्य इत्यादिका शुतिरात्मदशेनरूपविद्यासाधनं विधत्त इति श्रवणे सवैषामधिकारसेवर्णिक्ाना मुसु्षणामात्म- 
ददोने च भुसुतैव हयाधिकारो न तच्च शरूयते । बाह्मणलादिकरमधिकारिविेषणमिति सिद्धे नरैवणिकानां श्रवणादिषु तत्सा- 
ध्यायां विद्यायां चाधिकारे खतःसिद्धचेतःछद्धिमतो सुयुक्षोिविदिषोन्नैवर्भिकस अ्रडृत्तिगोचरे श्रवणादौ व्यापारनिदत्या 
निवतेमानाफल्वच्छर्वणादिसिच्यथोपेक्षितद्चद्धिसंपादनव्यमा ह्यञ्चदधचित्त सुश्च विदयाकाममधिकल छच्य्थं मवर्तमानाश्चुवि- 
रन्वयन्यतिरेकाभ्यां तिनिदिषामात्रसपिश्षा ज्ञानार्थकर्मभवर्तैने नतु जह्मणलसापेक्षेति निर्णीयते । तथाच ब्ाह्मणम्रहणं 
माधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेनैव । एवंच ब्राह्मणा इयस्य वैदिककमाधिकारिण इलयेवाथं इति कषत्रियकरतेनापि कर्मणा 
ज्ञानम्रापिसंभव इति । अथ राजा राजसयेनेखत्रव बराह्मणलस्य बिवक्षितले तदनुसारेगैव शोतव्य इद्यदेरपि मेयलाभोक्त- 
भकारसंभव इतिचेक्न । विद्याकामो यज्ञादीनरुतिष्ठेदिति ' हि विधिस्तमेतमितयदेविपरिणामेन पर्यवखति । तच वि्ाकाम- 
सुद्िद्य यज्ञादिर्विधीयते । कर्मण्युपपदेऽणि विद्यां कामयत इति विद्याकाम इति निष्पद्यते । संभवति तस्य विद्धोषर्णं॒तब्राह्मण- 
लम् । तथा सति बिवक्षितविवेकेन ब्रा्मणकामनाविषयनिद्यां यज्चादिभिमौवयेदिति वचनव्यक्तिः सात् । तत्रापिक्षित. 
निदामात्रसोदेर्यलं कम् । मो्ंभ्ालद्यौनकूपनियात्ेन साभनलानणमेन तेन . श्पेणेवेन्डोलत्तसन्माचसयोददयलोष 
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योगिलात् । तथाचानुपयुक्त जाह्मणलं विधिसंपर्कहीनं नाधिकारणं परिच्छेत्तुमदंतीति विथाकामयाच्रस्याधिक्ारः ।- तथाच 
विशिष्टस्योदैदयले गोरं वाक्यभेदश्च बाधकम् । विरिष्टोददय फोरिसंनिविष्टविरोषणसागयुदेदयते विवक्षिते अत्युद्य विधि- 
व्यापारमेदेन यज्ञादिमिर्वि्यां भावयेत् । तां च ब्राह्मणस्य ऊ्यादिति वाक्यभेदस्य दुवौरलात् । ब्राह्मणा इ्यस्याविवक्षिततवे 
कर्मणि घि काम्यत इति कामः बिया तख्याभावनायासुदेदयत्वेनान्वये हि न कापि ह्ि्टकव्पनापि प्रागुक्तपक्षे च कामना. 
विष्छोषणत्वेनोपरस्थिताया अन्यत्र भावनायामन्वयङ्केशश्च भवति सह्यगदैव मर्षणीयः । नापि राजा राजसूयेन यजे- 
तेदयत्रेव कवरृपरिच्छेदकतया राजकतेकेन राजसूयेन खराज्यं भावयेदिलयेवमन्वये राजलस्थाधिकारिविसेषणलवदिहापि 
ब्रह्मणकलूकेन यज्ञेन विध्यां भावयेदिखन्वयेन करूपरिच्छेदकतया ब्राह्मणलस्याधिकारितिशेषणलसंमवः । उभयोवैषम्यात् 
राजसूयस्याप्रा्तत्वेन कठभूतराजविचिटतया स्वाराज्योदेदयेन विधाने वाक्यमेदाभावात् प्रकृते च सर्वथापि "त॒ एवोभयलिङ्गा 
दिति सूत्रेऽन्यत्र विहितयज्ञादीनां फटसंबन्धमान्नविधाने तसधवेन यज्ञदाब्दतः श्राप्तप्र्यभिन्ञाया जाताया अबाधेन च 
तमेतमित्यादिवाक्येऽन्यत्न विदितयज्ञनिषयलस्य व्यवस्थापनात् । विदहितख यज्ञदेर्वंथोदेदोन विधानासंभवास्माप्तयज्ञानुवादेन 
विदयारूपफलसंबन्धस्येव विधातव्यतया तत्र ब्राह्मणादिकर्तृबिधाने विधेयमेदेन वाक्यभेदस्य दुवौरलत् । उक्तं हि रति 
कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयल्लतः” इति । अन्यत्र त्रैवणिकाधिकारिकतया 
विहितयज्ञादीनामेवाघ्र विषये बाह्मणातिरिक्ताधिकारबाधकविशेषाभावे च सति विभ्यसंस्पर्हिबाह्मणपदसमभिव्याहारः 
मन्रेणाचिकारसंकोचोऽपि न युज्यते । समभिव्याहारमात्रख तेवर्णिकाधिकायुपलक्षकतयाप्युपपत्तेरगेषठेययज्ञसम्पकपदसंजात- 

 ैवर्णिकाधिकारिवििष्टयज्ञबुद्धिनाधनखान्याप्यलादिति तरैवर्णिद्ठनां वियार्थकमाधिकारिते सिद्धे क्षत्रियादीनामपि निष्का 
मकर्मेजनितचेतोविद्यद्धिसंपादितश्चवणादिना विनैव संन्यासं ज्ञाननिष्ठाभरा्िसंभवात्कर्मणेवेयस्य नानुपपत्तिडेशोऽपि । ननु 

संन्यासस्य श्रवणाद्यङ्गताया अधिकारिनिद्ेषणताया वा व्यवस्थापितलात्संन्यासरूपाञ्चविकलादनधिकारितादवा क्षत्रियादि- 
तश्रवणादितः कथं ज्ञाननिषठाप्राप्िसंभव इतिचेन्न । श्रोतव्य इति हि श्रवणविधिः सामन्येन मुमुक्षून् वियाकामानधिक- 
रोति ते चापदूद्राधिकरणन्यायेन चरैवर्णिका भवन्तीति सामान्यन्नैव्णिकगोचरशवणाद्यधिकारिलक्ानं संन्यासविध्यनपे- 
षदेव तस्ालनायते । संन्यासविधिस्तु ब्राह्णाधिकारेण प्रवतैमानो विद्याख्पफलसाधनतया संन्यासं ब्राह्मणस्य बोधयन् 
साक्षाददृष्ट्रारेण वा इप्तविद्यासाधनस्य श्रवणदेः केवटेन नियमादष्टसहङ्तेन वा विक्षेपनिव्रत्यादिद््द्ारेण संभवति दष 

इत्यादिन्यायगरहीतास्यर्दितल्रकेनोपकारकतया वा वियासाधनं ब्राह्मणस्य संन्यासमवगमयति नहि श्रवणविधिजन्यसुक्त. 
ज्ञानं क्षत्रियवैदययोरधिकारिांशे बाधते । तदवाधने चानुपपत्तिवरिरहात् । अपित्रवगतं ब्राह्मणांशे वियासाधनश्रवणाधिक्ा- 
रिखं संन्यासनियतमभ्यर्हितद्विवीयपक्षे व्यवस्थापयति । यदि सामान्यतः श्नवणाद्यधिकारिखं संन्यासनियतं स्यात् क्रमसुक्ति* 
फल्या सगुणोपासनया देवभावं आप्त यज्ञादिकमोनधिकारितेन तत्त्यागलशक्षणसंन्यासरहितसख श्रवणायधिकारिलन्यव- 
स्थापनं देवताद्यधिकरणस्थमसङ्गतं खात् । तथाच आह्मणस्येव श्रवणं संन्याससापेश्चं ज्ञाननिष्ठ पापकं, क्षत्रियदेस्वु घन्या- 

सानपेश्चमेवेति पर्यवसितमिति नोक्तदोषः । सदेवं संन्यासस्य दिविधश्नरवणाङ्गतापक्षो जह्मणकतृकश्चवणविषय एवं पर्यव- 
सतीति बोभ्यम् । नचैवं त्रयाणां वणानां श्नवणादितो जतेनात्मदशंनेन मोक्षपराप्ताववश्षि्यां ब्राह्मणस्य संन्यासोऽथिकोऽ- 
किंवित्करतामिवापद्यमानो ब्राह्मण्यमपुरस्करणीयं विधत्त इति वाच्यम् । यदि हि कमां धिक्येन ब्ाह्मण्यमपुरस्करणीयं भवेत् 
तदा संन्यासातिरिक्तानामपि बह्रनामधिकानां कर्मणां सद्धावात्तथालं ब्रह्मणस्य स्यात् । सर्वैवर्णगुरुलादिभिरंत्करषेण पुर- 
स्करणीयलरस्य संन्यासाधिक्येऽप्यद्यानिरेव दहि वणौन्तराणां विना संन्यासं ज्ञानमोक्ादिलामे सति ब्राह्मणस्य संन्यासविधानं 

किमथमिति तु न पर्ययुयोज्यं विधेरपर्यजुयोज्यत्ात् । असदादिभिस्तदतिश्चयख दुर्ञेयलात्. । संन्यासरदितानां श्रवणादिभिः 
फटस्य॒विक्षेपबाहुस्येन तत्तनन्मानुष्टितश्नवणादिसंस्कारपरिपाकक्रमेण अमाणायसंमावनानिचृत्तिक्षमभ्नवणादिसंपत्तरमेक- 
जन्मसु संभवेन चिरकालात्संपत्तिः संन्यासिनां लचिराद्विक्षेपाभावादिति विशेषस्य वा॒सुज्ञानलादिति । केचित्तु निरन्तरा- 
य्यस्तस्यैव श्नवणादित्रयस मेोश्चसाधनलेन श्रह्मसंस्थोऽग्रतल्रमेतीणटादिश्चुतिस्लयादिबोधितस्य प्रमाणासंभावना-प्रमेयासं- 
भावना-विपरीतभावनानिद्रततिरूपफल्पर्यन्तख नैरन्तयापादकसंन्यासरूपसदकायुपेततयैव संभवेन तादशदेव साक्षात्कार. 
भविबन्धकनिदृत्तिहेलपूर्वस नियमापूर्व वोत्पादाभ्युपगमेन साक्षात्काररूपचरमफलसंभवात्संन्यासिनो बाह्मणस्य ॒सुख्यः 

श्रनणाययधिकारः । मुख्यता च तस ॒सेन्यासिनमधिङृलय ब्रह्मसंस्थलादिधर्मकभवणददेः न्रह्मसंस्थोऽगतलमेती"व्यादिश्रुतिभिः 
'गच््छतस्िष्ठतो वापि जागतः खपतोऽथवा । न विचारपरं चेतो यस्यासो सत उच्यते । आदुपतेराखतेः काठं नयेद्रेदान्त- 
न्वये'लयादिस्यतिमिविंहिततेन “काष्ठदण्डो रतो येन सवौ क्ञानवजितः । स याति नरश्नन्धोरान्महारौरवसंश्चका'निवि परम- 

दंसोपनिषदि भ्रूयमाणश्रुखा “निलयं कमै परिलयज्य वेदान्तश्रवणं विना । वतैमानस्तु संन्यासी निरयं प्रतिपयवे"इति स्खल निन्द- 

ताकरणल्ेन च नियतया बोध्या । क्षत्रियादीनां ठु सुयुष्छतया विविदिषावतां गोणो बिद्याकामनासद्धावाघद्धावेनानियतच्ञ 
नानियः एटपर्यन्तस्य भवणदेसेषामभविनात्रैव जन्मन्यत्मसाक्षात्कारासंभवात् कतश्नवणादिसंस्कारस्याद्यश्ननणप्रयोजका- 
द्निदरोषमटिन्ना जन्मान्तरे संन्यास्ष्ोग्ये तदयोग्ये वा .खसमुद्धोधेन तिरन्तरतयाऽनेकभवादितप्ररिपाकसंस्कारकतया वा 
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छृतश्नवणादितः साशात्कारः संभवतीति क्षत्रियादीनामपि ज्ञाननि्ठाप्रापिसंभव इत्याहुः । श्रोदहिश्वाद मात्रेति । भोषि. 
रभिमानविशोषः । सच प्रकृते वादिनं अति यथेच्छमर्थमहं साधयितुं भ्रभुरिति ज्ञानम् ! तेन यो वादः कथनं तृतीयार्थो. 
ऽभेद उक्तिङ्कियान्बयी । मात्रपदेन प्रमात्वेन गरही तवाक्यार्थ्रमाव्यवच्छेदः । यथाच प्रोडिकादमा्रं तथोक्तं प्राक् । उक्त. - 
सिति । चरयाणयमविशेषेणेदादिकारिक्येवि ॥ २० ॥ परिप्तावपीति । अलुेयगोचरकर्वव्यताञ्ुद्धावपील्य्थः । 
यदिति । ज्ञानकरणमिद्य्थैः । प्रमाललमिवक्षितं॑तेनांशाल्ञीयाचारदेवुभूतकतव्यताज्ञानस्याप्रमाल्ञेऽपि न॑ क्षतिः । यदित्यु- 
हदयम् । प्रमाणं मन्यत इति । खाचारहेतुकरतैव्यतान्ञनकरणं अमासाधनं सखीकरोतीखर्थः ॥ ६१ ॥ २२ ॥ २३४ 

कमीसुपपतसेरिति । प्रव्ये सर्वसंप्रदायविलोपाद्यथावत्साध्यसाधनेतिकर्तव्यता तद्यापारविशोषन्ञानाभावेन लोकिकवैदिक. 
कर्मेकल्यपालुष्ठानासंमवात् । व्यवहायोपयोगिखकल्पदार्थस्याभावेन दरीरयाच्राविवोदासंभवेन शरीरस्थिदयसंभवादभिहोत्रा* 
दिधमामावेन शइष्ायमावा्ोकोच्छेदः स्यात् ! पुण्यपापविवेकायभावे शरीरसखभावात्कामादिनिबन्धनश्रदृ्यां वर्णसंकरश्व 
स्यात् । यद्यहं खगादिकारे निखिर्जनश्रारन्धवर्तितः कल्ल्विन्दादिकायमधिष्ठाय व्यवहारोपयोगिधटपरादिनिर्माण. 
कर्मणि यजमानलिमादिरूपमास्थायाभिरोत्रदरपू्णमाससोमादिवेदिकृकमांणि रासकेन्दरयमादिरूपो भूला सुकृविदुष्टति- 

जननिष्हालुम्हादिक्माणि च न कुर्या तदेति शकमेविपाकाशयेरपराश्ो निर्मांणकरयमबिष्ठाय संप्रदायप्रयोततकोऽनु- 
पादकः परमेश्वरोऽजाहमथं इति भावः ॥ २४ ॥ छोकस्ं्रहं कतौसिच्छरिति । ययपीच्छेष्टसाधनताऽङ्ानपूर्विका खष- 
उभिसन्धिरद्ितस विडुषो न संभवति तथापि करुणामय खश्रारन्धलोकश्रारग्पप्ररितस्य लोकदितसाधनताज्ञानाद्धवयेवेकि 
भावः ॥ २५ ॥ सं तेनेति । स्व द्यति कथनेनेखर्थः ॥ २६ ॥ मिथ्याश्चानास्मिकेति । नरियुणसिकायां 
सद्यरूपायाः प्रकृतेः सांख्याभिमताया व्याकृ्य्थं मिथ्येति । ज्ञानातिमिङकेति । ज्ञानविरोधिभावरूपेदयथः । मिथ्याज्ञाना- 
त्मिकेति नेकं पदं ् मज्ञानस् मायाकायेलाच् । यद्वा कायकारणयोस्मेदोपचारात् मायायाः मन्ञानात्मकलसंभनदेकपद- 
लेऽपि न क्षतिः । नज किमस्या लक्षणं किंचान्न परमाणम्नितिेदुच्यते । अनादिभिावरूपले सति श्ञाननिवय॑लम् उशर्ान+ 
निबदयपूरव्ञानवारणायानादीति ज्ञानश्रागमाववारणाय भावेति । जीवेश्वरादिवारणाय ज्ञाननिवद्यलं तश्च साक्षद्राच्यं तेन 
जीवेशावि्याचिस्वंबन्धदेरवियानाश्द्वारा ज्ञाननिव्येलेऽ्पि न कषविः । नच रजतोपादानाश्चानसख सादिवमामावविभमो- 
णादानाज्ञनस्योपादानोपदेययोः सजातींयलनियमेन भाव्यतया व्याप्तिसयोरिति वाच्यम् । मूत्य्ञानसैव श्ुस्यवच्छेदेन 
तदावरणरजतविक्षेपानुकूलदरक्तिमतत्वेन रजतोपादानलोपगमाच्छुक्तिल्रकारकज्ञानेनोभयविधषक्तेरेव विनाश्लातदनन्तरम- 
श्ानसच्वेऽपि रजतविभ्रमरजतज्ञानयोरयुष्ठासादनादिलान्याघातात् सवथा साजात्य उषादानोपदेयमावाभावात् । प्रतिनियत. 
किंचिदधपेणेव तदभ्युपगमादज्ञानस्याभावबिरक्षणलकूपभावलेऽप्युपादेयोपादानल्राव्याधातात् जडलादिना साजाव्यख सत्त्वात् । 
नच किंचिद्भपेण साजाद्यसेवोपादानोपदेयभावभ्रयोजकले सव्यमिथ्याभूतयोरपि तथाल॑खादभावविरक्षणत्नोभयोरपि 
सजातीयक्ादिति वाच्यम् । ससस्थोपादानले तस कदाचिदपि विनाशासंभवेन तदात्मकसोपदियस्थाप्यनिकृत्तिश्रस- 
्रादुपादाननिडत्तिमन्तरेणोपदियस्य निकृतत्ययोगात् । सत्यस्य ब्रह्मणः कूटस्थ श्चुतिसिद्धतेन परिणामित्वे त्थाचाताचं 
तस्य॒ तथालानभ्युपगमात् विवताधिष्ठानत्वं ह्युपेयत एव । नचोपाधिकथरमोपादानाज्ञानस्य यावदुपाधिसन्त्वमधिष्ठानतच्व- 
ज्ञानेऽपि अमोत्पतत्मा तदनिव्यलस्योपगन्तव्यतया तत्र जीवन्युक्ताज्ञानस्यायि यावच्छरीरं प्रपशभतिभासेनानिष्तलस्योप- 
गन्तव्यतया तत्र चाव्याप्तिरिति वाच्यम् । उपाधिप्ररन्धामावविदिष्ज्ञानस्य निवर्वकत्वेन तदुभयापगम एव निवतकता- 
वच्छेदकविष्ट्ञानसत्त्वेन तयोज्ञाननिवल्यखानपायाव्. । जीवन्मुक्तिस्थरे तत्त्वसाश्ात्ारेणाविरम्बिताक्ञाननिष्त्िपश्षसखा- 
प्युपपादितलान्च । नच कव्पितत्वेन अतिभासमात्र्रीरलस्य श्वाननिवदैत्वे सद्यभावविल््षणत्वेन सादिलस्य च श्रसङ्गेना- 
संभव इति वाच्यम् । सादिकल्पद्वत्त्वस्थेव प्रतिभासमात्रदारीरलभ्रयोजकलात् । अविदाकल्पकमविद्यावच्छि्ननिदेव दि 
तद्यानादिला्च अविभासमात्रश्चरीरलम् सादित्वे च प्रागभावपियोगिल्लदेरेव अयोजकत्वेनाविद्ायास्तदमावेनानादिलात् । 
नच शञानमिवसत्वे सल्यभावविलक्षणत्वेन श्क्तिरजतादिवत्ादि्मलुमेयमिति वाच्यम् । ज्ञाननिवसभावविलक्षणत्वेन श्राग- 
भाववदनादिलसाधकेन सत््तिपकालात् । धवंसव्याकृतपक्षघमोमावविकषणलावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वेन निश्वितस्य पक्ष एव 
संदिरधसाधनाव्यापकलस्य भावलस्योपाभिला्च । नचेकत्रानिद्यायां विरोधान्न भावामावविलक्षणलसरूपोमयस्य संभव इति 
काच्यम् । भाव्खासावयोः परस्पराभावव्यापकलषपविरोधस्यासिद्धत्वेन परस्परामावनव्याप्यत्वेऽपि योलाश्वयोः पर. 
स्पराभावाध्यापदरयोः परस्पराभावन्याप्यत्वेऽपि तदभावयोरिद भवाभावविकक्षणलयोरपि विरोधाभावात् बिनाधिभावद्य 
सादिल्ञनियमः ५ श्चुलादिषिद्धानादिखरपायामनियायां मब्रलस्योपादानलरमभावलस्य हि बाधकमिति मवामानाभ्यां 
विलक्षणाबास्मुदीयभक्राराय एवाबिद्याया उपगम्यत, ¡ ववानादित्वे सखलययमाविख््णत्वेनावियायामास्मवदनिकदःलसिद्धिरिि 
वाच्यम्. । चन्योन्याखन्ताभावयोरधिकरणाविरिकेण निवलंलसवोप्यमासुच्छे साधनामावादात्यललद्य सावनावन्ि- 
नसाच्यव्यकत्वेनोफाधिलात्, सादिल्धानादिलयो्निवसव्वनिचसत्वे अखप्रयोजकलात्, तथात्वेऽपि धदध्यगमावयो- 
एवाह्भय. तव॒ अते लददोचात्, याक्षस्छमप्रीपक्गिषतासनिपाठरयो सदभयपयोजकत्येनानर 
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नादयलस्य दुवोरलाचच । अथवा ज्ञामलावच्छिन्ननिवर्तकतानिरूपितनिवत्यैलमात्र लक्षणम् । खानन्तरोत्पन्नविरोषयुणत्वेन 
प्रतियोभित्वेन च रूपेण पूवज्ञानज्ञानप्रागभावयोज्ञागनिवलयलात । अत्रच पक्षे छक्तयज्ञानादीनां सादित्वेऽपि न क्षतिः 1 अमो- 
 पाडनत्वं वा लक्षणम् । विश्वबिभ्रमोपादानभूतसयाक्ञानसय ब्रह्माधिष्ठानमेवेति पक्षे यथाश्वुतमेवेदम् । ब्रह्माविययोरुपादानख- 
पक्षे च ब्रह्मण्यतिव्याधिवारणाय परिणामित्वेनाचेतनत्वेन वा विदोषणीयम् । नचाज्ञानो पादानकत्वे प्रपश्चस्याज्ञानासुबिद्तयां 
प्रतीयापत्तिश्टदनुविद्धतया चटस्ेवेति काच्यम् । सर्वैधर्मैणोपादानगतेन तथा भतीयभावात् । कपालानुबिद्धतया घटस्य 
धटाद्यनुनिद्धतया रूप्रदेः म्रतीयदरनात् । यत्कििद्धमेण तु तथालमत्राप्यस्येवोभयोजैडत्वेन प्रत्ययात् । नचाज्ञानसय 
भावविलक्षणल् उफदानत्वयुपपत्तिरिति वाच्यम् । भावत्वेऽपि गुणलदीनामरपादानत्वेनोपादानत्वं श्रति भवलस्याप्रयो- 

जक्रलात् । यस्तुखभावविरेषसैव तालात् । तस्य प्रमाणफलभ्यां शअङृतेऽपि कल्पनात् । नच द्रव्यत्वं प्रयोजकमिति 
वच्यम् । तस्य देचपरिभाषागोचरल्ात् असमदादिभिरनभ्युपगमाच् 1 सतत्वादियुणच्चालित्वेन द्रव्यस्य संभवद्टिति न ल्क्ष- 

णासंमवेन बिलक्चणाज्ञानासंभव शति । प्रमाणं खन्नानेऽदमन्ञो म जानामि मथि नास्ति ज्ञानमिद्यादिभरयक्षं सामान्यतो, 
धटं न जानामि लदुष्कमर्थं न जानामीद्यादिश्रखक्षं तु विकञेष्रतः । नचाधटं भूतलं भूते घटो नास्तीद्याद्ीनां 
यथा बवटाभावविषयकलमे नतु घटज्रिरोधिमावभूताच्टात्मकपदार्थविषयत्वं तथैवोष्ठग्रतीतेरपि ज्ञानामावविषयकत्वमेवो- 

चितं नतु ज्ञाननिरोधिभावरूपाह्ञानविषयक्रत्वमिति वाच्यम् । अभावविषयकत्वे हि अतियोग्यंश्े भासमानधर्मपयाप्ताव- 
च्छेदकताकमतियोगिताकाभावावगाहित्वमेव वाच्यम् । अन्यथा चरटवबलयप्रि घटो नाख्ठीति अतीत्यापत्तेः । धरत्वमात्रय 
प्रतियोर्यल्ले अकरारत्वेऽग्रि नीलधटरत्वायवच्छिच्यमावाद्यवगाहित्वसंमक्रात् । वच सामान्याभाव एव मानामान इति वाच्यम् ॥ 
तश्ाप्षति घटो नासीयादिबुदधेखलद्विश्ेष्पभाकवग्महित्वस्येव वाच्यतया एकविहेषब्तानियययसत्वेऽपि सामान्यतः अति- 
योग्यवगाष्यभावबुद्धिभसङ्गात् । सद्धमीवच्छिश्रवलाजुदधौ अतियोभित्वसंबन्धावच्छि्लद्धर्मपयाावच्छेदकताकप्रकारताका- 
भावनिश्वयत्मेम विरोधित्नोपगमेनोखूपततिदारमेश्पि डुद्धधटत्वावच्छिजसखय विशेषधर्माषच््छि्प्रतियोवित्वस्य संस्तवे 
धटवत्यपि ्र्टो नासतीहि बुद्धः भरपत्वापलेसवारणात. । भसंसगेत्वे च धटद्धन्येऽपि हि अमात्वं न स्यात् । सामान्यामावस्या- 
भाकेन साम्यन्य्षमावग्िद्चपरतिद्ोगित्वस्च तदीय्मामावात् विरोषामपवीयविशेषक्रसोवच्छिश्प्रमोगित्व्य तद्धो नास्ती- 

स्यदिभरतीष्या विदो्धमवच्चछिश्नसंसर्गतया सदस्य सामान्यधवन्छिघ्यासंसमंत्वेन तेन संबन्धेन तत्पक्रक्लुदधेः अमा- 
लासंभच्त् । थतु चयौ मावद्िरोषाभावनिश्वयेऽपि वायू रूपवान्च वेति संञ्चयाभिशिते खंश्चयायोगात्सामान्याभावोऽतिरकि 

एव सं्ायक्ोरिरभ्युपेयः । ननैताबन्देवं हपा्रीयनिशये पा्थिवादिरूमन्नयादधिकमपि रूपं भविष्यतीति संभावनायां 

स॒त्यां शरोकसंलमात्द्विरहादुक्लसंय उक्तसंभावनाविरहविशिषटस्यैवं अतिबन्धकत्वेन वि्ेषाभावकूटनिणेचेऽपि तङ्गोचर- 

संशयसंमव इति वाच्यम् । संभावनां विना संह्ायाभावसख संदिग्धत्वेनोक्तरूपेण प्रतिषन्धकत्वे मानाभावादिति । तन्न, तत्त- 

्रपस्वेन निश्चयेऽपि शखपत्वेन तत्तद्रूयद्यैव तत्तद्रपाभावत्मेन निर्भयेऽपि रूपत्वावच््छिन्शतियोमिदाकाभादत्वेन तक्ुपाभा- 

दस्यापि संशषयकोशित्वसंभवात् ! अतिरिसामान्यामावकल्यनपिश्षया छप्तविरेषामावेषु स्ममान्यात्रच्छि्प्रतियोगिखकतव- 

कल्पनाया एव वुक्ततवात् \ एवमपि संशयातुपपचिवारणेऽपि यत्किचिद्रूपवति रूपं नासीति भ्रययापत्तरतिरिक्षसामान्या- 

भावं विनां न वारणम् । अथ घामान्यघरमाबच्छि्नघ्रतियोभित्वतनिरूपकामावयोः कल्यनामपेकय छ्तेषु विसेषामवेषु गिखिेषु 

व्यासज्यश्रत्तिसामान्यधमोवग्छिद्नप्रतियोगिकःतवमेव स्घवात्कस्प्यम् । तथासलेकनिसेषवति तदमावयस्यैवामवेन तत्वाधार- 

णव्यासज्यत्तिनिरुतधरमाबच्छि्सख सत्वासंभवादसेषविकेषिरहिणि सकलविशोषामावसखं सत्वेनोकधमा वच्छि्सतत्वसख 

संभवाधोकषदोषद्चयसभतर इत्युच्यते चदाप्मस्माकं श्यभावात् मयि ज्ञानं नासी्यसयाप्यखिलन्ञानविकेकामावाक्ाहित्वस्य 

वाच्यतया सद्कितरिज्ज्ञानसतत्रे ज्ञानसामान्याभावधरद्ययासंमवादुक््रस्ययस्य क्ानामावनिषयकत्वासंमवात् । चस्वुतस्त्वभ्धुपेय 

एव सामान्यामाबो खघवात् । तथ्यहि ताब्रदभावेषु ताददर्रतियोगित्ये् तस्य व्याक्षज्यङ्त्तित्वसर तावरदभवेषु शानबिष- 

य॒त्वसंबन्प्रस्य कल्पनामपेक्ष्यातिरिक्तसामान्यामाव्य तत्र विषयतैव युज्यते । कच व्यासञ्यढत्तिधमेस्य निखित्यश्रययोर्य- 

तैव योग्यत्वं । नहि पिश्नाच्क्षयतद्वितवं छखचित्प्रयक्चमिति वायौ रूपं नासीति प्रदयक्षं न स्यादयोग्यश्यायोग्यसू्पविदोषा- 

मावखापि तदाभ्रयत्वेन तादशप्रतियोगिताकलस्राप्ययोग्यतया तेनाभावसख प्रसक्षलासंमवात् । यन्तु कयोजेय्मोणां यथा- 

कायु्नयनमिलयन्य् व्यासज्यदतिधमेभहे यावदायम्रहस्य तन्रतवऽपयुक्तस्वठे तस्यातच्रत्वोपयम इति \ तन्न विसेवाभान* 

लाप्येवमस्वापत्तरथिषरणसयैत तचदथोवच्िछननाभावरवेन तस्रतीतितिषयत्वसंमवान्नलपरलकषे त्राणानपेकषायानपि गन्ष्ड- 

वत्वेन तखल्यश्चे तद्पैश्वाकत्पनसखो्रीत्या संभवाज्नचेशपत्तिः । खामान्यामावमपकप्य विलेषाभावेशु ताटशश्रतियोभित्ता 

कलस्य ॒ब्वासज्यगृतेः ॐलमगिपुरिष्त्वोक्ेरखन्तायुकलादधिकरणात्मकलपक्षखेदानःमवुपच्नन्तत्वव् । सामान्यभिवरास्बुप- 

पयमे तु भैवमतिरिष्स्य तस्यायोभ्यपरतियोगिकत्वेऽपि अतियोगिवावच्छेदकखान्यासज्यदते रूपत्वस्य यर्किचिदाश्रययो- 

ग्य॒तयैन योभ्यल्ा्तदवच्छिश्रप्तिरोगरित्र्यापि योपयत्वात्तादद्चयोग्यत्वखेवायन्तामाचयरल्क्चे तश्रत्वादुष्यद्यत एत्र तयो 

इवं नाखोति अद्यत \ जन सपदेवामावभिसेगरहं नतत पिताकलं ह च्रयसतस्कोन्यततेऽदि न वतिते काच्यम् ४ 1-11-1 111 
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नहि दूरत्वादिदोषात्ंयोगा्रलयक्षते तेन संबन्धेन संबन्धिनोर्विंशि्टम्रयक्षमानुभविकम् । एषैव च रीतिरनुपलन्धेः करणत्व 

पक्षेऽपि याद्या सामम्यामावसख भ्रलक्षलं॑तादद्यैव ह्यनुपरुच्धिगोचरत्वम् । कारणयोरिन्दरियादुपलन्ष्योरभावविशिष्ट- 

अलय्ञे करणत्व एव विवादात् । सिद्धे च सामान्याभावे तरां मयि ज्ञानं नास्सहमज्ञ इद्यस्य न ज्ञानाभावविषयकत्वसंभवः । 

नच न यत्र किंचिदपि ज्ञानं तत्रैव तथा अलयक्षमिति वाच्यम् । अभाव्रलक्षे भ्रतियोगितावच्छेदकनिगिषटपतियोगिज्ञानस 

कारणत्वात् । स्ैत्रैव तादच्ाभावभ्रयक्षस्थञे ज्ञानावरयंभावात् । नच तदभावबुद्धो तद्धद्धिविषये धर्मिणि तद्रताज्ञानस्येव 

विरोधितया ज्ञानज्ञानात्मके ज्ञाने सदपि मयि ज्ञानमिति ज्ञानाभावान्नोक्त्रलक्षानुपपत्तिरिति वाच्यम् । जाते घटज्ञाने 

कुतश्िद्धेतोसदज्ञानेऽपि घटं जानामि न वैति संदेहाभावस्य सवालुभवसिद्धत्वात् । तदुपपत्तये ज्ञानसुखाद्यभावज्ञाने खरूपत 

एव ज्ञानसखादेविरोधित्वस्योपगन्तव्यत्वार्खप्रकादावादे हि सुतराम् । एवं विशिष्वैरिष्यावगादिवुद्धो विदोषणतावच्छेदक- 
प्रकारकनिश्वयतेन कारणत्वस्य सर्वसंमततयाऽभावज्ञान द विचिष्वशिष्यावगादित्वनियमेन तं अति विरदोधणतावच्छेदकमपरका- 

रकज्ञानसख हेतुतयोकस्थढे ज्ञानज्ञानस्यावदयकत्वात् । एतेनोक्तकायेकारणमभावदिव घटादयज्ञानकाङे घटाभावादिभ्रयक्षादि- 

वारणसंमवाद भावबुद्धौ खातयेण भतिथोगितावच्छेदकविशिष्ट्रतियोगिनिश्चयलरेन हेतुत्वस्यानावरयकत्वेऽपि न क्षतिः । 
एवंच वेदान्तिनाभस्ि जगति वाच्यलरं वाच्यत्वत्वेनैव नतु धटत्वेनेयजुभवस्य वाच्यत्वे घटत्वाभावनिर्णयकाटीनस्य व्यधि- 
करणधमावच्छिन्नाभावसाधकस्य न बाधः । तादशानुभवस्य घटत्वावच्चछिन्नखनिष्ठभ्रतियोगिताकत्वसंबन्धेनाभावांशे वाच्य- 
त्वत्वविश्ि्टवाच्यत्वावगाहित्वेन तज्ज्ञानख निष्पत्युहयुत्पत्तेः अतियोगितावच्छेदकविश्िषटप्रतियोभिज्ञानस्य हेतुत्वे ठु घटत्व 
विदविष्टवाच्यतवज्ञानस्य बाधकसद्धावादुत्पत्तेः कारणविरहेणोक्ताजुमवस्य बाधः स्यात. । नच व्यधिकरणधमांवच्छिन्नाभावा- 

भ्युपगमपक्षे घटत्वेन घटो नास्वीद्यादि निर्विवादाभावप्रयक्षे प्रतियोगिन्येव तृतीयान्ताभिरप्य घरत्ववेरिष्यभानस्यानुभवि 
कत्वेन तस्य बाधः । वाच्यत्वे घटत्ववेधिध्यभाने तज्ज्ञानस्य अमत्वापत््या ततस्तादशाभावासिद्धप्रसन्गादिति वाच्यम् । वाच्यत्वे 
चरल्लभानस्य हि बाधकसनत्वेनासंभवेन संसगभूतप्रतियोगिल एव तृतीयान्ताभिरुप्यघरलावच्छिननलस्य मानाभ्युपगमः । 
तदभिस्छपै चावच्छिन्नला्थकतृतीयान्तपदसय घरल्लावच्छिन्नप्रतियोगित्रसंसभतात्पयंमराहकस्य प्रयोगः । घटत्वेन धटो 
नासीलत्रापि वस्तुतो विचारे क्रियमाणे अवियोगिनि न घटलवैरिष्यभानमनव्यावर्तेकलात् । धटो घरल्वानिविवभनि- 

राका्कलाचच अतियोगित्वे च भानाभ्ुपगमे धममान्तरावच्छिननप्रतियोगिलव्यावर्वेनेन सफल्लात्तादशभरतियोगितात्पयेभ्राह- 

कत्वेन निराका्खमावाश्च । नच चयो नास्तीद्यादाविवे प्रतियोगिनि मासमानसेवावच्छेदकत्वं युक्तमिति वाच्यम् । 
वाच्यल्लत्वेन जगति प्रसक्तस्य तेन करूपेण निराकृरणासंभवात् । घटत्वेन तखभावबुबोधयिषया कृतात्तादशाभिलपात् 
घटल्रावच्छि्नत्मेन प्रतियोगिलभानस्यावर्यकततया निरकततात्प्थब्रहस्येव तादशवाच्यलल्लावच्छिन्नलभानविरोधित्वात् । 
अभिल्रपजन्यबोधविषयनिणैये चाभिकप्यमानप्र्ययविषयखावधारणमपि सुश्चक्यम् । सति च बाधके किं कं नाभ्युपेयते ! 

यथा धटत्वपिक्षया कम्बुभ्रीवात्वस्य गुरत्वज्ञाने प्रतियोगिनि भावमानस्यापि कम्बुभ्रीवादिम्त्वस्यानवच्छेद्कत्वमतादशस्य 

घटत्वस्यावच्छेदकत्वम् धरिखिनश्वाविमाराभहे शिखी निनष्ट इत्यत्र शिखायाः अतियोगित्वं चोपेयते । नचैवं घटेन द्रव्य 
नासि द्रव्यत्वेन घटो नास्तीति अरतीतिभ्यां विदोषरूपेण सामान्याभावस सामान्यरूपेण विश्येषाभावस्यापि असङ्ग इति 

वाच्यम् । यदि गौरवं नस्याद्र।धकं करं नस्याद्विशञेषविरहमात्रभ्रयु्त उभयत्र तादृशप्रयय इति तत्र॒ सामान्यस्य अरतियोभित्वा- 
वच्छेदकलयोरकरं चित्करत्वाद्विशेषाभावातिरिकिख तदुभयख यगुरुत्वापादकत्वात् । व्यधिकरणधमोवच्छिननामाव्रसख समवाप्य- 

भाववाच्यत्वाभावाभ्यामन्यथासिद्धयिदुमरक्यत्वात् तदभ्युपगम भआवद्यक शयरमनुप्रसन्तबहुविचारेण । एवं घट न जा- 
मामीदयनत्राप्यभावविषयकत्वे चरज्ञानज्ञानावद्यंभाचे घटज्ञानस्यावहयकतया न तदभावविषयकलत्वसंभवः । एवं त्वदुक्तमर्थ 
न जानामि किमपि न जानामीदयतापि । न चैत्तादशप्रतीतिरपामाणिकी । सुपोत्थितदखय व्यपगतमूच्छैख च मयि ज्ञानं नासि 

किमपि न जानामीलया्नुभवश्य स्वानुभवसाक्षिकत्वाव् । अहमज्ञ श्यस्य सर्वभराङृतजनानुभवस्यापि सवोदुभव सिद्धत्वात्. । 
धर जानासीति ब्रश्नानन्तरं धरं नजानामीत्युत्तरस्य खाबुभवाभिलपरूपस्यापि प्रामाणिकत्वात् । द्ि्टव क्षयार्थं सति 

त्वदुकमर्थं न जानामीदयदुभवस्यापि भामाणिकलवात् । यत्तु न जानामीयादौ सर्वत्व ज्ञानविशेषाभावसख त्वदुक्तमर्थं न जा- 
नामीद्यादौ त्वदुक्तार्थवि्ेषन्ञानाभावस्म घटं न जानामीदयादौ धटगतनिोषविशिष्टज्ञानाभावस्य विषयत्वे बाधकाभावः । 
नचैवमपि ज्ञानविोषत्वदुक्तार्थविरोषधरगतविशेषनििष्टघ्ापि क्ञानावच्छेदकतया ज्ञानावस्य॑भावा्याहतितादवस्थ्यमिति 

वाच्यम् । ज्चनसामान्यन्ञानातिरिष्तज्ञानाभावसयय त्वदुक्कार्थगतधटादिगतविरेषध्मनिष्टभरकारताविशेषनिरूपितविरोष्यताकत्व- 

पिचिष्टज्ञानाभावसय विषयत्वे व्याघातासंमवात् । विद्ोषणतावच्छदकोकधर्मज्ञानसतत्वेऽपि अतियोगिनो धर्म॑व्रिशेषनिष्ठानव- 

च्छिननप्रकारतानिरूपितत्वदुक्ता्थघटादिनिष्ठविरदोष्यताकन्चानासतत्वेन तद्भावाव्याघातादिति । तन्न । तादश्म्रकारत्वादिन्ञान- 

विरहवतामपि घटं न जानामीदयादिभ्रयक्षश्याचुभवसिद्धत्वात् । अन्याकारतया खालुभवसिद्धसाप्यन्याकारत्वोपगमे खर 

सतोऽन्यार्थकतया भरतीयमानस्याभिलपयखयान्या्थंकतयोपन्याख्यने सर्व॑वस्वुपिद्धिव्याङखीमावप्रसङ्गात् । धटे ज्ञानं नास्वीदया- 
दनुभवाभिरपयोरप्युक्रूमेण कञानाभाननत्िषयक्रत्वसंभवेन तत्वंभावनम्रा घटादौ श्षानसामान्याभाव्रातिद्धिप्रसश्चत । तथा. 



० ३ छोऽ २७ ] श्रीधर्मदत्तरार्मणा(यसिद्धच्वाशर्मणा) विरचितो गूढार्थतत्वारोकः । ८५ 

सति घटादीनामचेतनलस्यापि निशयासंभवध्रसत्नात् । न चोक्तस्थञे वाधकसत्वाज्ज्ञानसामान्याभावविषयकलान्युपगमः 
घटेः ज्ञानं नास्तीलयत्र तदभावात्कुतः सामान्याभावविषयकलानभ्युपगमः स्यादिति वाच्यम् । अन्यविष्यकसयान्याकारतयाऽ- 
नुभूयमानलरे ज्ञानविषयस्यैवानवधारणादबाधितलसख सामान्याभावविदोषाभावयेोद्रैयोरप्यविशेषात् ! नच मयि ज्ञानं नास्ती- 
त्र सामान्याभावस्य व्याहतलात् भावरूपाज्ञानाभ्युपगमे गौरवाच्च बाधकात् विरोषाभावविषयकलोपगमोऽसति बाधङे- 
ऽन्याकारतयाऽनुभूयमानस्यान्य विषयकलानुपगमाद्भटे ज्ञानं नासतीलस्यानुभूयमानाकारातिलड्नेनान्यनिषयकलाभ्युपगमा- 
संभवात्तद्धिषयावधारणं भवलेवेति वाच्यम् । विशेषाभावविषयकले तत्र तत्र सर्वत्र तज्ज्ानपूर्वं॑तततद्धिषयप्रकारलविशेभ्य- 
खादिविषयकानन्तज्ञानानां तेषु पदाथान्तरसंबन्धस्य च कल्पनापिश्चयाऽतिरिकैकाज्ञानकल्पन एव सधवेनोक्तस्थेऽपिं 
विनैव बाधकमनुभूयमानाकाराविरु्कनेनान्यनिषयकलस्य दुरवारलात् अज्ञानपश्चे च यथा नोकजञानातपूरवं तावजजञानानां कल्पनं 
तथाऽनुपद्मेवं वक्ष्यमाणलात् । एवं धटज्ञानसख लदुक्ता्थज्ञानस्य च प्रतियोगितावच्छेदकथट कज्ञानलेनावश्यकले घरं 
जानामि लदुक्ता्थं जानामीति ज्ञानाभिरापादिव्यवदारभसङ्गोऽपि दोषः स्याद् । नचोक्लभावभ्रतियोगिभूतक्षानालम्बनलमेव 
तस्योपेयते तदभावान्न नोक्तन्यवहारापत्तिरिति वाच्यम् । यत्र॒ हि लदुक्ता्थस खातश्येण ज्ञानस्थञे खदुक्तमर्थं जानामीति 
अत्ययादिरिषटो यादक्चसामम्या तादर्याखस्यास्लदुक्तमर्थ न जानामीदयत्रापि ज्ञानाभावविषयकलाभ्युपगन्वुरावश्यकतया तथा- 
पत्तरवारणात् । खातध्येण नासि ज्ञानमिति तु न वाच्यम् । लदुक्ता्थसयापि विरोषणतावच्छेदकतया खातष्षयेण तज्ज्ञानस्य 
तवावद्यकलापातादिति । अथातिरिक्ताज्ञानाभ्युपगमपक्षेऽपि तस्य खालुभवै ज्ञानविरोधिल्पेणव भानसुपेयमन्यथा तख 
ज्ञनविरोधिलमप्रमाणलान्न स्यादज्ञानाचुभवेन तदग्रहणात् । अतएव तदभिलछपे न जानामीद्यादौ विरोधार्थकसख ननः 
भयोगोऽत्राखयाज्ञानमिदयादौ च पुरुषनिशेषीयलरनिषयविरोषविदिष्टलादिनाप्यज्ञानसानुमवः । तथाचाज्ञानादुभवस्यापि तत्त- 
द्विेषणविदि्टवैरिष्टयावगाहितेन तत्तज्ज्ञानसयावद्यकतया ज्ञानबिरोधिनोऽज्ञानसापि कतस्दानीं संमवोऽज्ञानविशेषाव- 
गाते त॒ घटज्ञानसद्धावेऽपि घटं न जनामीदयुभवापक्तिः खादतो ज्ञानसामान्यविरोधिलेनेवाज्ञनविषयकख वाच्य 
लादिति ज्ञानाभावविषयकलपक्षवद्याघातस् दुवांरलादिविचेन्न । यस्य हि परैर्मानसं प्रयक्षसुपेयते तस्यासाभिः साक्षिणा 
प्रयक्षेण प्रहणसुपेयते । तश्र यथा न्यायनये सविषयकख ज्ञानस्य भ्रदयक्षे अलयश्चविषयातिरिक्तं विशेषणतावच्छेदकविषयसख 
ज्ञान ज्ञानलदेश्च ज्ञानं कारणं नोपेयते विषयातिरिकसयपेक्षणे खानन्तरोत्पभधटादिज्ञानेन ज्ञानलज्ञानेन च पृरवैज्ञानस 
नाशेन विषयाभावात्तुतीयक्षणे तत्प्रयक्षानुपपत्तेः । तथास्ाभिः सामान्यत एव योग्यसविषयकप्रल्क्षे विषयातिरि कस बिशे- 
षणतावच्छेदकादिविषयकसय कारणल्लं नोपेयते ज्ञानलसाप्रयोजकलात् । नच घटं जानामीदयत्र प्रयक्षविषयस्य ज्ञानखेन 

तस्येव विषयरूपविश्ञेषणतावच्छेदफविषयकन्ञानलाद्युक्तं॒तदतिरिकज्ञानानपेक्षणम् । घटमिच्छमीदयादौ विषयसेच्छ- 
खपवेन तख विशेषणतवच्छेदकविषयन्ञनरूपलासंभवात्तदतिरि्तं विषयज्ञानमावदयकमिति वाच्यम् । ज्ञानभदयक्षवदिच्छ- 
प्रयक्चस्यापि प्रामाणिकखाज्ज्ञनवेच्छालादेर्विंदोषणतावच्छेदकलेऽपि तज्ज्ञानपिक्षणे विषयनाश्चेन प्रामागिश्चप्रयक्षखशूपा- 
जुपपत्तस्तदनपेश्षायां भ्माणस्य विषयरूपविशेषणतावच्छेदकक्ञानानपेक्षायामपि तुल्यप्रसरल्राव. कधिदर्थवह्यतत्संपत्तेर- 

किंचित्करलादिति सविषयकलयोग्यलयोरेव तथालौचिदयात् । उखादिप्रयक्षे वि्चेषणतावच्छेदकस्य युखलदेरपि ज्ञान- 
स्यानपेक्षितम् । अन्यथा तेन सुखस्य नाद्ये विषयाभवेन क्रापि खुखादिष्रयक्षं न स्यादिति मनोग्राह्यस्य साक्षिमास्यसख 
वां यदसाधारणो धर्मः सविषयकलतत्तदपुरुषीयबन्ञानलेच्छल्सुखतादिकं तद्विचिष्ट्र्क्षे तत्तद्विरोषणतावच्छेदकज्ञानस्य 
कारणत्वालुपगमो युन्तस्तथा सति भावरूपाज्ञानखापि सविषयकसयय साक्षिभाखस्येवोपगमादिच्छावि रोधिद्धेषवत् ज्ञानबिरो- 
धिनोऽज्ञानस सविषयकवेनैवादुमवाच ! तदसाधारणधर्मसखोत्सगंतो नियमतः तद्विरोषणत्वेन भानयोग्यसख विषयपुरुष- 
संवन्धज्ञानविरोधिलदिज्ञौनस्य पूरयैवतितया नस्येवापेक्षा । अपितु तत्तद्विरिशाज्ञानविषयकसाश्षिज्ञानमेवाहष्य तत्तद्िरोषण- 
विषयकमपि भवतीति न व्याघातसंभवः । सर्वं वसु ज्ञाततयाऽन्ञाततया वा साक्षिगोचर इत्युक्तं हि विवरणे । ज्ञाततयाऽ- 
्ञाततयेयश्य ज्ञानाज्ञानयोरविषयत्वेन विदोषणतयेदर्थः । साक्षिज्ञानं त्वज्ञानविषयविषयकमपि नान्ाननिरोधि तत्साधक- 

त्वात् । विरोधित्वे तु बिरोधादज्ञानसत्वं तत्क्षणे विशु स्यत्खाश्च विषयाविद्यमानत्वेन तस्या अलयक्षत्वमपि एवमक्ञानविषय- 

विषयकग्रमाणजन्ञानदैवाज्ञाननिरोधित्वम् अक्ञानसाक्िज्ञानस्यविद्योपदितसाक्षिवैतन्यरूपत्वे जन्यत्वखेवाभवेन भमाण- 
जन्यत्वस्य दूरापेतत्वादविदादृ्युपहितचेतन्यात्मकतवेप्यवियाङ्ततेः खाकारायाः प्रमाणन्ञानसामव्यभावसहितादष्टविदयेषज- 
न्यत्वेन प्रमाणाजन्यत्वात् । क्ञानत्ववदज्ञानत्वमप्यखण्डमेव तदमिकपस्थनमूपदमधमोदिपदस्थनम्वदखण्डदुरितत्वदेरिवा- 
खण्डाज्ञानत्वदिर्$श्चणाबी जत्तात्प्यग्राहकमेव । क्ञानविरोधित्वेनाज्ञानग्रतिपादनं ठु विवरणे ज्ञानेनाक्ाननारानुभवे तद्धेदुकततम- 

तीदखभिभ्रायकम् । सैव च तस्याज्ञानविरोधित्वेऽपि च अमाणमिखन्यदेतत । ज्ञानाभावप्रयक्षभ्युपगमे त नेव घाक्षिभरलक्षेण 
गतिः । ज्ञानसख साक्षिवेद्यत्वेन तद्विशेषणतयातीतानायतवियमानसकलविषयादिप्रहणसंभवेऽपि ज्ञानाभावस्य साक्षिवेद्त्वा- 
ज॒यगमात तद्विशेषणज्ञानतद्धिषयादेः साक्षिणा भ्हीवुमशक्यलात् । घयादौ ज्ञानामावस्याचुपरुन्धिवेयतायाः छ्पत्वेन स्वै- 
त्रैव तस तथात्वसोत्ितत्वात् । नशन येन यो ग्यते तदभावोऽपि वेनैव श्राद्य इति ज्ञानामावोऽषि सराक्षिभाख एवेति 



ददै तधुतदतसरखतीप्रणीतभगव दीतागूडाथेदीपिका्थाः [अऽ ३ छोऽ २७ 

वाच्यम् } वर्मिग्रहोयक्षीणव्यापारलादिन्दियादेरियावदयकाजुपलन्धेरनन्यव्यायायया एव करणलोचित्यात् ‡ नचाभावस्याल- 
परुञ्धिव्रेदयल्लमेतरास्तु । तद्विस्ेषणकश्षाचसखयं साक्षिवे्यवेन ङुपपत्तिरिति वाच्यम् । तथा सति ज्ञानस्य साक्षात्साक्षिवेयलखापततेः 
बिदचेष्ययहणे तदन्यापायत् साक्षद्धे्यलरसय विद्यमानलनियतलात् ज्ञानसय तथाते ज्ञानाभावस्येव दुकेमलापत्तेः । अज्ञान- 
मक्ष विद्ोष्ये विशोषच्यं॑तत्रापि च विरोष्रणान्तरमिति रीलयापि संभवात् । तत्र साश्चिष्रयक्षातिरिक्तसय ज्ञान विरोधित्क 
विषयादिह्ठानस्य खपूर्ववतितयाेक्षाभावात् । साश्चिप्रयक्षस्य तत्तदिश्चेषणविरिैशिध्यानवगादहिलात् । विषिष्बुद्धो विशे 
षणज्ञानलेन कऋछरणलानुपगमात् । त्रिसिश्वैश्धिच्याकमहिबु्धौ िद्येषणतावच्छेदकप्र्ारकन्ञानलेन निश्चयेन वां कारण. 

तेन स्के दण्ड इति ज्ञनविरहच्छढे दण्डो रक्तो न वेवि सं्चयकाडे वा र्तदण्डवान् पुरष इति ज्ञानवारणायावदयकेनेवा. 
पल्यादिवारणसंभकत् अनन्तनिर्निकल्पकन्यन्तिकल्पनागोरवाच । चश्चुःसंनिकषो नन्तरं निर्विकत्पकविलम्बेन विशिष्ज्ञान- 
विकम्बद्याप्रामापिकलात् । नच चष्ुःसैनिकृषोनन्तरं जातिखेन चघरलोपरस्थिततौ सत्यां जातिलेन घटलनमाहिजातिमा- 
नयमिति ज्ञानं जायते तद्यमीं खरूप्रतो घषटरल्वपरकारकमति भ्रयक्षं सात् सामी सतत्वात् । विरोषणज्ञानस्य कारणत्वे तु 
निरवच्छिन्नधरत्तप्रक्छरक्बुद्धौ निरवनच्िननधटल्निषटविषयताकञ्चानत्वेन कारणला्तदभावेनापरतत्यसंभवात्. । घटल्वसविक- 
त्पकनिविकल्पकयोरेकदासत्त्वासंभवात । एकल्चान्ां श्रत; असक्षल्ाप्रक्षस्रपत्या सविकल्पकतिर्विकल्पकलथोरसंथवबादिति 
वाच्यम् । घरत्वांशे जातित्वभासकसामग्रीसत्वे तर्दद्े वद्धानसर दुवांरतया खरूपतो घटरस्वप्रकारकल्वासंमवाव् खरूपरतो 
घरत्वभ्रकारकभ्रलयक्षो चश्वुःसमिकषोदेरक्रणत्वात् । घटत्वं शेऽन्यभानप्रयोजकसामम्यभावसदकृताद्भयसप्रयक्षकारणाबश्चुः- 
संगुक्समकाग्रादित एव तादशरभ्रकारत्वस्य संभवादितरभासकसत्तवे तु निरुककारणस्यावच्छिनवटलदिषयताकम्रयक्षोत्पतत्यां 
चरितार्थतय खातक्येण कायानप॑कत्वस्येवोचितस्वादिव्यापत्त्यसंमवाद्धिशेषण्ानत्वेन कऋारणत्वस्यानानदयकत्वादनन्तनिवि- 
कत्पकन्यक्तिफल्यनपेश्षया सविकल्पकोक्तसामग्री परतिबन्धकताकल्पनस्यैव वोच्रितत्वात् । जावित्वविभिष्टलानानन्तशेत्प्ननि- 
विक्रेपकाद्ुमयाकारशचम्रद्यक्षापत्तिवारण्पय अ्रतिबन्धक्त्वख त्वयापि नान्यत्वादिष्टापत्तौ निर्विंकल्पक्ाभ्युपगमवेयथ्यादिति । 
अभावानगहित्वपक्षे तु न गिरोष्ये तिद्येषणम्मिविरीद्या तथात्वसंभवोऽभावनोधो हि निसिष्तैबिष्टयावमाद्िमर्यादां नातिशेत 
इभ्याम्. । ऋकमावृश्रयश्षस्यान्यत्र विननष्रणतादच्छेदकश्रकारङ्ड्मनजन्यत्वेऽप्यात्मविरोध्यकद्धनाभावदिमरद्यक्षश्य 
ममपि तथाल न शृट्यत इवि ग्रच्यम् । ह्खुप्ठा भव्ग्रदहसामध्ी मेदो हि रूप्यः स च कार्यमेदग्रहसपेक्षकलत्पनाबिषयसत्र 
काये भरयक्षस्य खतो वैलश्चण्यामावाद्धिधयवैलक्षण्येनेव वैलक्षम्यस्य वान्य्रतयाऽदमज्ञो मयि ज्ञातं नासीसाद्रबज्ञानष् 
ज्ञनाभाबविकक्षणस्म तथात्वौन्बद्यात् । नच ज्ञानलावच््छिन्नप्रतियोगिताकत्वेनैव प्रतियोभितावच्छेदकमहसपेक्षपरलक्चषनिषया- 
भाव्रद्धेद इति वान्यम् । घटे शानं नास्वीदयस्यापि शानस्य तादश्रवियोगिताकभावविषयकत्वेन प्रियो गितावच्छेदकथहु- 
सापेक्ष तस्य तदनपेक्षत्वापातात् । नच नास्त्येव तत्राप्यपेक्षेति वाच्यम । ज्ञनानुपसिितौ तादयभ्र्ययस्याननुभव्रिकल्वात् । 
अन्यथा घटो नास््रीलादावप्रि धघटज्ञानानपेक्षापातोेऽलुभवनिगडस्य त्वयैव भमनस्वादिति । अोक्तपयक्षखास्त् ज्ञानग- 
माक्रविष्यतेवेति चश्च । तख सामान्यधमोवच्छिन्प्रतियोमिकत्वशुपगमाडुपगमेऽपि वा सामान्यामाववदेव तसयासत्त्वपरस 
गातु । यावत्ागभावसत्तवाधीनसत्त्वेनातीतग्रागमावविरद्वेण तत्सत्वसय वक्तमदाक्यलात् । विशेषप्रवियोगिकयस्शिनित्ाप्र- 
भावस्य नटज्ञानसत्वेऽपि सत्तया तदानीमपि घटं न जानामीद्यादि्रययप्रसद्ाव् । पआगभावे मानाभावाच्च यथा न प्राग 
मावधिद्धिलश्ाऽनुपलमन्थिशरकरणे वक्ष्यते । एवं उुखमदमसरा्सं न किचिदवेदिषमिति सुतोत्थितपुरषीयप्ररामर्ा विद्धस्य सुषु- 
प्रिकाीनाह्भवस्याप्यस्खज्ञाने मानत्वम् । भथ न ॒किंचिदवेदिषमिति ज्ञानामावानुमिव्रिरेव \ तथद्धि अभातकाल्येऽयं पूर्व" 
गरहीत्तसत्रियामानन्तरयामत्रयपूर्वैकः अ्रमातत्वात् संप्रतिपन्न्रभातवदिद्यनुमानेन सुषुपिच्यल्मनुमाय ताबत्कारेऽदहं ना, 
मावत्रन्. क्ानसामभीरद्धितत्वात् अवस्थाविरोषवत्वात् ज्ञानवत््येन समरणथोग्यत्वे सति ज्ञानवत्वेनासर्थमाणत्वाद्वा यैवं 
तन्नैवं यथाहमिदानीमिति चेत्र । सामभ्यभावनिर्णयस्य ज्ञानरूपफलभावनिर्णयेन तथिणैयस्य सामग्यमावनिर्णयेन संपद. 
त्वेन हितुप्रदस्येवान्योन्या्रयेणासंमतरात् । अवस्थाविषयत्त्व्य ज्ञानाभावादिरूपत्वेन तख साध्यतया हेठुत्वाक्षंभकात् । 
तृतीयहेतौ तादयोग्मत्वद्य ज्ञानाभावनत्वे सति खात्मत्वरूपत्ने पक्षे इ्ैतवधरिद्वदेतोः साभ्यघरितत्रात् खात्मत्वमात्ररूपत्त्र 
जानम वनिद्य्रानताद्सायां तदवत्तयाऽस्येमागत्वसत्वेन अ्यन्ेण तदाज्ञानरूमसाष्यामावनिशवयेन न्यमिचारनिश्चयात् । इन 
वतेनेति देलंख्दज्ञानस्परावुपेकषणीयज्ञानात्मकत्वे तेन हेतुगोपेशषणीयज्ञानाभावो न षिग्येद् । सामान्यतो ज्ञानरूपत उपे. 
णमन्गानतः खस्कारामावेन ताङ्ज्ञानकढे तद्वतो ज्ञनवत्वेनास्मयैमाणतया तथापि व्यभिचासत्् । पत्भूतचष्े 
गजक्ञानामावज्ञानं तु तदानीं साक्षिणा शृतेन नियमानक्रे आतश्वत्वरे गजं नाज्ञारिषमिवि सर्यमापेन श्ञानविरेयितया 
प्हीतज्ञानामवरनयाप्यत्वेनाज्ञानेन किङगेनेव संभवति इच्छदिरपि नियमतो हानपूर्ैकत्वेवक्ञानयेच्छद्भावस्यपि व्याप्य 
तयेच्छाभावाद्रजमानस्यपि खदुो स्मयेमागेनान्नानेन संभवाच्र त्दधेमिच्छाविरोधिनो दषस जञागविरोधिनोऽद्धानस्येनाश्युक- 
गमरसङ्गः । सुषुतिकन्धऽङगानाह्वयवे  सीक्रियमाणे तु तजनितसंस्कागवश्नान्नामहयायामद्भानविगिषयद्मथेन्मरयेऽन्छम्पं 
न किनिदनेदिषमिदफकादके सत्रि स्तेनालनेव सान्यनाकाचभितिरपपद्चते , इतिक अद्ुभवः सकत्यनान्छङपये. 



अ ३ छोऽ २७ ] श्रीधर्मदत्श्र्मणा(भसिद्धब्ासार्मणा) विरचितो गूदा्थतत्वारोकः । ९ 
तकोविक्ततमों शाज्ञानाकारतत्सारिविकांशापरिणामदृततिकपषुप्यवस्थापकञसयज्ञानसोकद़स्यवख्छि्नयेतन्यात्मकसादिरूपः सा" 
किणः सरूपेण निलयत्वेऽपि दृत्तविनाशेन दृत््युपदितसूपेण नाशसंभवाल सस्कारानुपपत्तिः ! वेन च संस्कारेण स॒णुप्यवस्था- 
विषिज्ञानस्स्त्युपपत्तिः । खरूपेणा्ञानख सखरोपदितचेतन्यरूपसाक्षिभास्यतया तख ॒संस्कारामावेन जभत्ुषुप्यविच््छिन्न- 

धारावाही निर्विकल्पकोऽलुमव एव सुषुघ्यवस्थाविशि्ाज्ञानस्य जाग्रत्कारेनालुभवसेभवः । 
वृत्तिरूपतादशावस्थायास्रदानीं नाश्चेन साक्षितादात्म्यासंभवात् । तस्य सुषठुप्तावेवानुभवो जाम्रत्काडे तु सरणमेव । एवमहः 
मर्थ ज्ञानविरोधिलां शस्य च जाभत्काले विद्यमानत्वेन तदंशचस्यापि तदानीमनुमव एवेति विवरणानुसारिणो मतम् । वार्ति- 
कानुसारिणस्तु खुषुप्तिमात्रगता काऽप्यविात्तिनौस्ि आमल्युदुधिसाधारणी इत्तिस्स्ति तद्विधिष्टयैतन्यरूपसाकिन्ञानमुमग 
एव जामदृञ्चायामपि नावेदिषमिदयाकारकः । यद्वा नस्लवे इत्तिरविदाबिरिष्चैतभ्यश्य एव साध्यमुभवः । सत्रैक एव 
जाभत्सुषुप्यवस्थयोः सविकल्पकोऽन्तःकरणरूपकार्योपायिविर्यसैस्छृताज्ञानखलूपात्मकुषुधिमपि गोचरयति । सुषुततेविंशिष्ठ- 
रूपाया अतीतत्वेन तक्षिबन्धन एवातीतनिरदेो नाज्ञासिषमिति स्वयैव सखधुत्िकालिकत्वेन शरहीतमश्षानं ज्ञानामाकस्यं तदासु 
मापकमिवि सिच्ययेव । अथ सरणपक्षे कृतो न तततोकेख इति चेद्भवे साशथिख्ये सुषुश्िकारीनेऽज्ञानतदवेस्थाविरेषरूप- 
स्॒पिमात्नम्राहिणि तदेश्चतत्कालसंबन्धस्यामानेनं तत्संबन्धरूपलत्त्वस स्टतावभानोपत्तेः । प्रयुषतत्ताकस्यापि सरणस्य तत्र 
तत्र ्रदरितल्लात् । नजु ययज्ञनखरूपमत्रख सखघुपो साक्षिणा प्रहणं तदा ज्ञानाभावखरूपमाच्नखैवास्वु॒तत्न अहमिति 
चेन्न । अभावस्य साक्षिभाखलाभावस्यं भागुपपादिततात् अयुपडब्येष्वु परतियोगितावच्छेदकविशिष्टभ्रवियोभिक्षीनसहेकारेणेव- 
भावम्राहकल्वात्तसय खधुप्तावसंभवात् । प्ता भावज्ञानसमम्री विलक्षणसामग्रीखीकारे कपतामावविलक्षणदेवं त्न्यः 
ज्ञनविषयसोचितलात् निर्विंकल्पविषयद्य भावलस्ैवोचितलाच । तथाप्यभाक्लोपगमे तख परिभाषामाघ्रलापत्तेरिति 
अनुमानमप्यस्ि मानमबिघयायाम् । तथाहि विवादपदं अरमाणन्ञानम् । खप्रागभाकतिरिकखविषकावरणखनिवदय खदेशषगत“ 
वस्लन्तरपू्वैकमग्रकाकितार्थप्रकदालात् । अन्धकारे थमो त्पन्नप्रदीपग्रभावदिति । अत्राज्ञातसखं खंखदेरङीकारेण सुखा 
दिगो चरसाकषिज्ञानसख तादशवस्वन्तरपूर्वकलाभावाद्भधवारमाय अमाणमिति । इदंलावच्छित्ते अमसंस्यादर्शनात्तत्राज्ञान- 
कल्पने मानाभावादिदमिति प्रमाणञ्चने जाधनारणाय विवादपदमिति । विक्ेषधघर्मप्रकरकमिखर्थः । एताचन्तं कारं न 

ज्ञातमिदमिदानीं ज्ञातमिखलुभवाद्यदीदरम्येऽप्य ज्ञानसुपेयते तदा तच देयम् । तस्य म्रमानुपादानखेऽपि तदुपादानखं योस्य 
तयाऽन्ञानसामान्यरष्चणाक्नान्तखम् । प्रतिकर्मग्यवस्थासुपमम्याज्ञानमेदयुररीडयेदमदमानं कोष्यम् । खविषयेऽस्ति प्रकारः 
इति व्यवहारस्य विरोधितं खविषयावरणलं तच ज्ञानप्रागमवेऽप्यस्तीति तेनाथोन्तरवारणायातिरिच्छन्तम् + अआगभाव- 
निश्तेः प्रतियोमिसाध्यायाः अतियोग्यतिरिक्ायाः खीकारेण भगभावसयय खनिवसयलानपायत्तिनं वौरणसिमवाव् पोगभावे- 
लमुयोगितानिश्ञेषः । तेन भागिदयसः न निष्प्रयोजनतलश््का । तज्ज्ञनजनकसखं विषषयान्तरंश्ञनंभविभन्धकसयं कायना््य- 
स्पादृ्ठस्य वारणाय खविषयावरणेतिं । तस्थ विषयान्तरावरणलैऽपि खविषयानावरणल॑द्रारणम् । मये खसमागविष्यक्- 
ज्ञानान्तर प्रतिबन्धकेन खजनकाद््ेन तथाप्यथौन्तरमिति वाच्यम् । अदीपश्रमारूपद्यन्तस्य खविषयाप्रसिच्या खविषय- 
वरिषयकनिर्कव्यवदारभ्रतिबन्धकल्स्य निवेरयितुम॑स्षक्यतया खप्रयुकतादशब्यवहारपतिषन्धकलस्मैवं निवेदेयतयख ज्ञाना 
म्तरद्ारा तजन्यतादशन्यवद्यरपरतिबन्धकलेऽपि तथ्यवहारस्य खभरयुक्तलामावात्तदोषवारणाव् वज्ज्ञनप्रतिबन्धक्रदष्टमादा 

याथीन्तस्वारणाय खनिव्यैति । चरमतत्तसाक्षाव्छारपरतिबन्धकादश्खय तत्पूर्वमेव निदेत्तकेऽपि कारणात्मना रियत तंच्व- 
ज्ञानेनैव निदरतते्िभ्यालं॑खरूपेण तत्त्वज्ञानानिवरदयत्रत्खल्परेण ज्ञाननिक्टयैलसेव चं साध्यकुक्षौ भ्रवेशाद्थौन्तरप्रसङ्काना- 
पादंकत्वं च निषयगताज्ञातत्वेनाथान्तरवारणाय शदेशगतेति । ज्ञानविषयलस्यामावोऽज्ञातलयुत्पत्तिविनाशषक्छली ज्ञाननिवखः 
संमवतीद्यभिष्रायेणेदम् । यद्यदि ताङत्म्भेन ज्ञनाभये चिखधिष्ठाने तादात्म्येनाभ्नितलं ज्ञानविषयंलाभावसखस्येव तस्यापि 

कल्पितलेन विदधिष्ठानत्ात् । तथापि खाश्रयनिष्टखश्नयतनवेच्छेदकेदेखानवच्छिन्नाश्रयताकल्वलूपं तद॑ज्तीन एवासि । 

नतु, ज्ञानविषयलाभवेऽसत्त्वापादकान्ञानस्यः तनिवर्तेकपरोक्षवृततेशान्तःकरणावच््छि्चचित्रूपे भमतिरि सस्वेनोभयाध्रलसन्तः- 
क्रणेनेवावच्च्छिनलात् तथालमन्यावच्छेदेन इत्त्यधनयोवैतैमानयोरदिरोधेन नाश्यनारकन्छवासंभवात्ः । जभानापादक- 

्ञानस्ापरोक्षक््तश्वन्तःकरणसख वचष्ुरादिद्वारा विषयदेदाअपतौ विषयसूपैकदेसावच्छिल्चिक्निछाश्रयतकलात्तथालम् । छद 
चिशनिष्ठमूतव्नाना्रयलस्यानवनच्छि्षतयैद श्ानाश्रमतामदन्ेद्कानच्छिललमस्वीदि. न साध्याप्रसिद्धिः । एतेनाज्ञीनस्य 
द्धा चिदेवाश्चयः सोपि चिदत्र बान्तःस्पततरिमामस्य' चास्नोपदितायः सोपदिता वेति कथं कत्य्वानयोरेका- 
्रयकलमिति निरखम्ः । उपटिताभयकस्योपयेयाश्यकलाश्च कणेराष्ठुस्यवच्छि्ाकस्चात्रितश्च्दस्य उछाका्तीभित्तजन्त्, । 
कञानविषयलवामावछ लुः विष्यगतसकर नः तथालमदहमद्ञो घटं नं नाभीलयञ्ञानवच्लानाश्कार्भाताक्ितसेनौसनयविरहत् । 
धसे. क तो शानिकयस्वभात्रान् चट इतयेवायुयानात्ः ५ तिषयावच्छिनचिद्रत्खसामि निक्यषरिकरमद्यमायेन कृल्प 
दुमदकक्लाद्पयेका्स्या स्फ वि्कदेशः स्मानाभगलासंमकत्, कल्पितत्वेऽपि तंरछद्नाशनयेः चि तिनातरयं कत्य 
वन्धेदकान्तु एदवाद्धिषयादाकन्द्धेदेते „ त्वत्य 
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८८ मधुसूदनसरखतीपरणीतभगवद्वीतागूढाथदीपिकायाः [अ ३ रोऽ २७ 

अछ्तवृत्यनवच्छेदकलात् तमसस्तु चा्चुषाविृत्यविषयातीन्दियविषयावच्छिनेऽपि' चिति सत्त्वेन तमसोतथालादनेनैव तद्रा 
रणात्तम भदायाथोन्तराध्रसक्तेसद्रारणाय न खनिव््यलस्य सार्थकतेति । आगभावलस्याखण्डलाभावपश्चे ज्ञानाभावलापे- 
कयाऽज्ञानलस्याखण्डस्य लाघवेन प्रतिबन्धकलावच्छेदकलस्योचितत्वेनामावस्यानावरणलास्रागभावातिरिक्तेति व्यर्थं स्यादिति 
खप्रायभावातिरिक्तचखविषयावरणल्वान्यतरघरितं साध्यद्रये तात्पर्यं बोध्यम् । नचु पक्षदृ्टान्तसाधारणसयैकस्य भ्रकाराख- 
स्पराभावेनेदमसंगतमिति चेन्न । न प्रकारात इति व्यवहारगो चरटक्षणाप्रकाश्ितलवान्योऽर्थस्तद्धोचरस्याश्रकाधितार्थः प्रकाशत 
इति व्यवहारस्य भ्रयोजकत्वे सति अकाराराब्दवाच्यलसय हेतुलसंभवात् । अज्ञानेन तमसा च न प्रकारत्त इद्याकारक- 
व्यवहारगोचरार्थस्यायमिदानीं प्रकाशत इति व्यवहारस्य प्रयोजकलस्याज्ञाननाशद्वारा ज्ञाने तमोनारादारा चालोके सत्त्वासपकाश- 
पदवाच्यलस्याप्युभयत्र सत्वारानुपप्यभावात्. । रम विषय ज्ञातेकस स्वेन तत्राज्ञानाभावेन रजताकारढ़त्तौ साभ्याभावेऽपि 
रजतस्य भकादाकारूमात्नसतोऽप्रकाशितत्विरहेणाभकादिता्थंगोचरलघरितदेवभावेन न व्यभिचारसंभव इति । अत्रानु- 
कूलतकंश्च लदुक्तमर्थ न जानामीखादिप्रतीयन्यथानुपपत्तिः प्रागुक्तोऽलुसषेयः । इत्थं च गोाब्दवाच्यलादिना परथिव्यादौ 
दद्ठिलादुमानसाम्यापादनं चानुद्रूलतकौभाववत उक्तानुमानात्तखय ततो वैषम्या्िरस्तम् । ननृक्ता्ञाननुमितिर्दि भरमाण- 
्षानं तदा तत्रैव पक्षतावच्छेदकाश्नये साध्यहेललोरभावादुक्तानुमानस्याभासलम् । अन्ञानसाज्ञानाविषयलात्सदैव साक्षिणा 
अकाशितल्ाश्च यदि न भ्रमाणज्ञानं कथं ततोऽर्थसिद्धिरिति चे । अज्ञानसखय खरूपतः साक्षिभाखत्वेऽपि भावलादिना चातथा- 
लाद्ज्ञानविषयलाभ्रकाशिततयोः संभवात् । अतएव भावलादिना तत्र संदेहविवादादिकमुपपद्यत इति । भअथानादिभाव- 
लादिकं न निवल्यनिष्ठमनादिमावमात्ननिष्ठव दात्मखवत् निवर्सयलं वा नानादिभावनिष्ठं निवर्यमाचनिष्ठलात् चटलप्रागभाव-. 
सखादिवत् । अमाणज्ञानमभावान्यानाद्यनिवरतैकं ज्ञानत्वात् अमवदिदयायनुमानैः सत्रतिपक्षतेति चेन्न । उक्ताचुमाननामनुकूर- 
तकंरहितत्वेनाभ्रयोजकलात् अनादिमावलस्य॒निवस्योढृत्तितवेऽप्यविदयाया भावबिलक्षणाया निवत क्षदयभावात् । अना- 
यभावविलक्षणलं पक्ीकृख निवद्योदृत्तिलस्यानायभावविलक्षणमात्रदृततित्वेन साधने वचानाधितमात्रहृत्तिलसोपाधिलात् 
ध्वंसस्यापि निद्च्युपगमेन ध्वंसते साध्याव्यापकलस् शङ्कितुमप्यशक्यलात् साधनावच्छिनसाध्यव्यापकलाच नाराकसाम- 
भरीरहितढक्तिखस्य सराध्यम्रयोजकलेनोपाधिखाच्च । दितीयेऽप्यविद्याया भावविलक्षणत्रे निवपत्वस्यानादिभावाव्रत्तिवेऽपि 
क्षल्भावात् । अनाद्यमावविलक्षणाकृत्तित्वस्येव निवंमा्शृत्तिखेन निवर्य॑तरे साधने सकलनिवस्यीडत्तित्वस्मोपाधित्वात् । 
मां भवि भ्रयुकताजुमानसख मां ्रयेवादुटत्वसपेक्षितत्वेन नाश्चसामभीमत्तवे मन्मते साध्योपाध्योरभावनिश्वयेनोपाधिव्यभिचार- 
स्योक्सामभ्रीमत्वान्तमोवेण साभ्ये रडधितुमशक्यत्वात्. । घटत्वादौ साध्याव्यापकत्ववारणाय सकठेति । तथाच चरते 
निवत्यृत्तित्वेऽपि सकठनितर्सृत्तित्वविरदहेण न तन्नोपाषेः साध्याव्यापकत्वमिति । नच साध्यस्योपाध्य प्रयोज्यत्वान्नायसुपा- 
धिरिति वाच्यम् । समव्याप्ततल्स्ानपेश्चितत्वात् । सामभ्रीरहितादृत्तित्वस्य तादश्चस्य संभवा । एवमितरेष्वप्यनुमानेष्ु यथा- 
संभवमप्रयोजकलोपाधिमत्वादिकमदुसंधेयम् । चैत्रप्रमा चैत्रगतप्रमाभ्रागभावातिरिक्तानादिनिवतिका प्रमात्वात् मेन्रभ्रमा- 
वेदिति । विमता भ्रमा अमाप्रागभावातिरिक्तानादिनिवर्तिंका कार्यत्वात् घटवत् ज्ञानत्वाद्वा भमवदिति । जन्यज्ञानमभाव- 
त्वानधिकरणखविरोधिसमानाधिकरणं भयन्नान्यत्वे सति सविषयत्वे सव्यनित्यत्वादनियेच्छावत् निवृत्तः म्यल्ाभावरूपत्वे 
प्रयज व्यभिचारवारणाय प्रयन्नान्यत्वे सतीति निवृतषरूपत्वे तु नोपदेयम् । घटादौ व्यभिचारवारणाय सविषयकत्वे 
सतीति निखज्ञाने व्यभिचारवारणाय विदोष्यम् । खविरोधित्वं च खनादयत्वखप्रतिबध्यलान्यतरवत्वे सति सखंसमानविषय- 
कत्वम् । द्वेषखेच्छानास्यत्वाभावात् भ्रविबध्यत्वप्रवेशः खविरेष्यर्मिकखप्रारामावभरकारकन्ञानमादाय षिद्धसाधनवार- 
णाय खसमानविषयकेति । इच्छादौ द्वेषभादाय भखिद्धस् साभ्यख पक्षे षिद्धौ तादशाक्ञानमादायैव पर्यवसानम् । यदपि 
प्रागभावस्यापि खसमानविषयकत्वदिव वारणं तथापि खविरोधिखसमानविषयकं भावरूपमभावविलश्चणं वेति सृचयितु- 
मभावत्वानधिकरणेति । यद्धा खभ्रकाराभावतव्यापच्छभावान्यतरविषयकत्वसंबन्धावच्छिन्नखाभाववतवं विवक्षितं अगभाव. 
स्यापि तथात्वात्तद्वारणाय तदिति । तथाऽनायभावविलक्षणलवं ज्ञान विरोधि्त्यनादयभावविलक्षणमात्रृत्तित्वाद्भिवेयत्ववद- 
त्रापि साभाववत्वं विरोधिविरोषणसुपदेयमेवान्यथोक्तषिद्धसाथनावारणात् । मात्रपदमरोषा्थकं नेतरन्याबतकं तेनाभिधे- 
यत्वे न हेत्वभसिद्धिरयुकूलतकंशोक्त एवेलायनुमानम्रक्रियान्यत् विस्तृतेत्युपरम्यते । अविदायामर्थापत्तिरपि मानम् । तथाहि 
श्रुखादिश्रमितन्रह्मामेद स्म जीवस्यनवच्छिनखप्रकाश्चचिद्रपनश्खरूपानन्दाभकादास्य तादशानन्द् खानादतत्वं विनाचुपपद्यमान. 
तयाऽविद्यारूपावरणकल्पकलत्वमावदयकम् । चिवानन्दत्वाभ्यामनिद्याकष्पितमेदख यावदज्ञानमनुदत्तत्वेन चित्सद्रूपेण सत्तं 
भ्रकाकषमानस्यापि तादशनन्द् खरूपेणाभकाश्चमानलोपपत्तः षटम्रकाश्चे तदात्मना अकरमानस्यापि पटमेदस्य पटमेदत्वेना- 
भकाशमानत्ववदिति 1 एवं शचक्िरूप्यादीनां अमघमकाल्युत्पदयदे््यवस्थापितत्वेन तत्र प्रमाणव्यापारासंमवात्त्त एव बहि- 
र्थष्वखतश्चस्म मनससतन्र ज्ञानाजनकलवाज् शछ्ुककिरुप्यादिविश्रमान्यथालुपपत्त्या तत्परिणाम्युपादानस्वेनाप्यज्ानकत्पनमान. 
द्यकम् । ब्रह्मणः परिणाम्युपादानत्वे तदात्मना विनाश्चापत्त्या कूटस्थत्वादिश्चुतितवियोधात् । ब्रह्मणो विवतौपादानत्वसंभवेऽप्य- 
तात्विकान्यथाभावङ्पविवतत्वसानिशां बिना सीकठमद्क्यत्वात् । अभिष्ठानतवे च नाक्रः परिणाम्बुपादानल इव बाधक, 
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ष्याभषेन बअ्यातिरिक्तोपादानवत्तदतिरिक्तायिष्ठानकल्पनाप्रसङ्गस्यानवकाश्चात् । नच सांख्यामिमतप्रकृतेरपादानलमस्विवि 
वाष्यम् । तद्या अनिर्बच मीयते सेव मायेती्पत्तेः । निवाच्यता तु न संभवति । तथाहि तश्चैतनाद्वेदे भि्णींतखतःघ्रा* 
माण्वतात्पयवच्छरुतिदातबोधितयुक्तिसिद्धद्वेवदानिरमेदे जडलालुपपत्तिः । मेदामेदयोश्च वास्ततिकयोर्विसद्धयोरेकत्र सत्त्वा 
जुपपत्तिः सत्त्वेऽपि सतो ब्रह्मणो मेदेऽदेतष्टानिः सलयासस्याः संसारजननसखरूपयोग्याया निष््यसंभवेन निस्य खरूपयो- 
ग्यते फल्यवद्यंभावनियमाद मिर्मोषप्रसङ्गश्च । असन्त्वे दादादङ्ृवदुपादानलानुपपत्तिः । सावयवलेऽ्नादिखन्याघातो निर- 

वयते जह्यवत्परिणामिलप्रसक्िः । नच सत्त्वरजस्तमसां तदवयवलं तेषां तद्रणलात् तत्वंघातमवत्रस्म भअरकृतिते समृहि्- 
लक्षणावयवलरसय परिणामिलाप्रयोजकलतादवस्थ्यात् । नचाविद्यापक्षेऽप्ययं दोषः । तस्याः कात्पनिकलेन यथाष्ष्टोपपत्ति 
कहपनादमुपपत्तेस्तत्र भूषणलादिति । श्ुविरण्यविद्यायां भानम् । तथाहि (सवोः भ्रज। अदरदर्गच्छन्य एतं ब्रह्मलोकं न विम्द्- 
ग्श्रुतेन प्रत्युढा" इति ब्रह्मवेदनप्रतिबन्धकेना्रतं वदन्ती ब्चावरकमज्ञानमेवाह श्रुतिः नवागतं पापमेव ज्ञानप्रति- 
बन्धकलेन ददयति । ऋतं सदयं तथा ध्म इयनेन ऋतब्दसय धर्मवाचकल्रमहादिति वाच्यम् । सुपुप्यवस्थामधिष्य 

अक्सयं श्रुतिरिति तदान्तःकरणलेवाभावेन तदाश्नितपापसयय अ॒तरामसंभवेन तस्य अतिबन्धकल्ासंभवात् । तस्मादबरत- 
रखाब्देन सत्यभिललरूपेणाज्ञानमेव प्रतिपादयति । नहि पापादिकं रधानं वा भवतामसद्यमभिमतम् । (भूयश्वान्ते बिश्व~ 
मायानिरत्तिःरितिश्रुला ज्ञाननिवद्य॑मपि तदेवावरणं मायाशब्दितं अतिपायते । नहि पापादिकं साक्षाज्जञाननिवर्दय प्रसिद्धम् । 

किंच पापस्य दुःखभोगहेतोः पुण्यस्य सुखमोगहेतोः मिथ्याज्ञनजन्यसंस्कारस्य च निरतिशयानन्द ब्रह्मखरूपगोचरेऽस्तिभातीवि 
व्यवहारे विनिगमनाविरहेण प्रतिबन्धकलपेक्षया इधते विनिगमनाविरहे कल्प्यमन्यस्सिद्यतीति न्यायेनाज्ञानं सिख्यति । 

नचाज्ञानेऽपि स दोषः । तदानीं कल्प्यस्याजुपर्थितल्ेन तेन सह विनिगमनाषिरहस्याप्रसक्तेः । उपस्थितं च हि तत्मविबन्धक- 
खेन तत्तवं च प्ररिहृतविनिगमनाविरहतयेवेति । नच मायाऽज्ञानत्छथगेवान्यथा मायिनः परमेश्वरस्याज्ञलापत्तिरिति वाच्यम् । 
“एवमेवेषा माया खाव्यतिसिकानि परिपूणानि क्षेत्राणि दर्चयिला जीवेद्यावाभासेन करोति माया चाविद्या च खयमेव भव- 
तीतिश्वुला तयोरेक्य्रतिपादनात् श्द्धसत्त्वप्राधन्येन मायालस्य मछिनसतत्वप्राधान्येनाविदयालस्य तत्रैव कल्पनादुभयोरौपा- 
धिकमेदाभ्युपगमात्.। एतदभिगप्रायेणेव “माथिनं तु महेश्वरःमिल्युष्तम् । सयमित्युक्तया व्यत्तयैक्यलभात् खरूपमेदस्य 
वक्तुमशक्यतरात्. । अथवा विक्षेषपदाक्तिप्राधान्येन मायालमावरणशक्तिश्राधाग्येनाविद्यालमिति ताथ्यामेवोपाधिथ्यां मेदोप- 
गमादीरस्म हि मायिल्वं सर्वज्ञलं सर्वकारणलं च जीवस्या्चल्रमसर्व्नलं कतिपय श्छर्यजनकलं चोपेयते । नचैकमेव सक्तं 
कथमेक्देव छद्धं मलिनं च प्रधानमग्रधानं च संभवतीति वाच्यम् । यथेकपुसषप्रति मश्चविरोषभ्रतिबद्धराकते्हुतायनस्यादाद- 
कलमन्य प्रति च दादकलं तथेव जीवेशयोरण्यनादितयेव कल्पितलने्वरंप्रति सत्त्वेन कार्य जननीये तमसो भादकलमान्न- 
धमावच्छिश्नतया अवर्वकलमान्नावच्छिन्नतया च रजःसहकारिलं सर्वत्रैव विषये चानावरकलादिकमिति तमोरजोभ्यामीर्ं 

अति सत्तवस्यानमिभूतल्रात्खीयाखिखका्यकारिलाद्विश्चुदधलं भाधान्यं च जीववंप्रवि तद्िपरीतलादद्यद्धलमभरधानलं चोच्यते । 
तथैव कल्पितल्रात् । यद्यथा कल्प्यते तत्तथैव कत्पितका्थकारि कायस्यापि कत्पितलात् । उक्तमेदामेदाविधाखूपादी, 
नामपारमार्थिकलेन विरोधडेद्याभावात् । अविद्यामायाखरूपमेदपक्षे च दोष्ड्शस्यासंभवात. । भायां अरति बिम्बलयेश्वरो- 
पाधिलास्परतिनिम्बतद्य जीवोपाधिल्लादुपाधेः भ्रविदिम्बपक्षपातित्वेन तं प्रयेवावरकलादित्वेनेश्वरस्य न सार्वश्यादिद्ानिरिति 
चा बोध्यम् । यत्तु (तमभासी"दिति श्युविरेव तमसोऽक्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपादयतीति कथमद्रेतलमिति । तक्र ! "नासदासीन्नो 

सदादीदिःति श्रुयैव वच्छलपारमा्िंकसत्त्वयोनिषेधाडुक्तशुवेव्योवहारिकसतत्वपरलात् । एव (मनीराया शोचति मुह्यमान” 
इति श्ुत्यानीशयेश्वरमेदेन शोचति संसरति सुष्यमानो मोहपदाथीन्ञानविरिष्ट इदयर्थकयोहेदयविधेयमावमदिन्ना जीवेश्मेदसख 
मोदभयोज्यललाभात् । "विमेदजनकेऽक्ञने नाशमाद्यन्तिकं गते । भवलयमेदो मेदश तस्याज्ञानकृतो भवेदिति पद्मपुराणे 
मेदश्यज्ञानप्रयोज्यतायाः स्पष्टमभिधानाच्चं तत्तवसखय पापप्रधनादावसंमवाषदजामेकामिलयादौ च्रिय॒णाया मायायाः सङूपजग- 

त्कारणलस्योपादानलपयन्तखय प्रतिपादनेन तत्त्वस्यापि पापादावसंभवात् “नीहारेण प्राडृता"इल्यादावावरकत्वे नीदहारसद्या- 

लस्य अतिपादनात्कमोदिव्यतिरिक्तमङ्ञानमेव “अचतेन प्रत्यूढ" इदयत्रादतराब्देन प्रतिपायत €ति । सचेयमविद्याऽवियाङप- 
दोषप्रयुक्तया समाधिग्रयोजकमाहात्म्यात्समाधवयुत्पक्नया खाकारया खतःप्रकाश्चमानया बृह्योपरितेन चैतन्येन साक्चिणा 
गृह्यते । न शद्धचैतन्येन निर्देषिण न भ्रमाणदृ्या च निरदोषचितप्रकाद्यत्वे पारमा्थिंकलापत्तेः । भमाणग्ाह्यतवे सुषुप्तौ सर्व 
अमाणोपरमे तदभानापत्तेः । तत्र भानोपपादकेन जाप्रयपि तद्भानोपपत्तौ तत्र भमाणव्यापारकल्पनाया अनौचित्यात् १ 
समाधावभानोपपत्तये नविदिषमिति स्मरणभ्रयोजकडृत्तिनाराधेयसंर्कारोपपत्तये च चरमतत्त्वसाक्षात्कारातिरिकानारयाविथो. 

पदितचिद्रूपस्यावियासाक्षिलस्य स्याज्यलात् न च भ्रमाणाम्राह्यत्वेऽविधायां भ्रमाणोपन्यासवेफल्यमिति वाच्यम् । साक्षिणस्त- 
त्खरूपमात्रसख खतोप्राहकलादसश्यादृततया अरहणाय तदुपनायकत्वेन प्रमाणपेक्षाया आवदयकलात् । नच तयैवं चैतन्य 
स्यादृतलात्कथं तत्मकाश्च इति वाच्यम् । राहुणादृत्ते चन्दमख्यन्यप्रकाशोऽपि राहुभकादावदवियाप्रकाश्लोपपत्तरिति “भाश. 
यरब्रविषयत्नभागिनी निर्विभागवितिरेव वदेति संश्चेप्ारीरकयुसायत् दय ब्रह्मण एवावियाभयलरम न तत्कल्पितम्यः 
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जीवय तस्याश्रयले तदश्निताविद्यया तत्कल्पने जीवलम् । कल्पिते च जीवे तखा जीवाश्चितलं निराश्रयस्य हि वस्तुनो ग 
किचित्करवमिदयन्योन्याश्नयापातात् । नच छुद्धस्येवाज्ञानाश्रये “मायिनं तु महेश्वर'मिस्यालुपपत्तिरीशस्यापि कल्ितला- 
दिति वाच्यम् । माथिना तदुपाधिकनिम्बलरूपसंबन्धविरोषस्येव बोधनात् धनखामिन्यव धनीदयादिषरलययात्खामिलादिसंबन्ध- 
विशेषवत् । नचैवं जीवस्याज्ञलनव्यवहारानापत्तिरिति वाच्यम् । अविदयाजीवयोरेकत्र श्दधेऽध्यस्तत्वेनाविधाभयतत्तादालम्यादे- 
वायो दृहतीतिवदहमन्ञ इति अतीतिव्यवहारयोरुपपत्तः । दैश्वरख ताहशतादात्म्येऽपि तत्राज्ञानङृयावरणतत््रयुक्तश्रमाय- 

भावाद इति व्यवहारविरदाच्र जतेव्यापकलपक्षे व्यक्तिमिननेन संबन्धस्य गौरिद्यादिश्रतीतिव्यवहाराध्रयोजकलवत्तस् तादश. 
भरतीतिव्यवहारभ्रयोजकल्वाकल्पनात् । एवमेव शुद्धेऽपि न तव्यवहारः । ईश्वरे कुतो नावरणादिकमिति चेत्सयाविदयारूपोपाधि- 
्रयुक्तनिम्बलाश्रयलादुपाधेः पतिविम्बपक्षपाविलात् प्रतिबिम्ब एव बिम्बातिशयितप्रतिनियतकतिपयकार्यकारिलात् विम्बं 
विहाय भ्रतिविम्ब एव जल्दपणाद्युपाधेमालिन्यकम्पाद्युपयायकलवत् । बिम्बभूतेश्वरं विहाय प्रतिनिम्बे जीव॒ एवासर्वज्ञला- 
क्ञलावरणक तृलभोक्तुलादुपधायकलात् । तादस्यकार्योपधायकलकूपेगेवाविद्याया दोषलबन्धलायाश्रयतया शुद्धश्ररयोस्ता- 
दरकायाभावेन तस्यास्तद्रप्याावान्निरवथलनिव्ययुक्तलादिबोधकस्य "निरनिष्ठो निरवयः शोकं मोहमघेति नियसुक्त' इव्या- 
गमस न विरोधः । प्रतिनिस्बपश्चपातिलभ्युपगमेन निम्बे कस्यापि धर्मस नाधायकलमियसयानुपगतलच निम्बल्रसरभै- 
ज्ञलदेरोपाधिकस्य विम्बेऽपि न व्याघातः । अथ ज्ञातुरथाप्रकाशाज्ञानत्वोेक्तृत्नोपहित एवाज्ञानसुचितमिति चेच । 
अज्ञानानाश्नितचस्याविद्यकेऽसंमवात्प्रसक्तम्रकारालस्य चाप्यसंमवत्तदुभयोरेवं चाज्ञानाश्रयलनियामकत्वच्छुद्ध एव श्यज्ञा- 
नाभ्नयत्वं ज्ञातृत्वं चाबिद्योपधानेनेवेति यथप्यस्ति तथापि ज्ञातृत्वाश्रयोपहितवटकोपधेयांशस्याविद्याभ्रयस्य च वस्तुत एक- 
तया विद्याश्रयत्वस्य ज्ञातृत्वसामानाधिकरण्योपपत्तेज्ञातुरिदयदेरनुपपत्त्यमावात् । अथ रूपवतश्ाष्ुषसेवोपापित्वं दर्पण- 
जलदे रूपवतध्वाक्चुषस्येव बिम्बत्वं सुखादेरषटमेवमभिसुखयोरद्यथव्यवदितयोरयर्थसजिङ्ष्टयोश्च प्रतिनिम्बत्वानिरूपकलवं च 
द्मिति कथमतादरावियाचेतन्ययोरुपाधित्वविम्बत्वयोः संभवः । कथं च भरतिविम्ब इति चेन्न । रूपहीनसापि रूपपरिमाणदि- 
रचाष्टुषसयाप्याकरारादिः परतिविम्बदशेनेन रूपचा्चुषत्वदेर्बम्बत्वाप्रयोजकलवादव्यापकत्वाच । नच रूपवत एव प्रतिबिम्बो 
न ङूपादेरिवि वाच्यम् । तथा सति यख हि निम्बस्य कदापि न ददनं तस दर्पणादौ अतिरविने रूपपरिमाणादिग्रहणानुभव- 
विरोधः । नच द्रव्यस्य प्रविनिम्ब एव रूपादिमत्वं तच््रमिति वाच्यम् । ब्रह्मणो द्रव्यत्व मानाभवेनास्माकं क्षतिविरहात् आका. 
रादिप्रतिनिम्बे तथापि व्यभिचारात् किंच रूपवत्त्वं चाष्ठुषत्वं च यदि बिम्बत्वप्रयोजक्ं॑द्र्षणोपाधौ दर्पणान्तरस तदति- 
सहश परतिविम्बापत्ति. बरिम्बत्वव्याप्यं चेत्तत्तदभाववतोऽपि बिम्बत्वे न क्षतिः । यदि व्यापकमान्नं प्रयोजकं तदा भ्रयो- 
जकान्तरस् कसचिद्त्तव्यतयाऽयुकूलतकोभावेन भूयः सहचारदर्नेऽ्पि कचिद्यभिचारदाङ्कया परथिवीत्वलोहङटेख्यत्वयो- 
वजमणौ व्यभिचारादिव व्याप्यन्यापकभावस्यैव गृहीुमदाकयत्वात् । एतेनाकारास्य न प्रतिनिम्बमपि तु प्रभामण्डलदै- 
वाकाश च प्रतिनिम्बत्वारोप एव । नच सूष््मतरोपाधौ नीलत्वेन अतीयमानविपुल्यकाशतीनिम्बानुभवो न कद्र्थनीयः । 
भरभामण्डलस्यः नीरत्वेनाहीतसख् अरतिनिम्बत्वाभ्युपगमे नैल्यग्रहणखायुक्तत्वादिति वाच्यम् । आकाशप्रतिविम्बे सिदे चाश्चु- 
पटन्यत्वादीनामम्रयोजकत्वं तस्याप्रयोजकत्वे चाकाश प्रतिबिम्बसिद्धिरियन्योन्याश्रयात् । तथाच चाक्चुषद्रन्यत्वस्य म्रमोज- 
कत्वव्यापकत्वयोः संमवाज् ब्रहप्रतिनिम्बसिद्धिरिति निरस्तम् । किचानुभूयमानाकादा्रतिबिम्बा सिद्धौ चाक्षुषत्वादीना व्याप. कत्वसिद्धिः । तत्सिद्धौ चक्राशादीनामनुभूयमान्रतिनिम्बासिद्धिरिखन्योन्याश्रयेण व्यापकत्वसापि दुरहत्वात् । भभामण्डकल- 
भतिनिम्बत्वस्याकार्च आरोपे तय्यारोपितभ्रतििम्बत्वकतया तजरैव व्यभिचाराल्रतिनिम्बे ह्यनारोपितत्वख वक्तुमराक्यत्वाद्- 
श्रयोजकत्वाश्च । एवमेव रूपाद्रिमत्वस्योपाधिकत्वप्रयोजकत्वे घटादीनां तथत्वापातात् । अश्रयोजकत्वे चानुकूरतकभविन 
व्यभिचार संदेहेन व्याप्यव्यापकभावमात्रख गहीतुमशक्यत्वाद विद्याया न मतिनिम्बोपाधित्वानुपपत्तिः । किंच रूपादिमतोऽपिं 
स्वैस्योपाधित्वादशेनात्खच्छत्वमेव विलक्षणं मरुमरीचिकाजकादिव्यादृत्तं तस्रयोजकं वाच्यं । तस्याविदयायासुपगमेऽपि नासि 
किंचिद्राधकमेतेन मरीचिकाजल्यदौ प्रतिनिम्बाददाना दुपाधेर्बिम्बसमानसत्तोकत्वमवद्यं वाच्यम् । तथाच बह्यप्रतिनिम्ना. 
संमव इति निरस्तम् । एवसयुपाध्यन्तरसटशस्य परतिबिम्बाददयनद्ैलक्षण्यं निम्बगतं श्रतिविम्बगतानि रूपकतावनच्छेदकमनुगतं 
छृरप्यं । तच्च चैतन्यस्राधारणमेत्रास्माभिः कस्प्यते । तथाच न काप्यलुपपरत्तिरत्र चोपमः सूयकादिवदिति सूत्रं तद्धाष्योदाहतो नह्मरतिबिम्नवो घकश्ुतिकत्यपश्ानुकूल्यमावदहति । तथाच तातपर्यवच्छरविभमिता लोकिकाथसख लोकनिरोधेन लक्तुम- 
क्तत्वात् प्त्युतालीकिकाथतया लेकवैकक्षण्यसखादूषगत्वाद्विम्बालर्थसाधिष्यनीरूपादिकलत्वं च न कषतिकरमिदयलम् । निखि- 
कदरोनपारावारमारीणवाचस्पतिमिश्नमते च जीवखवाज्ञानाश्नयत्व तदैवाश्चत्वेन प्रतीवेः जीवस्याज्ञानकल्पितत्वेऽपि नान्यो. 
न्याश्रयो जीवाविद्रयोसभयोरप्यनादित्वेनेव कस्पितत्वेनाबिदाभ्रीनोत्पत्तिकत्वामावेनोत्पतत चिद्रूपव्रह्माभिन्नस्य जीवसय खतः- 
भकाषत्वेनावियायाशिग्रुप्रसाक्षिमास्यत्वेऽपि ज्ञप्तौ जीवसैवानिवाशयतवेन कस्पिततयाऽविधराभ्ितत्खय जीवे विरहेण जीवै 
स्थितौ च तदसंभवादेतन्मते जीवस्यौपाधिकनानात्वेनाविद्यापि तत्तजीवाधिता तदावरिका ननैव ताः सदय ब्टेव जग- 
दकारे वित्रतैते तदेवोपादानं नात्रिया । तथाच तत्तदज्ञाचनाश्चे , युक्तेऽपि. तत्त जीवे जीवान्तुरं अवि संसारस्या्राधेनावस्थानं 
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न विरच्यते । संसारस्य हि कल्पनामान्नरचेन तद्धी जस्याज्ञानस्य जीवान्तरे ऽलुङ्त्तेः । नच जडावियायुपादानले जटलानुपपत्ति* 
रिति वाच्यम् । तत्तदाकारादिमदुपादानाजन्यल्ेन तत्तदाकारायुपपत््या अविद्यायास्तत्तदाकारयापततेसस्मात्तत्तदाकार- 
श्षाङ्ितयेव जडलेनापि कल्पिततयैवे तत्त्वोपपत्तिरिति बोध्यम् । विष्रयस्तु तस्या प्रक्ाशखभावा चिदेव यतः सैवावरणा- 
त्मिकाऽविद्या विषयमब्रेणोलयावरणछ्ं च प्रकाशये वसुनि ददयते । यथाऽडगृत्त प्रदीपे घटादिभ्रकाशके नासि न भावीति 
व्यवहारो ऽस्ति भातीति व्यवहाराभावो वावरणं तथेव चेतन्ये्वि्ययाऽ्ृत्ते नास्वि न भातीति व्यवहारो वासि भातीति 
व्यवहयाराभावो वावरणकृलयमसि । अस्तिं च तूलाज्ञानपश्चेऽसत्वापादकाज्ञानामाव विशिष्टचित्तादात्म्यम् । भातलं चामा. 
नापादकाज्ञानाभावविरिष्टचित्तादात्म्यम् । साक्षिभाखपदाथामावविशिष्द्ुद्धौ तादसपदार्थसत्त्वमेव विरोधीलज्ञानसत्वदश्ा- 
यामस्िभातीति न व्यवहारः । प्रमाणदृत्तिमात्रेणसत्तवापादकानज्ञाने अ्मातरेगते धघटादिविषयावच्छिन्चेतन्यविषयके नाशिते 

सति विषयलसंबन्धावच्छिन्नतदभावो भवति धटाद्यवच्च्छिन्नचिल्िष्ठः । अपरोक्ष्च्या च विषयावच्छिनचिक्िष्टया विषया- 
वच्छि्नचिदाध्रिवेऽमानापादकाज्ञाने विनादिते तदभावोऽपि मवति विषयविचिष्ठ इति `विरोष्यभावादस्तिभातीवि व्यव- 
हारोपपत्तिः । एकाज्ञोनपक्षे तूलज्ञानसमानसखमावविषयाऽनन्तामूलन्नानशक्तिरेवासि तदभाव एव अवेरयः । यद्रा अमाण- 
त्तिसामान्यविषयल्रसमानाधिकरणं यदज्ञानावच्छेदकलं तत्तदभाववले सति वचित्तादात्म्यं सत्त्वम् । भातलदारीरे चापरोक्ष- 
छत्तिनिंवेश्या तू्ज्ञानानां दाक्तीनां वा॒तत्तद्विषयावच्छिन्नचि द्विषयकाणां खसमानविषयकप्रमाणवृच्या बिनादाः । मूखज्ञानय 

ठ जगदचुपादानसख ुद्धिद्रोचरस्य छदचिद्रोचरतत्त्वमस्यादिवाक्यजन्याखण्डसाक्षात्कारदेव तत्यमानविषयकाद्धिनाशः । फल- 
बलेन तथेव कल्पनात्तेनादमाकारकत्तेधिद्धिषयलेऽपि समानविषयकलभावादविदयाडत्तिखाद्रा न तन्नाशकलम् । यत्तु विरशिष्ट- 
निषयकलान्न विरप्यमात्राज्ञाननिवृत्तिरिति । तन्न । दण्डी चैत्र इति ज्ञानादपि चेच्रविषयाज्ञाननिदृत्तिदशंनात्परं विरशेष्य- 
माच्ज्ञानेऽपि विशिष्टगोचराज्ञानख न निदृत्तिशैत्र इति ज्ञानेऽपि दण्ड्यमेदाज्ञानस्यायमिति ज्ञाने तत्ताविरि्ज्ञानसख नशा- 
ददोनात् । श्दधचिति बिद्यमानमप्यावरणमन्ञानं खकल्पितभेदवत्पूणौनन्दाशमेवादणोति न चैतन्याशम् । तेन संसारद्ा- 
यामपि सदशय ज्ञानांशस्य च स्फुरणेऽपि न क्षतिः । परिपूणानन्दांलास्फुरणस्यवेष्टलात् । एवं ब्रह्मणो निर्विभागव्वेनानन्दांश 
एवावरणमित्युक्िरपि न संगच्छत इयप्यपास्तम् 1 अविद्यया मेदकल्पनात् । एवं सद् शस्याधिष्टानस्यादृतत्वेऽधिष्ठानज्ञाना- 
भावाद्विश्वविभ्रमानुपपत्तिरियपि निरस्तम् । तच्ावरणजृलयायुपगमात् । अदि तीयानन्दांशस्यादृतलखदिव च शुकतिल्स्याद्रतत्वेनं 
रजतविभ्रमवद्िश्च विभ्रमोपपत्तिरिति । अविद्यादत्तिसाक्षि्ञानादिक वु नाज्ञान विरोधि तेनाज्ञानावच्छेदकतया विषयन्ञानकाटेऽपि 
तदुक्तमथं न जानामीदयादिप्रतीवेनाुपपत्तिरिति । विस्तरस्लदवेतसिद्धौ द्रटव्यः ! अत्रेदं बोष्यम्--उत्तश्चिदुपरागार्थलपक्षे. 
ऽमेदामिव्यत्तयर्थलपक्षे च मूलाज्ञानमद्धि तीयपरमानन्दां शावरकमेकमेव तदावरणाच्न प्रपश्चसद्ितीयसद्रूपविधमाः समुपपदचन्ते 
निषयावच्छिन्नचिलयावरणानावदयकलाश्चावस्थाऽन्ञानानामनभ्युपगमः । अतएवाजामेकामियेकत्वं श्रुतं सुख्यमिन्त्रोमायाभिरिति 
बहुवचनं च तच्छक्तिबहुलाभि प्रायकम् । जीवस्य व्यापकल्लपक्षेऽपि तस्य भरपश्चानुपादानत्वेन अपश्चेन सदहाध्यासिकतावा- 
त्म्यरूपविषयिल्वसयय जीवचैतन्येऽमावाद्विषयप्रकाच्चकलवाुपपत्तिः । परिच्छिन्नलपक्चे च सर्वथेव॒विषयासंखटत्वात्युतरां 

विषयभ्रकादाकस्वासंमव इति चिदुपरागाथोऽमेदाभिव्यत्त्यथो वा वृत्तिर्विषयग्रकादायावरयकी विदुपरागश्च चिति विषय- 
अकाशकलेनाभिमतायां ज्ञातरजीवतादात्म्याप्नायां विषय प्रकाद्यप्रयोजकः संबन्धविरोषोऽन्वयव्यतिरेकरिद्धगृत्तिग्रयोज्य. 
स्ववान् । सच विषयविषयिभाव इति केचित्. । तथात्वस्यापरोक्षस्थरेऽपि विनेवान्तःकरणनिगममेन्द्ियकदृत्या संमवेन 
तजिर्गमसिद्धान्तभक्गमीया विषयसंयुक्तततितादात्म्यलक्षणः परम्परासंबन्ध इत्यन्ये । छखादो साक्षत्संबन्धेनैवापारोकष्य- 

दर्यनात् इत्तिविषयसंयोगे इृत्यवच्छेदेन तदुपादानजीवस्यापि संयोगजो बिषयसंयोग इ्यपरे । पक्षयोरनयोयणगुणिनोरमेदे 
शृणेनापि गुण्यादयात्मना संयोग उपेयोऽथवा द्वितीयपक्ष एव तस्यावद्यकता अथमपक्षे परम्पराया संबन्धल्रोपगमेन गुण- 

संबद्धद्रव्यसंयोगघरितपरम्परायाः संबन्धलसंभवात् । अन्यैरपि विषयेरक्तपरम्परासंबन्धसंभवेऽपि फलबल्रत्ततदिन्दरियभ्रा- 

श्तया संप्रतिपननेरेव तत्तद्विपयरक्तपरम्परासंबन्धस्य भानभयोजकलान्नान्यसेत्युपगमान्न चश्चुषा रसदेनै रसनादिभिद्रैव्य- 
रमदिहणभसङ्ग इति बोष्यम् । परोक्षस्थके च न कृततेशिदुपरागा्यथेतासंमवो क्तेरनि्ममनात् । किंतु तदाकारलमेव ततत- 
त्कारणविशोषाहिततत्तद्विषयैरततेः संबन्धः । स॒ चास्तीति व्यवहारमान्नभ्रयोजको भातीति व्यवहारस्यपरोक्षमात्रस्थरीयसया- 

नाराखूयसंबन्धनिवहयतवेन तभिवौहायापरोशस्थे विदुप्रागादभ्बुषगमः । आकारसयैव वेलकषण्यभ्युपगमे साकारवादि- 

निजयभयमिति तखादपेयलाव् । खतःपरतिनिम्बायोम्ये जडतया भातीति व्यवदारयोग्यभ्रकाशानात्मके घटादौ रूपादौ च 
सत्तवपरिणामतया खच्छान्तःकरणदृक्तिसंषि्टत्वेन भवति । सतो भानयोम्यभ्रकादात्मकवचित्मरतिनिम्बधिदुपरागः । तेन घटादि- 

रपि भातीति व्यवहारथोग्यश्च भवति । याच विषयचित्सैव जीवचिदुपाभ्योरेकदेशस्थलादिति जीवख ज्ञावृलस्यापि निवीह 

इति परे वदन्ति । का चभेदामिव्यक्तिरिति चेदध्यासिकतादात्म्येन विषयित्वेन विषयसंबद्धतया विषयप्रकाककनिषयचिता 
ज्ञातृजीवचैतन्यसय यो मेदोऽनमिव्यक्तः इन्द्रिप्रणाछिकयान्तःकरणे विषयदेशा भति तत्तुपाध्योरेकदेशस्थत्वेन तत्परिणाम- 
अत्या तस्िन्नमेदेऽभिन्यक्ते भवति जीवख . घटमहं जानामि सक्षत्योमि घटो भात्रीति अद्यो व्यवद्यरशेति $त्त्या 
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तादराप्रययव्यवहारजननयोग्यताऽमेदस्य सैवामेदामिव्यक्किरिति केचित् । विषयावच्छिन्नचितः सदेव बिषयसंबद्धतया 
विषयावभासिकाया जगदुपादानजगब्यापकमायारूपेश्वरोपाघेः सर्वत्र विषयदेशे सत्त्वेन तदवच्छिक्षचिव्रुपेश्वराभिन्नतया भव- 

तीश्वरः सदैव सर्वज्ञः । तथदि जीवेनामिव्यक्तामेदाविषयचित्छयाननश्वरता तस्याः स्यादितीश्वरोऽसर्वैज्ञः स्यात्तसाद्विषयचितो 

तयप्र प्रतिबिम्बसुपेख विषयावभासकचित्परतिभिम्बत्वेन विषयावमाघकेन तेन प्रतिनिम्बेनैव जीवचेतन्यस्यामेदाभिव्यक्ति- 

रक्तलक्षभोपेयेद्यन्ये । विषयावच्छिलयैतन्येनामेदाभिव्यक्तावपि तसथ ॒बनिम्बत्वोपदितरूपेणेश्वरतया निम्बत्वोपलक्षितात्मना 

जीवामेदामिव्यक्तावपि नेशजीवसां कर्यमिदयपरे प्राहः । अथ जीवस्य व्यापकस्य विषयदेशसंरुष्ोपाधिकतया विषयावभासक- 

विषयचैतन्येन सदाभेदादुपाध्योरेकदेदास्थलात् सुषुप्ताबिवान्तःकरणेन्दियव्यापाराभवेऽपि विषयज्ञात्रृतां स्यादतो जीवं प्रलया- 

व्रणं विषयन्ैतन्य आवदयकं तदभिभवश्च तत्तदन्तःकरणदृत्या यदन्तःकरणदृत्त्यां चावरणभ ब्र स्दवच्छेदेन ज्ञातृलतदजुभव- 

व्यवहारादथ इति धृत्तरावरणाभिभवार्थल्ञपक्ष आवरणे कस्याज्ञानस्य घटमहं न जानामीति धघटादितत्तद्धिषयकतया घरज्ञान- 

तिरोधितया च प्रतीतस्य घटज्ञानालिषृत्तं धटाज्ञानमिवि धरज्ञाननिवलयतयानुभूतस् च नानाद्मेवोपेयं । तानि चाज्ञानानि 

भूलाज्ञानावस्थारूपाणि तदभिभ्रायकमेव हन्द्रोमायामि"रिखत्र बहुबश्नरवणम् । एकामिलेकलभश्रवणे मूल्ज्ञान विषयं बोध्यम् । 
यत्तवेकमेव मूत्यज्ञान॑तत्तद्विषयकलावच्छेदेन तत्तद्विषयकक्ञानविरोधिलनिवद्यल्रवदुपेयमिति । त्न । निष्क्रियस्य जह्मततत्व- 

साक्षातरारात्माक् स्थायिनो भीतमटवदपसरणस्य पटवत्संबे्टनस्य विनाश्चस्य च निवलत्वरूपस वक्तुमशकयात्वात्. । यदपि 

तत्तद्विषयविषयकासित्वभातत्वप्रययव्यवहारौ भ्रति तत्तद्विषयकढ़त्तिविरहनििष्यन्ञानत्वेन अतिषन्धकत्वमावरकत्वं तद्भावं 

एव तत्तद्विषयकत्वावच्छेदेन तत्तद्धिषयकद्त्तिनिवद्यत्वमित्युपेयते । तथाच नाज्ञानभेदोपगम इति । तदपि शक्तिपदार्थोप- 
गन्तृणा मीमां सकवद्वेदान्तिनां न रोभते । तेषामभावस्य कारणतदवच्छेदकत्वयोरनुपगमाच. आवदयके चावस्थारूपनानाऽ- 

क्षाने सति यथा निद्राजाग्रत्मपश्चजीवावाघ्रय खाप्रप्रपश्चजीवौ विक्षिपन्यज्ञानावस्थारूपा तत्तजीवग्रतिनियता सादिस्तथा तत्त- 
जीवंप्रघ्यावरणात्मिका त॑त्तदिषयविषयिणी तत्तद्धिषयद्रतो निद्रता शृच्यपगमे पुनशद्धवन्दयज्ञानावस्थापि सादिरूपेयते । न 

तन्न काचिदप्यनुपपत्तिः । अन्ञानावस्थाप्यज्ञानत्नादनादिरेव । यद्यपि विषयो घटादिरुत्तरकालिकस्थापि सृक्कमरूपेण प्रागपि 
तदसीति धटायवच्छिन्नसय वितोनाभ्नयत्वा्यशुपपत्तिः । यद्रा जातिरिवोत्पश्नव्य्तिः छद्धानितेव पूर्वं घया्ुत्पत्तौ तदनच्छिश्न- 
चितमाश्नरयतीति पक्षे च । धयरयेकेकविषय विषयिणी तत्तदवच्छिन्नचिडुपादानकथ्रमतद्धिषयोपादानतया तदवच्छि्विदा- 
भ्रयावस्यकी चाभानापादिका तत्तदाकारां परोक्षदृत्तिनिवद्या, परोक्षवृत्तितिवद्य चास्वापादिका प्रमातरगता चानन्तोपेयते । 

अथैकया तत्तद्विषयाकारच्या तत्तद्धिषयकारोषाक्ाननिशृ्तो इस्यन्तरलं वेयथ्यमनिढत्तौ चापरस्यावरका्ानस सत्तवाद्धिषय- 
ध्रकारायोगात्तदुत्तितेयथ्येमेवमेकान्तःकरणपरिणामवच्याज्ञाननाशे सवाँ न्तःकरणावच्छेदेन जीवस्य विषयावभासप्रसङ्ग इति 
चेदत्र तत्तदन्तःकरणावच्छेदेन ज्ञातृत्वविरहप्रयोजकावरणकारकमज्ञानं भिश्भिश्नमुपेयम् । तत्तदन्तःकरणव्रत्या तदव्च्छेया- 
हञातृत्वप्रयोजकावरणकारिणो ज्ञानस्यैव नाशो नान्यस्य । नच वैत्रवज्नेण संवेटिते घटे तथा तमाधृत्तत्वाचेत्रो न पदययवं 
मैग्रोऽपीयन्तःकरणान्तरद्ृत्तिनारयाज्ञानसन्त्वे तदन्तःकरणदस्या यत्किचिदक्नाननादोऽपि कथं तदन्तःकरणावच्छेदेनापि विध- 
यभानमिति वाच्यम् । नहि परवद्ञानं नाम किमपि भूतं बिषयाच्छादकं । पटश्च साधारणसावरणमिन्दियव्यपारविषटकता- 

दिति चै्नीयपटेनाइते घटे मेत्रस्प्यद शनं युज्यतेऽज्ञानं त्वेकेकं तत्तदन्तःकरणावच्छेदेन तत्तद्धिषयज्ञानसत्वभानादिव्यवदार- 
प्रतिनन्धकलत्वादावरकमिति तख तस्य विनाशात् । सत्त्वाच्च प्रतिबन्धकापगमेनानपगमेन च ॒तत्तदन्तःकरणावच्छेदेन शैतु- 
खतदभाषयोरुपपत्तिरिति सर्मेपक्षे समानम् । एकेकान्तःकरणदत्तिविनादयेष्वक्षनेषु न सर्वमेकदादणोति तरैफस्यादपि त्वेक. 

भेकदैलेकटृत्त्येकनाश्ञे जाते च पिषयभानादौ इत्तिनशे पुनरपरेणाभरणं तस्यापि पुनश्रैस्यन्तरेण विना इति चरमस्य वन. 
ाक्षात्कारान्मूलज्ञाननाशो तदवस्थाविद्धोषलाद्विनाशो नद्यवस्थावति विनष्टेवस्थाऽविनष्ा भवतुमदेतीति केचित् । स्वैम- 
शानं सर्वैदाद्रणोति शक्कलाद्िनिगमकामावाच्च इत्तौ जातायां किंचिदेकं विनदयलपरं सर्वं विरस्छृतं भवति । यथ! पतत! 
ऽसनिना यदुपरि पतितः स नायते तत्रावस्थितश्वापरो व्याङुलीक्रियते । यथावा सौरालेकेन वदहिप्रकाशस्तिरस्कियते तथैवं 
्ञानाज्ञानयोखाश्शखभावलात् तिरस्कारः खकायाक्षमतेल्यपरे । एकमेवश्ञानं शुद्धविषयावच्छिजविद्धिषयरकं अथमद्सिनाद्यं 
यद्विनाश्ात्सदैव भवति घटं जानामीदखपराणि तु तत्तहेकालबिशिष्टविषयावच््छिक्नविद्धिषयकाणि तेषामत्रेदानीं चट इ्या- 
कारकतत्तदे राकासवस्थानिद्विष्टतिषयविषयकड्त्या भ।शः तादृशज्ञानस्य विनाशाश्र कसयाशिदपि दृततेवैफल्यमियन्ये तु वदन्ति । 
नच वेदान्तनयेऽनन्ताज्ञानकल्पनागोरवं भावतां ज्ञानानां तस्रागभावानां च कत्पनया नेयायिकानामेव गौरवात् ! ममत्वे- 
कस्येव निलयसख ज्ञानस्य सद्धावात् प्रागभावलखानभ्युपगमात् । नच मम यावन्ति ज्ञानानि तवापि तावन्ति श्रततिह्धानानि 
सन्तीति वाच्यम् । एृत्तिज्ञानानामन्तःकरणावस्थारूपल्यात्, । तसाश्च विषयेम्द्रियसंबन्े सति तत्संबन्धविशोषष्पाया ज्ञान- 
कारणीभूताया भनसस्तबाप्यभ्युपंगमेन तदनधिकाया एव तस्या मनसा सष्ाभेदवद्या मनःपरिणामभूताया विषयेन्धियसंनन्ध- 
कारणजाताया मयाप्यभ्युपेतल्लात् । मनसोऽणुलानभ्युपगमेन्दियेण सह सदैव संयुक्तलात् । अपू्वसंयोगेऽपि वा तद्धि 
्रिष्टमनल एवं तथात्नोपगमान्रेखवधेयम् । गुणेरिलस्म प्रषटतिखमावभूतसरवादिभिरिदर्थस् स्वादीनां साक्षात्कर्मा साधन. 



अ० २ छो० ३४ ] श्रीधर्मदत्तश्मणा(भसिद्धमच्ाशर्मणा) विरचितो गूढार्थतत्वारोकः । ९३ 

लादसङ्गततया तमन्यथ। व्याच््े--वि कारेरिति । पकृतिविछृोर्विकारसख प्रङयभरितलाव् तत्तश्रसिथियादि्मत्वाहृणलं 
भ्रकृतेरेव च प्राधान्यमिति ग॒णैरिलयस्य विकरिरिदयर्थं इति भावः । कार्यकारण रूपैरिति । मनोजञनेच्छाङृतिभिः कारण- 
रूपैः पूर्वपूवैरु्तरोत्तरेश्च का्थल्पैरियर्थः । कायैकारणसं घातात्मप्रलयथेरिति । कार्यकारणसद्तेष्ववियान्तःकरणे- 
न्द्िहारीरेषु य आत्मप्रययस्तनेदयर्थः । षष्ठीप्रतिषेध इति । कमाणि कतैति द्ितीयोपपत्तिरिति ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
आध्यात्मचेतसेति । कार्यकीरणयोरमेदाचरेतोडुद्धिर्यात्मेति तद्धिषयनिरदैशस्तस्य व्याख्यानम्हकतति । ईश्वरायेति । 
ईश्वरार्थमीश्वरमयुकूल्यिवुं बेदयर्थः । बुग्येति तृतीयया समपण उक्तबुदधेः साधनलं कम्यते । समर्पणं च कर्मणामीश्वरे न निधान 
रूपममूतैलात्.। कतना सह कर्मणा यः संबन्धस्तस्याप्यकतैरि संबन्धसंपरादनमशक्यमिति तद्रुपमपि नेति उुद्धिविरेष एव 
विषयताविशञेषेण परमेश्वरगतस्तस्मिन् समपेणम् । साच शुद्धि सयक्ृतकर्मेणां राजेव मत्छृतकर्मणामीरः फलभाक् नचा यदि 
क्म यस्य॒ फलार्थ तत्तयेतीश्चस्य अवर्वकस्येतानि कमणि न ममेद्ाकारिका तस्यामीश्चस्यान्त्यामिणः प्रवर्तकलमोचरायां 
निरृकतबुद्धः साधनलं हि युज्यते । उक्तरूपे च समपेणे यसिन् समर्पयति ततरश्वरलख तदभिज्ञलस खनियन्तृलसख 
सवात्मतस्य चस्त्युपयोग इति भयीद्यस्यार्थान्तरसंकमितवाच्यख विवरणं परमेश्वर इयादि । अधिकमिच्छन् हि जनः 
खल्पमपंयति यस्जैश्वयैवान् सचाभिलषितमधिकमर्पयिवुमीष्ट इतीश्वरलस्य यो हि समर्पणं न जानाति स ततोऽथिकमथितं 
नपेयति परकीयबुद्यात्मकस्यार्पणसय ज्ञानं न परस खुरभमिति' सर्क्ञलसय स्वेनियन्तृखस्य च भागुपदर्दितदुद्धिवरकखप्रव्- 
कल उपयोगः सवोत्मलस्य सर्वकर्मफलसं बन्धासंभावनानिरांस इति बोध्यम् ॥ ३० ॥ ३१ ॥ यजानं तनेति । निरपि- 
तत्वं स्षम्यर्थः । तस्यायोग्यातिति योग्यपदार्थजनकतावच्छेदकतापर्याप्यधिकरणध्मवद्धटकजनकत्वेऽन्वयः तादयश्च 
धरमोऽन्तःकरणश्चद्धिश्रद्धाव्वानसुयिलादिः. । प्रमाणत इत्यादि । तस्पमाणतद्रूपभ्रमेयतत्फलन्ञानानां सर्वेषां तज्ज्ञानं 
तद्विषयकलवादस्तीति तज्ज्ञानद्यं भमाणादिविषयकत्वेन विविधल्नं अमाणादिबिषयकललक्षणसर्व्रकारविरिष्टवमस्तीति । सै. 
प्रकारेणेति । बिविधमिति । चब्दनिवरणसरूपं मूढानिघयनेन शब्दतोऽन्वितमपि हि फकर्तस्तच्रेखनेनान्वितम् । भ्रमा- 
णादितस्तत्रायोग्यलस्य अमाणादिविषयकलविगिष्टतजिरूपितायोग्यल्चे पर्यवसानादिति ॥ ३९ ॥ तं बिद्याकर्मणील्यादिः। 
तत्पदार्थः अृतिरूपो धर्मसंस्कारसंघातः । विदा शाख्रजं ज्ञानं । कर्म विहितं निषिद्धं च । भन्ना लोकिकार्थज्ञानम् समन्वार- 
म्भणसुत्पादनम् । अनुरूपं चेष्टत इति । यादश्चसख कारणदेर्यादरं का्यादिकं ताश्यलमनुरूपलमिति ॥ ३३ ॥ 
प्रृतिषशवततित्वं इति । ्रहृत्यधीनदुर्निवारप्यनादिमत् इः । पुखषकारविषयाभावादिति । पुरुषकारः 
पुरुषभ्रयनः । निहतेषु अढृत्तिर्निंषिद्धेषु निदत्तिश्च तस्य यो विषयस्तस्याभावाव् । ग्रङृतितस्तद्धिपरीतमब््या विपरीतानुष्ठानेनं 
ततोऽन्धस्येवोत्पत्ते. । नच यत्न अङ्ृतिजा अवृत्ति निपरीता तत्रैव पुरषकारविषयभाव इति वाच्यम् । तत्र ह्ृतप्रकृतित एव 
तस्य संभवेन पुरषकारस्यान्यथासिद्धलादिति । विधिनिषेधरान्ने अपि खविषयपुरषप्रयलोत्पादनाथे अनर्थके स्यातामिति 
भावः ॥ अथं प्रकृतिरपि तत्ततकायेङ्कृप्तद्टकारणसामग्यानपक्षा न किमपि कार्य जनयिदुमीे । तद्भवे कापि कायाद. 
मात् । तथाच षिहितयागादिसंपत्तिर्निषिद्धकलन्ञभक्षणादिपरिदहारश्च तत्तद्रोचरभ्रवृ्र्निदतेश्च इषटकारणात्साध्यः तयोश्च 
द्टकारणे रागद्वेष तयोश्च तथानिधकारणे बल्वदनि्टनुबन्धिलन्नानाभावसदछ़ते्साधनलज्ञानबल्वदिष्ासुबम्धिलज्ञाना- 
भावसंदङृतानिष्टसाधनखन्ञाने त्र लोकम्रसिद्धेष्टनिष्टसाधनभवे यागकलज्ञभक्षणादी न नैसर्मिककारणादिति । तादशज्ञान. 
ईपदै्ठकारणस्य दृं कारणमलीकिकदाब्दप्रमाणरूपमेवाश्नयणीयम् । विनाप्रमाणं अहृषिमा्नात्कापि तस्याद्धनादि ती्साध- 
मलानि्टसाधनलन्ञानजनने बलवद्निष्टसाधनलकश्ानबर्वदिष्टसाधनलन्ञान प्रतिरोधे च बिधिनिषेधाल्ञयोव्योपार इवि यागादि. 
प्रत्त कललभक्षणादिनिदत्तौ न तयोरभ्यथासिद्धिरिति न वैयर्थ्यं तयोरतएव पुरषकारस्यापि न वैयर्थ्यम् । यत्र यस्म च 
पुरुषस्य शल्नजनितप्र्त्यादिकारणरागादिसामग्या अद्यल्पे यागादिनान्तरीयकटुःखेऽयत्पे कलल्ञभक्षणादिजन्यस्ुखे च 
लोकसिद्ध बलवन्तं रागदेषं च जनयिघ्ला न अ्ृतिर्विषटयित्री तत्र तस्य अहृतेराजुकूस्यस्य हि कल्पनम् । यत्र हि भरतेर् 
कषसामप्रीनिधटनेन विहितनिषिद्धयोर्वेपरीदेन अडृत्तिनिडृततिसंपादकलं तत्रैव पुरुषस्य अकृतिवद्यवर्तिलं बोध्यम् । भापाततों 
गहीतश्ान्ञस्मापि यदय शङृलयाप्रायुक्तसामम्रीबिषटनद्वारा बख्वद्धिटधनव्ययश्रमादिजन्यदुःखसाधनतान्ञानायागादावेव देषो 
ध्वदिशेहिकञुखसाधनताज्ञानात्पर क्गनासं भोगादावेव रागो दृष्टः तयैव शाल्नाभ्यासपरिपाकवत्तदर्थभावनातस्ताददारागदेष 
कारणोपमर्देन तदभवो द्यो नियमेनान्यथातु नेखन्वयव्यतिरेकाभ्यामभ्यसखंतया दढतरशाल्ना्थसंस्कारसय षिपरीतरागदेषहेतु* 
ज्ञानप्रविबन्धकताकल्पनात्तदुभयानुत्यत्तितद्विपरीतरागाद्युत्पत्तिभ्यां अङवेरम्यथालमुन्ीयते धमाधर्मसंसकाररूपम्रकृतिघरक 
यो स्तमरदृत्तिहेखधर्मसंस्कारयोः प्रक्षयः यागादिरागपराह्ननासंभोगादिदविषायुषलधर्मषंस्कारयोखदय इयेतदेव भरङ्लन्यथाखम् । 
सति चेवं शाल्वशवर्तित्वं न लोकिकयुखदुःखसाधनताज्ञानायत्तरागदवेषनश्चवर्तिलं भवतीति तथा शान्ञाभ्याससत्सद्वादौ 

पुरुषकारतवान् यो भवेयथोक्तरागदवेषवशवतिलतो सुच्येत' ख ईयेत्तदभिप्रायकं धीप्सयेद्याधुपरम्यत इयन्तं संदर्भितं टीकायाम् । 
तर््रैन्द्ियाणामिसस्य ज्ञनेन्दियाणामिदयर्थः । तेन ज्ञामैन्दरियं विदिष्यानभिधाय कर्मेन्द्रिय विरोष्याभिधानान्न 
संदभत्िरोधः । वचनादाधिदि । वचनं नं वीपिम्द्रिबजन्योकतिक्रिमापूवैमपि शभवणादिजन्यभवणादिन्रियाया अन 



९४ मधुसूदनसरखतीपभरणीतभगवद्वीतागूढाथेदीपिकायाः [अ० ३ श्ो० ४३ 

सिधानादपि तु तद्विषयराब्ददेरेवाभिधानं ्रागितीदाप्युकिक्रिया क्म वक्तव्यञ्चन्दरूपमेव तद्वोध्यम् । आदिपदात्पा- 
णिपादपायूपस्थानामादानगमनविसजंनानन्दनक्रियाकरमणां परिप्रहः । उपस्थस्य प्रजननं वा व्यापारः । अनुक्कुख 

हति । अकृविजन्योत्कटरागविषयेहिकसुखसाधन श्यर्थः । भ्रतिकूख इति । अकृतिजन्योत्कट्द्रेषविषयेहिकटुःख- 
साधन इत्यर्थः । तेन विहितनिष्रिद्धयोविवेचकानां भ्रतिकूल्खविरहैऽपि न क्षतिः । अय विषय इति । रागदेषव- 

रावतिलाभावरूपोऽयं विषयः सपाय इयर्थः । पुरुषकारदाच्ञाभ्यां तसासंपायलमाशडते--कथ सिति । उत्तरम् । याहीति । 
सा्नदष्टिमिति चेत्पाठसदा शान्चे दष्िर्यख तमिदयर्थः । चाल्लददितमिति पाठेन भाव्यम् ॥ ३४ ॥ श्रेयोभागेभ्रशेनेति । 
भरंशयतीति भ॑रा । अभेदे तृतीया । तख सपतम्यन्तद्वयार्थेऽन्वय इति ॥ ३५ ॥ खयं कतैमनिच्छन्न पीति । अयेच्छां 
विना न काचिदपि अद्ृत्तिष्ेतीदमसंगतमेवसत्तरश्छोकेन कामखेच्छविशेषात्मकस्येव भ्रवतैकत्वमभिहितं तदप्यनिच्छोः कमो- 

चरणकारणप्रश्च तस्येव च कारणाभिधानसुचितमनिच्छोरिच्छत्मककरारणं चासंभवीद्यसङ्गतमितिचेन्न । यथा हि राजाज्ञातः 
पूवं सविषान्नभक्षणे बलवदनिष्टायुबन्धित्वज्ञानात्कर्तु खयमनिन््छन्नपि पुरुषो राजाज्ञाया तदकरणे नियतवल्वदनिष्टसाधनता. 
ज्ञानात्तत्करणे आयिकतद मावज्ञानात्सविषान्नभक्षणं कामयमानस्तदाचरति तथा चास्नगृही तबल्वदनिष्टसाघनचन्ञानात्कलटज्ञ- 

भक्षणादिकं तत्प्ृत्तिसमयात्भाङ सततं कठैमनिच्छक्षपि समथविरोषविपाकाभिसुखाद्टत रेहिकसुखे बल्वद्रागे जनिते 
नरकादावपनीते च दषे कलज्ञमक्षणं कामयमानस्तदाचर तीति कठुमनिच्छन्नाचरतीदयस्य नासद्नतिः । शतृप्रययशेह वर्तै- 

मानस्षमीपकालविदहितलरस्थानिक. । तथाच पूर्वकारेऽनिच्छसत्त्वेऽपि आयुक्तक्रमेगोक्तेच्छारूपकामसय सत्त्वं न विरज्यते 

साक्षादनर्थहेतुलात्कामस्यैव तादचस्य निरासे यन्नो विधेय इत्यथंतात्पयेकमुत्तरव चनमपि हि सुसङ्गतमिति ।! नतु करोती- 
न्वयः । एतदभिधानं च पारतद्यं द्रदयिषुं कामोपमदे भवति मदुपदिषटे परमेष्टऽपि अर्ृत्तिरिदयच्रोत्तरव चनस्य तात्प्थमुन्र. 
यितुं चेति ॥ ३६ ॥ क्रोधोऽप््रेष काम प्रेति । कोधल जिघासात्मकयेच्छत्वादिति भाव ॥ ३७ ॥ अवान्तर 
वैधम्यति । सहजलासहजत्वलक्षणेयर्थः । दध्यन्तच्रयामिधानं सङ्गमयितुमावरकस्य कामस्यावस्थात्रयं प्रतिपादयवि- 
शरीरेत्यादिना । यद्यपि स्थूलावस्थादित्रयमेव द्न्तिकं तथापि तन्न सूक््मावस्थामभ्रतिपाय तिपादयितुभरईमिवि 
तत्मथमसुक्तम् । तथा परकारन्रयेणापौति । वैरिष्ये तृतीया । स्थूरवस्थादिभ्रकारत्रयविरिषटेनेदय्थः । अभिन्यक्तिरेव 
स्थौल्यम् । तदवस्थाविषिष्टेन कामेनान्तःकरणसोद्धतेनाध्तेऽप्यन्तःकरणे अकाशत एव विधिनिषेधगोचरयो सत्त्व वल्व- 
दिष्टनिष्टसाधनत्वम् । तादलप्रकाशादिकमेव च सात्त्विकस्य तस्य कार्यम् । प्रायोविषयञुखादिपराद्युखेऽभ्ययनेकरते बरह्म- 
चारिणि कतिपयावदयकविषयोपरागेणेव कामस्याभिन्यक्तत्वात्तथा च धूमेनेद्यादिना साम्यम् । ततोऽध्ययनाचचिदत्त विषयोप- 
भोगयोग्यावस्थावति तरुणे ज्ञातके तेषु तेषु विषयेषु चिन्यमनेषु तत्तद्धिषथोपरागेणौत्छव्यमुपगतेन कामेनाद्रतेऽन्तःकरणे 
तत्तद्विषयज्तेहिकयुखदु.खयो रागद्वेषत्कय्याद्विहितनिषरिद्धयोरुक्तं तत्तवं न प्रकाशतेऽन्त करणखरूपं तु यथाकथंचितरकाशत 
इति तादृदाकायौभावादाददैत्यादिद्यन्वेन साम्यम् । ततः कृतदारसंग्रहे प्रचुरमुपमुञ्यमान विषये तसिन्नेहिकोत्कटञ्चखदु-ख- 
रागमयतामुपगते नितान्तमौत्कव्यद्याछ्ना कमेना्रतान्तःकरणे परलोकादिसुखदु खमाग्यहमर्थरूपं तत्खरूपमपि कथमपि 
न प्रकाशते दूरे तक्तकायेसंपत्तिरित्युल्बेनेद्यादिदृछन्तेन साम्यं सूपपादं बोध्यम् । उत्तरश्टोकस्थज्ञानपदारथत्वसख विवेकन्ञानं 
वेत्यनेन निवेकज्ञानस्मोक्तत्वेन तस्य ॒दाष्टन्तिकत्वपक्षे कामेन त्यादृतत्वं सर्वेथा कायक्षमलाभावमात्रेण धूमाद्रृतस्य वहेः 
सर्वथा प्रकाराभाववत् । द्वितीयपक्षे कथचिदुत्प्चस्यापि भवातस्थदीपवहुलेभावस्थानस्य कथंचिदपि नासि कार्यक्षमत्वमिति 
तद्वोष्यम् । तृतीयपक्षे संस्कारमात्रेणावस्थितख तस्य तख सर्वथा खरूपानुपटेमेन तत् । विवेकज्ञानं तु शरीरादिविविक्त- 
तया परारलोकिकमोगक्षमस्यात्मखरूपस्य विज्ञानमैहिकामुष्मिकलदुःखयोर्थथा्थखरूपङ्ञान च कारथं॑च तसामुष्मिकटख- 
दु.खयोबेल्वद्रागदेषादिकमदिके च तयोरविंपरीतं तदिति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ इन्दरियादीनामधिष्ठानत्वं खविषयसमर्पकत्वेन 
बोध्यम् । कामः संकल्पो विचिकित्सेतीदिश्चुला मनस एवाश्नरयत्वप्रविपादनात् आच्छायेति। तिरस्छयोखन्तुमनर्द॑म् । 
कायोक्षमं वा छत्वेयथं इति ॥ ४० ॥ ४१ ॥ तात्प्यविषयललादियस्य न विरुब्यत इ्यनेनान्वयः । इन्द्रियाणि पराण्याहुरि. 
दत्रेन्दियगतपरत्वावधेरयुक्तत्वादर्थेभ्य इयष्याहायैमिति शब्दादीन्दरियाथंसाधकत्वेनेन्दरियस्य यत्ततः परत्व तद्िवक्षया भगवता- 
येभ्यः पराणीन्द्ियाणीलेबोक्तमिखय वगम्यते । इन्द्रियेभ्यः परत्वस्य मनस उक्तेरिन्दरियाणि पराणीयदेन्दियेभ्य. परा ह्यथ इति 
्युततस्थानत्वं लभ्यते । श्वत चेन्द्ियाणामरथमहणार्थलेनार्थख यत्परत्वमापाततसतद्धिवशषया तथोक्तम् । श्ुतेसतत्रापि युख्य- 
तार्प्ये तादृश्यपरत्वस्यादरणीयत्तया तद्विरुद्धत्वेन भगवदुक्तेभवेदेव विरोधस्तु नस्यथैभय इन्दरिभयेन्दियेभ्यो वार्थस्योक- 
हूपं॑प्ररत्वमस्तु न ॒किंचिदेतत्तदुमयसमादपि परतो मनः्रकृतेयेदात्मा प्ररस्तदा तस्य स्वेसमात्परत्वमन्याहतमिलत्र श्रुतेः 
परमतात्पर्येण भगवदुक्तेतिरो धासंभवात् । नच टीकाकृता पूवं देहमपेक्ष्य पराणील्युक्तमधुनाञ्थैन्यः पराणीन्द्ियाणील्युच्यत 

इति विरोध इति वाच्यम् । स्थूलशरीर पीन्दरियग्राह्मलेनेन्दियार्थल्लात् विरोधामवात् ज्ञातज्ञानस्ञाधनयोरेव परापर ग्य 



अऽ 9 श्रो० ६1] श्रीषर्मेदतशर्मणा(परसिद्धवचा्र्मणा) विरचितो गूढाथेतत््वारखोकः । ९५ 

प्राधान्येन प्रतिपादनात्तादशस्यार्थेषु शरीरस्येव भावापपूर्वमर्थषु रारीरख एथगभिहितलान्चेति समुदायार्थः । उक्तश्चुतेः सांख्य 
मताजुसारीलभरमं निरसितुं तव्याचटे--बुद्धेरसदादीत्यादिनेति ॥ ४२॥४२॥ 

इति तृतीयाच्यायगृढार्थदरीपिकाविषतिः ॥ ३ ॥ 

चतुर्थोऽध्यायः । 

कयथिताविति । कथं योगमियेकवचनसुक्तमिलनतर तात्प्थम् । फेक्यमुपचर्यति । ईदगेकलममिप्रेय योगमिदेक- 

वचनसुक्तमिति भावः । वलाघानेनेति । सर्वेजगत्पालनावुकूलैश्वयंस्याधानेनेखथैः । तदधीनसुक्तोभययोगाधीनम् । 

पारुयितुसिति । पारनक्रियाविशेषणमिदम् । योगेन यद्रल्नधानं तेन व्यापारेण योगाधीनं पालनमिति बोधयितुं बल. 

धानेन तदधीन मिल्युक्तम् । पाल्यितुसुक्तमिदन्वयः । अनेन भवता किमर्थसुक्तमिल्याराङ्धा निराकृता । पालनाथैतयोक्तयो- 
गकथनस्यौचिल्यमानिष्कर्वुम्थान्तरवंक्रमितवाच्यस्यास्मच्छब्दस्य सर्वजगत्परिपालक इद्यर्थकरणं संगतम् । सर्वशकतिमद्रहये- 

क्यानुखधानस्य निरविकल्पसाक्षाव्छाररूपासंभ्ञाततामुपगतसख मोक्षफरुखैव संभ्ञातरूपपूवोवस्थायामखिलेश्वयेफललेन 

प्रसिद्धसाध्यभिचारिफलतया बलाधायकलमुचितमिद्याक्षेपपूवैकमाद--कथमनेनेत्यादि । केन प्रकारेणानेन योगेन 

बसखधानमिलखर्थः । इतीति । आक्षेप इति शोषः । विशेष्णेनाव्ययमिति विदोषणेन दरयतीति-तमि्यादिः । भकार- 

मिदेः । अन्ययवेदमूललमव्ययमोक्षफललं चाव्ययलं स्तत्युपयोगीति दरितमव्यसिचारिफरलै च बलाधानोपयोगितयोक्तम् , 

न व्यमिचासोऽव्यमिचारः । साधननिषएट- स निरूपकल्ेनायास्तीयन्यभिचारि तत्फलं यदेति विग्रहायस्मिन् सलयवदय फलं 

तमिदय्थः । सर्वत्रैव फर्स कारणाव्यभिचारिखेन तदभिधानस्य व्यथंलात्फलव्यमिचारिलस् कारणेऽसार्वैत्निकलेन अक्न- 

तोपयोगिल्ेन तस्यैव प्रतिपादनीयवान्छ्केशोनैवं व्याख्यानमिति ॥ १॥२॥३॥४॥ सर्वं॑हि वाक्यं सावधारणमिति 

तवेतयुक्तौ तवैवेति भतीयते तव्वासञ्गतमन्येषामपि जीवाना जन्मनामतीतलादत आद--तव चेत्युपेत्यादि । जीवै- 

कयाभिगप्रायेण चेति । तथाच तवेत्युक्तयेव सवैप्रतीतेरपलक्षणाभावेऽपि न क्षतिरिति भावः । खंबोधनद्धयेनेति । 

अञजनेयनेनावरणशक्तिः । परंतपेदखयनेन शात्रुहननतस्पब्रत्यदिः कार्थखावगमत्तदनुकूलविकषेपशािं विना तदसंभवात् विश्चेप- 

दाक्किरओुनोपाध्यज्ञानगता दर्ितेखर्थः ॥ ५ ॥ वदीति । तत्तसमादुक्तस्मरणाद्ेतों निश्चयेन जीवस्त्वमिति जीव एव भवसि 

न तावता सर्वजन ईश्वर इत्यर्थः । नन्वीश्वरस्य सर्वज्स्यैव तथाल न जीवस्या्रामाणिकलादिति जातिस्मर ईैश्वरलमेवेखत 

आद--परजन्मेद्यादि । सावौत्म्याभिमानेनेति । सर्वतादातम्यापन्नव्यापकोपाध्यवच्छिनसवशेश्वरतादात्म्यामिमा- 

नेनेयथः । नसुख्यमि ति । सर्वतादात्म्यलक्षणसवैविषयकलवदनाड़रतचेतन्यात्मकलभेव सख्यं सेस्यं । ताह चेश्वरस्ेव 

परिच्छिन्नस्य जीवचैतन्यलख सवीनुपादानलेन सर्वेतादात्म्यासंभवेन तदसंभवादपि तु तादृशेश्वरतादात्म्यमाभिमानिकं गौणमेव 

तत्तथा तदमिमानिनैव मपि वामदेववत्परजन्मसमदलं॑निरदिशसि न वृस्तसतादशोऽसीति भावः । तत्तथेवरेति । 

नोपपयत एवेखर्थः । प्च्छति--कथमिति । उत्तरयति--यदि तस्येत्यादिना । द्विविध हि शरीरं समटिख्पं व्यशटिर्पं 

च । व्य्टिहपमीद्ाख शरीरं स्थूलभूतकार्यं॑सक्षमभूतकायं दा चेदसदादितुल्यः परिच्छिन्नोपाधिकतयेश्वयेसर्वश्षलादिरदितः 

स्थूलमूलकारमस्थूलदारीरमिमानिजा्रदवस्थजीवकोटावन्तभूतः स्यात् सृक्ष्ममूतकायलिङ्गररीरमात्राभिमानिखप्रावस्थजीनको- 

रावम्तर्भूतः स्यात् । समष्टरूपं यदि स्थूलमूतकार्यं तदभिमानीश्वरो विराडव स्यात् भूतसृक्ष्मकार्यलिङ्गश रीरसमष्टिरूपं चेच्छ- 

रीरं तदभिमानीश्वयो हिरण्यगमै एव स्यादिति सिद्धमिलन्ता्ैः । चिदाभासेन वश्ीङदयति । अचेतनायां मायायां 

खतःभरव्रत्यसंभवान्तनानधिष्टितस्थाचेतनसख व्यापारायोगादिति चिदात्मनः खलामासेन अतिनिम्बेन प्रद्च्यनुकूर्चैतन्य- 

योगेन चेतनलसंपादनेन खेच्छयेव तां तत्ततस्रिणामानु्लश्रहृत्तिमतीं विधायेयर्थः । परिणामविरोषैमायामोहितजनभ्रतीय- 

मानचतुर्यजादिविग्रहबिरेषेरिलर्थः । अभेदे तृतीया । देद्वानिषेव्यत्र ठेहे.ऽन्धेति । इवकारेण यथा मायायां तादात्म्या- 

ध्यासो मम न तथोत्पत्तिषिनाशादिमच्ततद्वि्रहे रारीरं हि तदेव तस्य यच्र यख तादृत्म्याघ्य्ि इति न मम वस्तुतो देहः 

सोऽपि ठु मदेदलेन रोकप्रययगोचरतया देहं इवातस्तेनाहमपि देहवानिव यतो न मम तच्छरीरं वस्तुतोऽतो न वेनोपा" 

विनापि जातो भवाम्यपितु यतस्तेन विग्रहेण देहवानिवातो जात इव तद्वि्रहविरिष्टतयेति सूचितम् । मदिच्छयेव पवत- 

अपने ति । जीवभोगाबुकूलैरदेः समयविरोषोद्रोधितैः प्रथमसुत्पादिततया मढुपाधिमायाप्ररिणमतया मदेयया जगत्छ- 

जेयमितीच्छयैव अरवर्त॑माना जगदात्मना यः परिणामस्तदयुकूकपरिणामवती भवतीलयर्थः । अज्ञत्वमिद्यादि । खरूपतो 

ज्ीबखापि ब्रह्माभिन्नतयाऽजलमन्ययलमस्सेव परंठ॒ तदुपाधेरुत्पादविनाश्चद्यालितमा तस्य ॒तद्धिशष्टवेषेण जन्मन्ययद्या- 

लिलमीश्चरस्य तूपाथेरपि जन्मरदितलं यावद्यवहारकाटं न विनाश इति व्यवहारागोचरनाशलञेन व्ययरहितलं॑चेलीपाधि° 

कृसापि तदुमयखाभावादीशसाजल्रमन्ययलं तख खाभानिकधर्मशचूल्यल्चेऽपि मायापरिणामेश्वयरूपधमेवत्वरं च तदुपधि- 
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कलादुपपय्यत इति भावः । मायाया ईश्वरदरीरत्वे अरमाणमाह-तथाच श्ुतिरित्यादि । आकाशशब्दस्य भूतविरोषे 
असिद्धतया नोक्तश्ुलया मायायास्तथालपिद्धिरियत आद-आकारोऽजाव्याकतसिति । भूतावस्थस्य नामरूपाभ्यां 
व्याकृतलात्कारणावस्थाव्याकृतकूपमायेवाच्राकादापदा्थं इत्यथः । सर्वथा तच्राप्रसिधवृत्तेः दाब्दख तदर्थत्वं नोचितमत 
आकाशराब्दस्यव्याकृता्थेतां दरेयति-- आकारा पवेव्या दि । नहि कार्यरूपे भूताकाश जगत ओतप्रोतलसंभव इत्य 
व्याकृत एवा्राकाशशब्दः प्रयुक्तो द्यत इव्याकाशरारीरमियत्राप्याकाशपदस्याव्याछृतार्थलसंमवं इति भावः । ननूभय- 
त्राप्याकाश्चराब्दस्य दशंनात्संदेह एवास्तु कुतो ऽवधारणमव्याङृतस्य स्यादिदयतो युक्तिमाद-भाकाश्ास्तदिद्यादि । उक्त 
सूत्रोक्तयुक्तेरिदयर्थः । यथास्य लोकस्य का गतिरिलयाकारा इति दोषा चेयघ्राकारारब्देन परब्रहवाभिधीयते । तधिज्षत्तसैव 
लिङ्गदशेनादिति युक्तिसद्धावादवधारणमिति भावः । मायाया ईश्वरदारीरत्वे भगवद्धीताभाष्यसंवादमुपदद्चयति--उन्तचे- 
व्यादि । कायोपाचिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः' इलयादिरपि तत्र प्रमाणमनुसंधेयम् । असंभवस्तु सतोऽ्चुपपक्ते- 
रिति । द्वितीयाध्यायतरृतीयपादस्य नवमं सूत्रम् । तदर्थस्तु सतो ब्रह्मण उत्पतत्यादेरसंभवोऽ्नुपपत्तेः । नद्यतिशायाभावे 
अङृतिविकाराभावसख संभवो यद्धि सबोनुस्युततया सर्वतः सामान्यं तत्तस्योत्पत्तिकारणवेनाभिमतं यक्किचित्यात्तत्ततो न 
सामान्यं स्यादिति सतस्तद्यावत्तते तस्यासत्त्वापल्या कारणलासंभवात्सन्मात्ररूपले तस कार्यकारणयोरविोषापच्या कार्य- 
कारणरूपलन्याघातात् । तस्य सद्विशेषते विशेषस्य सामान्योपादानलरासंभवेन तत्त्वासंभवात् । ङुत्रचिद्धिश्रामाभवेऽनव- 
स्थापातान्मूरकारणस्य वाच्यतया तस्येव सद्रुप्रह्मलोपगमादिति । तशयायादिति । तत्परतिपादितयुक्तेरिदय्थः । नात्मा- 
ऽश्युतेरनिदयत्वाच्च ताभ्य इति । द्वितीयाध्यायतरतीयपादस्य सप्तदशसूत्रम् । तदथंस्वु आत्मा जीवः नोत्पद्यते उत्पत्तिप्र- 
करणेषु बहुष्वपि तदुत्पत्तेरश्चुतेः ताभ्यः श्रुतिभ्यः अ्रमाणेभ्यस्तस निलत्वेन भमितलात् निदलयसख चोत्त्यसंभवादिति । 
न्यायादिति । तेत्परतिपादितयुक्तेरिवयर्थ. । यद्यप्यत्र जीवस्य निदयत्वं घाधितमिति न अ्ृतोपयोगि तथापि न तख जीवख- 
तश्ननियत्वे तात्पयमेकविज्ञानेन स्वैविज्ञानप्रतिज्ञाहदानेरदै तविधातादेरेति निदेश्वरानन्यतयैव जीवनिदत्वे तात्प्य॑ वक्तव्यं । 
व्यक्त च तत्तत्र भाष्य इतीश्वरनिद्यल एव तत्पयवसान्नासङ्तमिति भावः ॥ ६ ॥ ७ ॥ पृ्ैवदिति । खजामीतिवद्याख्येयम् 
॥८॥९॥ १०॥ फठमत उपपत्तेरिति । तृतीयाध्यायद्वितीयपादस्थसूत्रम् । फल्मतः कमौराधितादीश्वराद्धवति 
उपपत्तेस्स्य कर्मजनित्रसादवतः फल्पूवं सत्वात् । कर्मणश्वाञ्चविनाश्चिनस्रदानीमभावादिति तदर्थः । अत्र वखादिक- 
पकरममफलग्रदत्वेन “सवा एष महानज आत्माऽन्नादो वञदान" इयादिश्ुतौ श्ुतलाबेश्वरः कर्मफल्दोऽभ्युपेयते । अनमा- 
समन्ताददातीलयजादः । अच्च %धर्म॑जेमिनिरतएवे"तिसूत्रेण पू्वपक्लोऽस्ति विदितः । तथाहि अतएव '्दशच॑पणमासाभ्यां 
खगकामो यजेते यादिश्वुतावीश्वरनिरपेक्षख कर्मणो ददोपूणमासदेः फलसाधनत्वेन शुतखादुपपत्तेशैव धर्ममेव फलदातारं 
जमिनि्ेन्यते नेश्वरम् । श्ुतस्य खगं साधनलस्याछ्निनाशिनः कर्मणोऽन्यथालुपपत््या विहितस्य प्रतिषिद्ध च तस्यापूरव 
धमोमिधमधघमामिघं व व्यापारे फठपूर्वैकालपयैन्तस्थायिनं श्रुतिप्रामाप्यदेवाभ्युपेदख कमणः फलदत्वोपपादनसंमवात् 
ईैधरस्याविचित्रस्य कारणत्वे विचित्रकायोचुपपत्तेरलष्ानवैयथ्यदविषम्यनेश्णयापत्तश्च न सकारणमिति । अस्य चोत्तरम् 'पूर्वतु 
बादरायणो हेतुव्यपदेशा"दिति सूत्रैणास्ति छतम् । तथाहि हषभय्योकतदपनोदकाथंकानां सिद्धार्थकपदधरितानां पुत्रस 
जातो युजज्गोऽयं ता ते दारा र्ुरियं न सपं“इत्यादिवाक्यानां श्रवणसमनन्तरसुत्यन्नस् इषीदेरिङ्गं यन्सुलप्रसादसुखमाछि- 
न्यादिकं तद्वत् पुरुषसविधवर्तिना ब्युत्पन्ेनापि पूर्ैगहीतदषादिहेतुपुत्रजन्माययैन पुरुषेणोक्तलिद्गैरनुमितेषु हषोदिषु वाक्यार्थ 
्ञानान्यहेदुकत्वेन निशितेषु कायेत्वेनोक्तवाकयारथजञानहेतुकत्वेऽलुमिते गीते च हषादिहेलर्थावगतिसाधनलत निरुकवाक्येषु 
तदानीसुपस्थापकविरेषखाधिभ्योपस्थितपूवैगही तपुनजन्मादयथावगतिसाधनलरूपविकेषात्मना पर्यवसिते पुत्रादितत्तपदानां 
कायानन्वितयुत्रादिषिद्धार्थकतावापोद्धापादिभिनिर्णीयत इवि सिदे सिद्धाथंसंबन्धे पदानां श्रामाप्ये चाहेयोपादेयभ्रयोजन- 
वद्धूतापूवाथेकानामपि वाक्यानां खार्थैऽर्थवादवाक्यानां वावद्यपेक्षितवाक्यान्तरार्थसंबन्धकानामन्यार्थवेनासंभवत्खार्थ- 
पयैवसानानां खाध्यायविधिग्रहीताथंवलादिलोभेन विष्य्थसमन्वितखार्थतात्पयकाणामपि स्वुलादिविष्यर्थसखमन्विताथप्रति- 
पादनद्वारभूवे खाथे बाधिते लक्षितयुणादिद्धारेण स्तुखायर्थकलमबाधिते च लोकिकभमाणैः खाये संभवति सार्थऽन्या्थताया 
अन्याम्यततयां खाधद्वारेणेवेति द्वारभूता खार्थप्रतीतिरबाधिता हीतार्थगोचरान्याथतात्प्यैकवाक्यादपि जायमाना प्रभैव भवति 
भवति च तद्धोचरीभूतोऽथः सिद्धो वरिरिष्टार्थतात्पर्यकवाक्यभरतीतविरशेषणवदिति प्रसाभ्यमानान्तरागोचराग्रहीतनाघार्थकमन्न- 
्वादा्वान्तरस्रतीतिविषयतया _ परभेश्वरानन्ये्द्रादिदेवताविभ्हयैतन्यहविरुपभोगतूप्तीशनाध्रसादकोपफल्दातृलायर्थजातं च 
भ्रामाणिकं भसाधितमेश्वयेविरेषयोगायज्ञस्थानेष्वनेकेूपस्थानमदुपस्थितस्यापि वा खस्थानस्थितद्ैव सरवज्ञस्याहानज्ञानखोेद्य- 
कल्यागज्ञानतत्फलसन्निधानभहणादिफलसं पादनं तत्रादशेनादिकं चोपपादितम् । प्रयोगापेक्षितदरव्यखगगादिज्ञानानामिव ज्ञानख- 
भावादथसत्त्वप्रवणानां कारणान्तरादुपस्थिया मन्रार्थत्रादवाक्यशेषजवेनाभ्युपेयानां यागापेक्षितदेवताखसशूपज्ञानानामपि 
बाधाभावत्खविषयसत्वसाधकतया यस्मे देवतायै हनियहीतं सखात्तां ष्ययेदरषद्करिष्यज्निखनेन यागपूर्वं॒करैन्यतया पराप्तस 
ध्यानस्य वस्वुगोचरतरे संभवति समारोपमात्ररूपताकत्यनखान््राय्यलादथवादादिीतदेवदत्तखडपाखम्ननलस्योचितलात् 
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करणतया ज्ञातस्य मश्वस तद्िषयलानोचियेन च मच्राभिन्नता च निराकृता । देवतायाः मच्रात्मलेऽथवादादिग्रहीतविग्रह- 
वदिन्दरादयर्थकतादयागशब्दखरूपरूपपरा्थखखीकारमरसङ्ग इन्द्रादिपदेषु योगेषु च देवपूजालस देवप्रसादानुकूरव्यापारल- 
लक्षणस्याचेतन मश्रात्मकदेवतोहेदयकतरे तस्याः प्रसादासंभवेनानुपपत्तिश्च भदित । वेषामिन्दरादीनां स्थानविक्ञेषाभिमानिनां 
दैवभावे स्थिते क्मानधिकारिणामिनद्रादुदेरयकयागकतैलाभावदिन्द्रपदापककमेकवृलावस्थायां तदभिमानिव्यक्यन्तरोदशेन 
यागकतृखस्य “इन्द्रं मित्रे वरणमभिमाहु"रिति श्रुत्या भ्रतिपननेन्द्रदिदेवभावमीश्वरं तत्तदात्मना विष्यनुरोधेनाभिध्याय तदुदेश्येन 
वेन्द्रादिकतृकयागस्य वोपपादनेन देवताविग्रहखीकार इन्दरादुदेशेनेन्द्रादिकर्वुकयागस्यासंभवाङ्धा च निराकृता । र्थिरीङ्ते 
चैवं देवताविगहचैतन्यादौ पूर्वलिव्यादिसू्रेण कमौराधितायाश्वेतनदेवतायाः फलम्रदलं व्यवस्थापितम् । एष ह्यव साधुकम 
कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उलिनीषती"यादिश्वुया कर्महेतुलेन फल्ेवुलेन चेश्वरस्य व्यपदेशात्कर्माराधितादीश्वरा- 
सप्रसादद्वारा फल बादरायणो मन्यत इति हि सूत्रार्थः । अथ कर्मेणोऽपूर्व्रति कारणलतरे खजनकषतिमत्त्वादिपरम्परासंबन्ध 
एवावच्छेदकलेनाश्रयणीयः प्रसादं प्रति हेतुत चोदेद्यलादिकं कारयितृलविरेषादिकं वा कारयतीति श्रुतिनिरदेशिद्धं संब- 
न्धत्वेनोपेयमिति गौरवविरहेऽपि फलं भरलयपूर्वसख कारणत तदवच्छेदक- सबन्धः समवायः स्यात्, देवतासमवेतस्य असा- 
दस्य हेतुले च परम्परासंबन्ध एव तथाभ्युपेय इति यागादिकर्मव्यापारतयाऽदृष्टमेव कल्पनीयं न देवताभरसाद् इति चेन्न । 
अदृष्टं हि साधनतया कल्पितमप्यचेतनमेव कल्प्यते तस्य चैतन्यभ्युपगमस्यापसिद्धान्तकवङितललादनन्तचैतन्यकल्पनागौर. 
वपराहतलाच्व । तचाचेतनं चेतनानधिष्ठितं सन्न साधनभावसुपगन्तुमहंति । चेतनाधिष्ठितस्य कुठरदेरछेदनादिहेतु मन्यथा 
तदभाव इत्यसय सदखशो दष्टतात्पवनविदुदादीनां खसं चारादिहेवुल्े चेतनाधिष्ठितलन्यभि चारस्य तेषां पक्षसमलेनादोष- 
त्वात् । ट्टविरद्धं च न किमपि कल्पयितुम्हंमतिभ्सङ्गात् । नच जीवस्य तदधिष्ठातृलसंभवः । तत्खषूपतत्मकारायज्ञलासा- 
शस्यैव चाधिष्ठातृललस्य दष्टल्ात् । तस्मादीश्वरस्य तदधिष्टातृलं वाच्यम् । तदधिष्ठातृलं हि न तदसंबद्धस्येतीश्वरेणादष्टसय 
परंपरासंबन्धोऽभ्युपेयः । सचावुकूलप्रयन्नेच्छादिमदीश्वरसंयुक्तात्मसमवायादिरेव तव॒ स्यात्तद्रं मम मतेन खाभयेश्वरतादा- 
त्म्थेन कर्मकतृनिष्ठेन प्रसादस्थैवादृ्टमप्रकल्प्यफलहेदुलं कल्पयितुं युक्षम् । असादाधिष्ठातरलं हि तेन समवायादिसाक्षात्व॑- 
बन्धेन संबद्धस्येव वचेतनानधिष्ठितस्यादृ्टस्य द्टिरद्धसाधनलकल्पनयेक्षया श्ुवितन्मूककपुरणेतिहासतन्मूख्कलोकमरसिद्धि- 
गोचरस्य देवताप्रसादस्य जातेव्ये्त्यतिरिक्ेषु खरूपसंबन्धवत्साक्षादेव खरूपादिसंबन्धसय कल्पनमुचितम् । य॑ प्रति कोप- 
स्तेन सह कोपसयेव यं प्रति प्रसादस्तन सह प्रसादसाप्यश्चभकारिणे प्यति प्रघीदति श्युभकारिणं तीति ्रययसिद्धखय 
खस्वामिभावादिवत्साक्षात्संबन्धस्य विषयलरायात्मकस्याथवा नाभ्रसिद्धलम् । देवताप्रसादस्य व्यापारत्वं हि सुश्िष्टं भवति 
लोकदेन । तथाहि जोकि ईश्वरो राजा प्रणिपतनाज्ञलिकरणस्तुल्यसुकूखाचरणादिभिराराधितः असन्न. खानुरूपमीप्सितफल- 
माराधकाय प्रयच्छति विपरीताचरणेः ऊपितोऽनिष्ट॒च । तथैव परमेश्वरोऽपि देवपूजात्मकेन यागेनाराधितः पभरसन्नः सन् 
कामितं फलं प्रयच्छति भ्रतिषिद्धेन कर्मणा कुपितोऽनिश्ं चेति । एवं रसाद् स्य व्यापारत्वे तद्धेठुतया लोकेऽपि छं स्तोत्रादिकं 
यागेऽग्यनुष्टितं नाद्यन्तादृ्टव्यापारकं भवति देवतातत््रसादाद्यभावपक्षे तु तादृशमेव । एवमन्येषामपि होत्रादिव्यापायणां 
तथात्वं बोध्यम् । नचैवं विधा अपि सन्ति यागे व्यापारा ये लोके प्रसादहेतवो न दष्ट इवि वाच्यम् । ट्टा हि शेके लौकि- 
केश्वरस्य आङृतजनविलक्षणप्रसादकोपानुबन्धिनो रोकव्यापाराः किमु तदा वक्तव्यं परमेश्वरस्य लोकविटक्षणप्रसादहेतुते 
व्यापाराणाम् । यथैवाङ्गपू्ौणि खीक्रियन्ते तथवावरान्तरप्रसादाः परमप्रसादहेतवोऽङेभ्य इति नाङ्गानु्ठानवैफल्यम् । दष्ट 
चैवं लोकेऽप्यात्मभ्रियपुत्रदारामास्याराधनोपजाताल्पप्रसादक्तमेण क्रियाविशेषेण महाप्रसाद ्रभूणाम् । यथा च लोकिकं शश्व 
रोऽनुगृद्धन् साधुकारिणो निग्ृहन् पापाचारिणो रक्तो द्विष्यो वा न भव्येवं परमेश्वरोऽपि कमापेक्षस्यैव परमेश्वरस्य श्रसादा- 
दिद्दारा फल्हेतुलाभ्युपगमान्न कमोनुष्ठानवै फए़ल्यवेषम्यनेण्यखष्िवैचिच्याभावादिदोषाणामस्त्यवसरः प्रासादेश्च मायान्तः- 
करणदित्तिविशेषो रविद्टासरोकादिस्थायिभाववत्स्थायी च भवति । नास्सस्माकं हि चुर्विरतिगुणाधभ्युपगमनिगड° 
बन्धनम् । यत्खर्गादिफलं पतीश्वरस्य साधनत्वं न॒ तदागमसिद्धविश्वहेत॒लादतिरिच्यत हइत्यतोऽपि ल्ावमत्र॒ बोध्यमिति 

सिद्धं परमेश्वरस्य फल्दलमिति ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ अद्िन्युग इति । दैवयुगाभिभायेग अन्यथा 
विद्रमानद्वापरे ययातिप्रगतेरभावादसङ्गतिरेव खात् ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ धम्यैध्यासेनात्मन्यारोपित हति । 
कर्मणां कायिकवाचिकमानसिकानां यो धर्मी देहेन्दियान्तःकरणरूपसेन सह योऽ्दं गोरः काणः खजः सखी दुःखीदयादि- 
ताद्ात्म्यारेपसदधेठुको य आत्मनि चरीरादिकर्मेणामारोपसद्धिषय इवर्थः । सतिसपमीयम् । कर््ाभावमिति । कमौरो- 
पथूर्मिण्यत्मनीवि शोषः । छिडर्थस्याविवक्चितल्रादाह--पश्यतीति । सव्यापारेष्विति'। सत्यु तेष्विति श्लेषः । व्यापा 

सोपरम इति । सतिसक्तमीयम् । व्यापारसि ति । आरोपधमिषु देदेन्दरिमादिष्विति शेषः । कर्मविकर्मणोस्तत्व- 
मिति । आत्मा कूटस्थचैतन्यरूपः सदैव कमैरहितः शरीरेन्दरियान्तःकरणादिकमेव सदा कर्मेवदिति कमैणस्लमिदयर्थः । 
अकर्मणस्तस्वमिति । शरीरादिकं सततपरिणामखभावत्रिणमयमायापरिणामलात्वततमेश कर्मवक्ष क्षणमपि नित्यौ- 
पारम् \, परमात्मैव च कमैरदित इ्यकर्मेणस्लमितयथः । जड दति । विषयसप्तमीयम् । तथा डगद्ुनीरयपि इण्डदययोः 
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संबन्धालुपेपन्तेरिति । अयमाशयः--न क्तिरेव ज्ञानं । तथां सति ज्ञानं भरयक्ं अति विषयेन्द्रियसंनिकषदेर्विषयस्य च 

हेतुलमस्यावर्यकं त्च ्रहणासंभवेनाप्रामाणिकं स्यात् । तश्नान्वयव्यतिरेकग्रहे सति हि प्रष्यम् । ज्ञानापूरवैकारे विषये 

अमाणानवतारेण तखेवाप्रामाणिकललापन्त्या कसिमिन्नन्वयव्यतिरेकौ कार्यस्य हि भद्यो स्यातामिति भ्रयक्षपूवैकाडे सत्तया तद्रहा- 

यात्मखरूपमपि विषयग्राहकं ज्ञानरूपसुपेयम् । तशवा्ञाततया भ्रमाणानपेक्षमपि तच्छक्तोति गृहीतुम् । वेनाज्ञातेऽप्यनेन 

तज्ज्ञातमस्येवेलयपि न वाच्यम् । उत्य्यनन्तरं प्रथमभ्रक्षपूर्क्षणे केनापि पुरषेण तस्य ज्ञातलाभावात् । नच तदानी- 

मज्ञातत्बेऽपि प्रलयक्ेणैव पूर्वैकालसत्तया तस्योत्तरका्मतुमितखसंभवान्नासत्वं यदाकदाचिदपि ज्ञातसख तलासंभवादन्यथा 

खापकारे स्वस्यासत्त्वापातात् । नहि संनिक्षैविषयादेरदेतुतया ज्ञातस्य कारणत्वं येन पूवैकाल आवश्यकं ज्ञानं भवेदपितु 

खरूमत एव हेतुलमिति वाच्यम् । कर्येण खाव्यवहितपूर्क्षणवृत्तितयैव कारणमजुमेयं । नचोतपत्तिक्षणे किमपि संनिङ्ृष्ट येन 

तदव्यवहितोत्तरक्षणोत्पन्चेन कार्येण तत्कार्सत्तयाऽलुमीयेठेति । तदानीमप्रमितसत्त्वस्यासत्तत उत्तरकाठेऽप्यसत्त्वापातात् । नच 

स्जञश्वरेण तदानीमप्यस्येव यहीतमिति वाच्यम् । तत्रैव मानाभावादन्ययेश्वरण्दीतत्वेन छदङ्गादिकमपि सत्संभायेत । 

लोकेन गृह्ीतसत्त्तस्येव सर्बहञेश्वरणहीतत्वे मानल्रस्यात एव वाच्यलरात् । नच समम्योत्पत्ति्षणे अहणमिति वाच्यम् । तस्याः 

कर्येभेवं तदानीं गृहीतेन ब्रह्यतयाऽयृहीतायाश्वालिङ्गतयान्योन्याश्नयात् । यदाकदाचिद्ुहीतेन कार्येण यदाकदाचित्सत्तया 

पिद्धिनौत्पत्तिक्षणसत्तया कायस्य श्यनुमापिका । नहयेतावत्छल्व्याप्तानेककार्यकारणपरम्परालन्धोत्पत्तिकाखिलकायेकारणपरम्प- 

रायां स्वं खस्वोत्पत्तिकाले अ्रमितमेवेति कथंचिदपि वक्तु शक्यं । तथाच यस्यकस्चिदप्य्रमितत्वे तस्यासत्तवे सर्वैकायांणाम- 

सत्त्वापतत्या बहुतरालुपपत्तिरापतेदिति । तस्मादज्ञाततया सर्वैस वस्तुनः खसत्ताकाढे सर्वैदेव आहकमनवच्छि्नभूममखि- 

सतिशायिस्फुरणैकरसमुपेयं ज्ञानं इत्तिमिन्नम् 1 किच इत्ति. प्रदीपस्य अदीपान्तरानपेक्षलनरत्त्मन्तरानपेक्षतामान्रेण खमर- 
काद्रोच्यवे न वस्व॒तः खप्रकारा अरदीपवदेव तस्यापि खभिन्नज्ञानपेक्षल्ात् । जडपरिणामत्वेन जडतया चेतनपेक्षाया 

अवस्यकल्लादिति सयमभ्रकाशामानया परप्रकाशस्याशक्यतया कूटस्थनिलयसरम्रकादाचेतन्यं ज्ञानसुपेयम् । एकेन ज्ञानेन 

जानामि जनामीदयनुगताकारतीत्युपपत्तौ जाद्याङम्बनङ्केरोनाजुगमोपपादनेऽप्यनेकिषयत्वकल्पनागो रवस्याभ्रामाणिकख 

दुवौरतापत्तरेकमङ्गीकरणीयमेव खभरकाशचेतन्यम् । किंच ॒युषुप्तिकारीनाज्ञानाचुभवाबुरोधेन ज्ञातेकसत्युखदुःखादिम्रकाश्ानु- 

रोधेन च खीकरणीयमेव इत्तिभिज्ञं ज्ञानम् । खधुप्तो इत््यसंभवात् खखादावपि वृच््युपगमेऽनयुभविकक्षणमात्नाज्ञातसस्वपर- 

सङ्गेन वृत्तेरनभ्युपगमात्सत्वप्रधानान्तःकरणपरिणामत्वस्य दृत्तिखुखयोरवियिष्टत्वेन खप्रकारो इत्यनपेश्षतायास्वुस्यत्वात् व्यव- 
स्थिते चैवं कूटस्थनिदे परमात्मखरूपे सकलबाधावसानतयाऽबाधिते सकल्विषयावभासके ज्ञनेऽज्ञानसाधकत्वेनाज्ञानावि- 

रोधिन्यज्ञाननिषृत्तये वृत्त्यपेक्षायामपि स्थितायां ज्ञानेन खड ज्ञेयस्य संबन्धो न ज्ञेयमिभ्यात्वं विना संभवतीति ज्ञेयस्य विश्व 

प्रहि मिथ्यात्वं न स्याज्जेयत्वं न स्यात् तख ज्ञानसंबन्धरूपत्वादिति मिथ्यात्वाचमानेऽस्यनुकूकतकोऽभिमतो वेदाम्तिनाम् । 
तत्र ज्ञानवज्ज्ञेयस्यापि परमार्थसद्रूपत्वे संबन्धस्तेन सह न संभवति । तथाहि प्रलयक्षस्थले ज्ञानेन ज्ञेयसय काटविभकषाभा- 

वनियमेऽपि विषयस्य बाष्यस्यान्तरेण ज्ञानेन परमते देशविप्रक्षनियमात् । संबन्धदेशकाटविग्रकपा भावयोथ समव्याप्तत्वख 

स्संप्रतिपन्नसंयोगसमवायादिसंबन्धस्थरे गृहीतत्वात् देश्चकाल्विभ्रकषां मावो ह्यव्यवहितदे्काकरुत्वम् तस्य भवियोग्य- 
भावादीनां तात्त्विकसंबन्धस्यासिद्धतया तन्न व्यभिचारनि्णयस्यासंभवात् व्यभिचारसंशयस् तत्तकस्थङेऽबिरोधित्वात् संबन्धं 

भ्रति देशकाकबिध्रकषौभावसख प्रयोजकत्वे देरकालानिभ्रकर्षे संबन्धनियमस्तदभावे हिमवद्धिन्ध्यादौ संबन्धाभाव इव्यन्बय- 
व्यतिरेकेण निर्णीते भयोजकाभावे ्रयोज्याजुपपत्तेस्तकंसय विद्यमानत्वात् । घटीयर्परसंयोरदै्षकालनिप्रकुपौभावेऽपि न संबन्ध 
इति कथं तस्य प्रयोजकत्वभिदस्यापि वक्तुमदाक्यत्वादुभयोरपि धटात्मकत्वेन संबद्धत्वात् । अयमस्य देश इति व्यवहार 
गोचरो देरोऽपि नहि दुर्निरूप्यः । यख यदेशत्वं त्वादशामभिमतं तखेव देश्चतयोपादानात् व्याप्यदिः सर्वस्य व्यावहारिकत्वात् 
परमार्थतो दुनिंरूप्यत्वस्य मायिकानां व्याप्यादीनासुक्तानां देशकाल्मदिघरितानां भूषणत्वात् । यत्रयत्र ॒संवन्धस्तत्र देदकाल- 

विप्रकषीभावं इति संबन्ध व्याप्यतया देशकाटविभ्रकषौमावस व्यापकतया भवति निर्णयः ! खति चैवं यथयेोर्विरकर्षो न 
तयोः संबन्ध इति व्याततः संबन्धन्यापकदेदाकालानिश्रकषैखाभावेन ज्ञानहेययोः संबन्धामाव एव परं सिग्यति । सा चायुमि- 

-तिस्तात्तिकत्वेनेव संबन्धाभावं गोचरयति । व्यावहारिकसंबन्धस्य विषयस्यातात्त्िकत्वोपगमेन साधयिप्यमाणतवात् । नचैवं 
-यस्य देकालविश्रकषामावस्रसख् सिष्यन् संयोगादिः संबन्धस्त्ारिविकः सि्येत् । संयोगवत्संबन्धत्वेन समवायस्यापि युत- 
सिद्धाश्रयत्वं सिथ्येदिति वाच्यम् । देदकालविप्रकषोभावस्य हि संबन्धत्वेनैव संबन्धन्याप्तता न तात्त्विकसंबन्धत्वेन मन्म. 
तेऽप्रसिद्धेः । परमते वैयथ्योदव्यावर्तकत्वादिति संबन्धमा देशकालूवि्रकर्षाभावात्सिश्यति । यदि वाधकं न स्यात्यदि 
संयोगादिस्ता्त्िकोऽस्तिहि सदसन्यामनिर्वचनीयत्वदस्यत्वादेरदेतश्चुेश्च बाधकस्यैव सत्त्वम् । युतसिद्धयोरपि हिमवद्धिन्ध्ययोः । 
संबन्धादद्येनात् संबन्ध्रति तस्याप्रयोजकत्वेन तदभवे संबन्धानुपपत्त्यभावात् । समवाये युतसिद्धसंबन्धत्वासं भवाच्च । 
नच यथा संयोगबाधाहणक्रियादिविधिष्टवुद्धेः समवायः सिथ्चति तथेव धटो नासि वटं जानामीच्छामीदयादिविभिषटः 
बद्धैः अतियोभित्त्तिषयत्वादिसंबन्धः अतियोगिनिषयदेः संयोगसमवायादिनाधात्तदतिरिक्तः सेत्छतीदिवाच्यम् । बिम 
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तोक्ता म्रतियोग्यभाव विषयन्ञानादि विषयिणी बुद्धिर्विंशेषणविशेष्यसंबन्धविषया विशिष्टबुद्धिलात् दण्डी पुरूषो नीलो धटः 
इत्यादिविशिषबुद्धिवदियदुमानेन संबन्धलेनैव विषयिलादिसिद्धेसतािविकसंबन्धलेन तदविद्धे्मिथ्याभूतसख ज्ञानज्ञेयाज्ञानज्ञेय- 
प्रतियोग्यमावादीनां विषयलप्रतियोगिलादिसंबन्धस्यास्माभिप्यङ्गीकारात् न वयं हि तेषां संबन्ध एव नास्तीति ब्रुमः 
कितु मिथ्याभूतः देरकालविप्रकषां भावरूपव्यापकस्यामावेन विषयज्ञानादेः संबन्धामावखय सिदधर्मिभ्याभूतसंबन्धस्यैव तद- 

विरोधिात् । उक्ताभावस्य नेह ननेदयादिश्रुययुकूकसत्तकोक्तप्रमाणसिदलनाभ्रातिभासिकतया ताच्तिक॑बन्धस्य तद- 
विरोधिलासेभवात् । यदा हि विश्वस्य विषयस्य ज्ञनेऽध्यस्तलं न तार्िविकलं तदाधिष्ठानेन ज्ञानेन विषयस्य देशकालविभ्र- 
क्षाभावात्संबन्धाभावस्यासिद्धतयोक्तायुमानेन सिच्यन् संबन्धो ज्ञनधर्मिकस सनघट इत्याद्यारोपस्य विषथीभूतो यो घटस 
सता ज्ञानेन तादात्म्यलक्षणः संबन्धस्तदात्मक एव सिच्यति खघवात् तस्यावरयकतया तेनेव घटं जानामीदयादिविशिष्ट. 

भलययव्यवदाराद्युपपत्तौ तदतिरिक्तस्य प्रतियोगिखादिकल्पस्य विषथलस्य संबन्धतया कल्पने गौरवात् एवंच घटादीनां सति 
ज्ञाने व्यापके कल्पिते ज्ञानेन सह ॒देश्षकाटविश्रकषोंमावात् भूतलखदिना संयोगवत् ज्ञानेन संबन्धो भवत्युपपचो व्यापका- 
भावाभावेन तात्त्विकेन स॑बन्धस्यामावस्याप्राततिः संयोगादीनामिव इर्यलादिहेतुभिददयस्य संबन्धानुपपत्तितकंसदछ्तैस्त- 
सपि मिभ्यालघिथ्या न ताच्विकंलम् । संयोगादितः प्रतियोगिल्लादीनां लय विशेषः । संयोगादेर्देशकालविप्रकषभावेन 
तदभावासनत्तवात् । यावव्यवहारं चाल्नदच्ामपि ताचस्तविकसंबन्धलेन नाभावग्रहणं ्रतियोगिलादीनां तु देशकारविभरकषात् व्यव- 
हारका एव तालिकसंबन्धत्वेनाभावप्रहणमिति संयोगविषयलादिकं धघटादिव्यावहरिककल्पम् । विषयललाभ्यासिकत्वेऽपि 

' तदभ्यासस्य हि मूलाज्ञानमात्रजन्यतया तस्य व्यावहारिकलमेव । अतियोगिखादीनां ठु सर्वजनव्यवहारगोचराणामपि चन्द 
वितस्तिपरिमाणदेदात्मेक्यादिवुल्यलम् । अनिद्यातिरिक्तदूरलसंस्कारविरोषादिदोषविशेषजन्यारोपगोचरत्वेन व्यवद्यारकाञेऽपि 
शाच्नतस्तद्धावनिश्चयेऽप्यनुवंतैमानलादित्युपपन्ना विश्वस्य तात्तिविकत्वे इण्ड्यसंबन्धानुपपत्तिः । यत्तु विषयत विषयिलस्य 
वाविरिक्तस अ्रतियोगिलादिकल्पस्थ संबन्धत्वं न संभवति विषयस्य विषयमात्रनिष्ठलात् विषयिस्य च ज्ञानमात्र- 
गतलात् संबन्धस्य संबन्विद्धयनिष्ठलनियमादिति । तन्न । एकसंबन्धेन संबन्धिद्यनिष्टलनियमे मानाभावात् । विषय- 

लस खरूपेण निषयेण निरूपकतया च ज्ञानेन संबद्धस्य संबन्धत्वोपगमे श्चषलयभावात् । अन्न विषयत्वस्य यत्संसगंत्वं तत्कि 
सेबन्षिद्रयातिरिक्तस्य तदनतिरिक्तसय वा । अतिरिक्तस्य चेदवदयं संबन्धिभ्यां संबद्धस्येव संबन्धत्वं वाच्यमन्यथातिभ्रस- 

ज्ञात्. । संबन्धस्याप्यसंबद्सय तथात्वेऽतिभ्रसङ्वात् संबन्धो वाच्य इयनवस्थां स्यात् । अनतिरिक्त तथात्वे संबन्धान्तरान- 
पेक्षतयाऽनवस्थाविरहेऽपि ज्ञानात्मकता वा स्यात्. बिषयात्मकता वा खात् । नाद्यः । इदं रजतमिदं रद्गमिति समूहालम्बन- 

रमाया अपि भ्रमल्रापातात् रजतरद्ननिष्ठविचेष्यलयोरुभयोरेकज्ञानात्मकत्वेनैकतया रघ्षलरजतलप्रकारतानिरूपितलात् एतं 
पर्वतो वह्धिमान् मदानसं॑धूमवदित्युभयाकारसमूहालम्बनज्ञानस महानसं वन्ह्यभाववत् पवैतो धूमाभाववानिवि बुश्योः 
अतिबन्धकलापत्तिरेकन्ञानानतिरि्तविशेष्यलयोरेकतया अकारतादयनिरूपितलात् विषयसखरूपत्वे पर्वतखदव्यलवहिलाय- 
वच्छिनविषयलादीनमिकलापत्त्या वद्िमान् पर्व॑त ईति बुदेदरेव्याभाववान् परवतो बन्ह्यभाववत् द्रव्यमिति बुद्धिपरतिबन्धक- 

लापत्ते- विषयतावन्छेदकरूपरवे च संयोगसमवायावच्छिन्नवेद्धिवावच्छिन्ञप्रकारल्रयोरेकल्वापत्या संयोगेन वहिनांस्तीति 
द्धौ समवायेन वद्िमानिदयस्य परतिबन्धकलापत्तेः । पर्वैतलावच््छिननप्रकारखविशेष्यलयोः वहित्वावच््छि्प्रकारत्व- 
विरोष्यत्वयोरप्येकत्वापत्त्या पर्व॑ते वहिनांसीति बुद्धिपरति पवैतवान् वहिरियस्यापि अ्रतिबन्धकत्वापत्तेः । एतेन भरका- 
शस्य सतस्तदीयतामात्रनिबन्धनः खेरूपसंबन्धविशोषो विषयत्वमित्युदयनाचार्योक्तमप्यपास्तम् । ज्ञान विषयसखरूपत्वस्य 
मिराङृतत्वादन्यखरूपत्वस्य सर्वथैवासंभावितत्वात् । अथातिरिक्तमेव विषयत्वं तच्च खरूपसंबन्धेन विषयेण संबद्धं 
विषयज्ञानयोः संसर्गः खरूपस्य संबन्धान्तरेण संबद्धत्वानपेक्षत्वात् भन्यखरूपरसयय खखरूपत्वासंमवेनातिभसङ्गविरहा- 
दिलखयनवस्थाया नास्सयवच्श्च इति चेन्न । विषयत्वखरूपं यदिहि संसगः स्मास इति ज्ञानविषयत्वस्य घटादिव प्रटादप्यति- 
रिक्तसख प्रटेनेव घटेनापि खरूपेण कुतो न संब्रद्धता स्यात् । खरूपस्यानपायात् । खं नं खीयमिलयबाधितप्रल्ययेन 

सखस खसंबद्धत्वासंभवात् । यदि विषयस्रूपमेवं विषयत्वस्य सेसगं उच्यते तदपि नाविरिक्तिस विषयत्वसखोक्तक्ञानीयसय 
यथा घटोऽनात्मा तथैव पटोऽपि संबन्धान्तरेणासंबन्धी च यथा परस्य खरूपं विद्यते तथा घटस्पापीति परट एव खह्पेण 
तत्स्बन्धी म धरः शयसख दुबैचत्वात् । नच यउज्ञानं यद्विषयकं यद्विषयत्वसख तत्खरूपमेव संबन्धं इत्यपि वकुं शक्यम् । 
पट. इति ज्ञानविषयत्रस्य धटेनासंबन्धनिश्चय उक्तज्ञानस्य चधटाविषयकत्वनिश्वयो चटाविषयकत्वनिश्चय उक्ताज्ञानविषयत्वस्य 

चटेनासैबन्धनिश्वय शत्यन्योन्याश्रयापत्तः । नापि पट द्याकारकन्ञनविषयत्वस्य पटसखरूपमेव संसगं इत्यपि संभवति । 
साकारवादातिरिष्तपक्षे पटनिषयकत्वाविरिक्तस्य पटाकारत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् तख निराकृतत्वात् । खं न खीयमिदय- 
बाधितप्रद्ययाद्यथां खसय न खप्रतियोगिकत्वं तथा खाञुयोगिकत्वमपि नेति विषये विषयत्वस्य बिषयखरूपखापि संबन्धत्वा- 
संमवाच्च । तस्मद्धटं जानामीति विदिष्टज्ञानग्रययगोचरः संबन्ध आध्या्तिकतादात्म्यमेव व्यवतिष्टवे । तस्याबिदयकत्वेन 
भागुष्करीत्या संबन्धत्वा्ुपपच्यदेसतद्धुषणत्वादिति । अथान्यदपि विषयत्वं शक्यं वक्तुम् । कथयुच्यत आध्ासिकतादात्म्य- 



१५० सधुसूदनसरखतीप्रणीतभगवदीतागूढाथदीपिकायाः [अऽ ¢ ®ोऽ १८ 

मेवं॑तदितवि चैन्नान्यसय निर्वक्तमरक्यलत् । तथाहि ज्ञानकर्मलं विषयलमियपि न निर्वक्तुं शक्यम् । तद्धि ज्ञान. 
जन्यफरन्नयलम् । फलं च ज्ञानतैव स्यात् । सा च खासंबद्धे यदि ज्ञानेन जननीय सर्वत्र खात् खसंबद्धे यदि तदा तख 
संबन्धस्य निर्वचनेऽकं ज्ञाततयाऽनि्वैःबने संबन्धलानुपपत्तिः ! तादशसंबन्धसद्धवेऽपि कर्मलन्यवहाराय तत्खीकार इत्यपि 
न । अतीतानागतादेरपि ज्ञानविषयल्ेन तत्र ज्ञातताया ज्ञानेनोत्पादयितुमक्यतयाः विनैव ज्ञाततां यथाकथंचिद्धिष- 
येनैव गौणकमलेन कर्म॑लव्यवदहारस्योपपाद्यतया वि्यमानविषयेऽपि ज्ञाततायां मानाभावात् । ज्ञानाकारापंणक्षमलं विषय- 

लमिदेतदपि न ज्ञानाकारस्य तदपेणक्षमलस्य च दुर्निरूपल्लात् तज्न्यहानोपादानगोचरलरमपि न तत् । अतादशस्याका- 
शदेरविषयलापातात् । एवमन्यदपि न िषयलररूपं किमपि वक्तुं शक्यमिल्यगल्या यथोक्तरूपमेव तदङ्गीकरणीयमिति सुप्तं 
दग्दस्ययोः संबन्धानुपपत्तरिति । बन्धहेतुत्वाभावादिति । यत्कर्म यज्ञदानादिकं तत्सर्वं बन्धहेतुबन्धहेतुश्वाकर्भेति 
बन्धहेतुल्राभावस्याकर्म सार्य खाकर्मध्रमनिमित्ततरसंभवद्धेतु खेन निर्देशः । भकर्मपदेन बन्धहेतुरुच्यते । तत्र पदार्थतावच्छे- 
द्कसत्त्वस्य विश्िष्टतादात्म्यग्रयोजकतया हेठुखेन निर्देश इति ठु न वाच्यम् । तथासत्युक्तज्ञनस्य भ्रमानात्मकतया 
मिथ्याज्ञानलेनेदयायभ्निसग्रभ्यविरी धात् । प्रत्यवायहे तुत्वेनेति । निन्दितेन कर्मणा सह॒ पापहेतुलेन साददेयेन 

अमनिमित्तेन नियकमोकरणे भवति निन्दितकर्मबुद्धिरिति तस्यापि हेतुलेन निर्देशः ईत इति । अश्चुभमोश्चदेत॑त्वेवि । 
अञ्युमायो मोक्षखदेतुतेखर्थः । नचेतादश्च मिथ्याक्ञानं बोद्धव्यं तत्वसिति 1 यद्यपि कर्मणोऽकर्मणश्च तं 
तस्याबाधितो धर्मः धर्मविशेष विशिष्टाबाधितस्वरूपं वा । नचोक्तमिथ्याज्ञानं कमोदितल्मपि तु कर्मणोऽकर्मलं कर्मतल- 
सुक्तव्यष््यातुरभिमतं तजनिराकरणसुवितं नतु मिथ्यान्ञानख बोद्धव्यतलरूपतानिराकूरणमिलयसङ्गतिस्तस्यापि कर्मणोऽकर्म- 

लस्य तत्त्वानात्मकलात्कर्म॑तच्वकूपतया तस्य व्याख्यान्नरमिमतलासंभवात्कर्मेतवकूपतयोक्ताज्ञानस्येव तद्भिमतलरं वाच्यम् । 
विषयतयोक्तज्ञानस्य कर्मधर्मलादनाधितलाश्च क्मेतत्त्वरूपलसंभवात्तजिराकरणं च॒ नासङ्गतम् । नचेतादशस्य ज्ञान 
तत्तवरूपलेन बोद्धव्यं ततं नेति निराकरणं तथाप्यसंगतमेवेति वाच्यम् । नहि केवरं तत्त्वं नेति निषिध्यतेऽपितु 
बोद्धव्यं तत्वं नेति । तथाच बोद्धव्यत्वोपरागेण निषेधप्रययादसङ्गलय भावात् ज्ञानविषयी भूतं तत्तवं बोद्धव्यं तलमुच्यवे न 

बोध एव बोद्धव्यतत्वं तत्रापि च न कर्थचिन्मिथ्याज्ञानं अरमाज्ञानसेव ततविषयकत्वोपरागेण बोद्धव्यलतवरूपलयोः कर्थ 
वित्संभवदेतस्य मिथ्यान्ञानलान्नर्दं बोद्धव्यं तलरमिदयभिप्रायकत्वेनासह्ृलयभावात् । यद्वा एतादश यथाकथंविदविचारितरः- 
मणीयतया पराभिमतं कर्म तत््वमकरम तत्त्वलक्षणं बोद्धव्यं । नच तलं मिथ्याज्ञानं । यत्तः मिभ्याबाधितं ज्ञानं यसेति बहुन्री- 

दिरिति नासङ्गतिः । ारोपयुज्यत इतिं । तत्प्रतिपादनं भनेत्सार्थकमिति मावः । कुजाप्युपयुञ्यत इति । अरुप- 
युक्तस्य अविपादनमचुचितमिति भावः । उपक्र मादि विरोधस्योक्तेरिति 1 यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽद्यभादिखयनेनाद्यभनिवरत्ति- 
हेत श्ानमुपक्तम्याञ्महेठमिभ्यादशेनविधानसख विरुद्रलादि्युक्तविरोधसोक्तर्तप्रायलादलुपदमियथं- । श्चकतयोपयु- 
ज्यत इति । निलयकमोकरणपदेन अलवायहेतृष्तबिरुदध कर्म लक्ष्यते । तथाच प्रयवायसाधनतया तज्ज्ञाने सति तत्परिदार्थ- 
त्वेन नित्यकमोकरणम्रविपादनमुपयुज्यते न तत्र कर्मदृटिभ्रतिपादनमपी्यर्थः । निलकमाकरणे कमबुद्धिः ्रयवायजनक- 
लरूपसादरयात्सात्तदेव ठ न संभवतीद्याद- नापि निव्येति । भावाथ इदयादिजैमिनिसूत्रम् । असख च कर्मशब्दा 
यजेत दद्यादिल्यादि कर्मबोधकराष्दाः भा वोपर्ता भावनातिषयकासतेभ्य एव नतु शुणादिशब्देभ्यः साध्यखरूपपूवौपरीभूत- 
व्यापारभचयरूपभावार्थसाध्यतया क्रियाकार्यमपूर्वं अतीयेत । आमाकछरनये वाच्यतया भद्यदिनये च खगादिकमकभावनायां 
यागस्य करणत्वेनान्वये प्रतीतखगंसाधनलस्याद्यविनाशचिनि यगेऽनुपपत्तिन्ञानेन हि यतः एषोऽरथो भावार्थरूपोऽर्थः भावना- 
दवाय विधीयते । साध्यष्पो भावार्थं एव हि विधिविषयाया भावनायाः साक्षाद्िषयो नतु तिद्धशखूपमो गुणादिः । घटं कुर्वि. 
त्यादावपि घटार्थं दण्डादिकं व्यापारयेति पुरषव्यापारगोचरछृतेरेव प्रतीतेः । भावना हि भवितृभवनायुकूलमाबुकव्यापारत्ेन 
प्रतीयमाना कविरेव । तथाच युणादीनां भावार्थमद्वारीकृखय बिधिविषयभावनया संबन्धामावादिषिबद्धभावाथौदेव दधा 

जुहोतीदयादावपि दध्यादिगुणोपरक्तादपूरवं नु दध्यादिगुणत्वेवलं तत्र॒ भावार्थस प्राप्रलाष्ाधवेन विधेरीणपरत्वं । यत्रोभयो- 
र्रासत्वं तत्र विदिष्टपरत्वं यथा सोमेन यजेतरेद्यादाविय्थः । अतिरात्र इति । अतिरात्रे षोडशिनं गृहातीदखनेन षोड- 
चिप्रहणस्य॒विदिततया न गृहा तीदस्य तज्ञिषेधपरलासंभवाद्गद्या षोडद्यग्रहणसंकल्पः पश्चे तेन विधीयत इति संकल्प 
रूपमावाथोदेव तत्रापू्वं न षोडश्िपरहणाभावादियथः । ्रजापतित्रतसुपक्रम् नेक्षेतो्न्तमिदाधुक्तं तत्रेक्षणाभावस्यावतर- 
पलादुक्तवाक्यस तत्परत्र उपक्रमविरोधादनीक्षणसंकल्परूपभावार्थपरलमेव नमूसमभिव्याहतधातोरिति विधिविषयभाव- 
नानिषयादुक्तसकल्परूपभावाथोदेव यथा पूर्वं॑तथेदय्थैः । छक्षणायें शताव्याख्याता इति । शतेति इलन्तादाप् 
वाचानिश्ेखादिवित् शवभ्रयय इत्यर्थः । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम् । ् रक़ृख्े क्रियान्तरस्य लक्षणे विवक्षिते कतरि विहिता 
शता व्याष्याता । जत्र रक्षणे प्रह्ृयर्थ विहितोऽयमिति व्याख्यातशातृभयय श्ययर्थः । श्ह्लर्थो विहितकर्मी करणम् । 
विदितकमेविरद्ध्रयवायहेतुकर्मणो लक्षणम् । तथाचोक्तं कम कुर्वन् प्रायशित्तीयते प्रायथित्तपरयोजकपाप्मवान्भवतीद्यर्थः । 
मयेवस्यतीति भावः । यद्वा शतेति तरतीयान्तभर । लक्षणे अद्रय बिटितेन शतृप्रययेन प्ाय्ता अरुपदः मया येऽया न्या- 



अ० ¢ -छो° ३१ 1 श्रीधर्मदत्तशर्मणा(भरसिद्धबच्वाशर्मणा) विरचितौ गूढार्थतारोकः । १०९१ 

ख्याता इद्यर्थः । व्याख्याता इति बहुवचनान्तोऽत्रपक्षे पाठः । अत्रपक्षेऽनुपपत्तेरियस्य लक्षणार्थे रातेदयत्रान्वेय इति 
॥ १८ ॥ तदधिगम इस्यादि । चठुथभ्यायप्रथमपादस्थबरह्मसुञ्चम् । तदर्थश्च तदधिगमे नह्यसाक्षात्करे सति उत्तरपूर्व- 
योरघयोसुत्पन्नस्य पूर्वस्य कर्मरूपहेतोरुत्पत्छमानतया संभाव्यमानस्योत्तरस्य च विनाशोऽश्टेषो ऽसंबन्धोऽनुत्पाद श्च तद्यपदेशात् 
ब्रह्य विदितयोरश्ेषविनाश्योः श्रुतिषु व्यपदेशत् । तद्यथा यथा पुष्करपलाश आपो न श्िष्यन्त एवमेवंविदि पापं 
कर्मं न श्छिष्यतइति । (तय्यथेषीकातूलमप्नो मोतं मद्येतैवं दासय स्वै पाप्मान प्रदूयन्तइति । भिद्यते हदयग्मन्थिरियर 
सर्वसंरायाः । क्षीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिन्ट्े परावरहइति ॥ १९ ॥ विशेषणदधयसिति । नित्यतृप्त इति । निराश्रय 

इति च ॥ २० ॥ भ्रत्याहारेणेति । अन्तःकरणस्य ब्येन्द्रियाणां च खखनिषयेषु या अ्ढक्तिस्तद्विरोधी भ्रयलविरोषः 
प्रयाहारः । येन॒ विषयासंभयोगात्खखरूपव्यवस्थितस्य चित्तसत्त्वस्यायुकारो भवतीन्दरियाणां तेनेदर्थः । वैयर्थ्यमिति । 
प्रथमव्याख्याने पौनर्क्यपरिहाराय खर्गादिफलकयागादिव्यादृत्तिस्तत्फलमस्यत्र पक्षे शरीरपदेन तदव्यद्त्तवैयथ्येमिदर्थः । 
अश्रसकक्तेति । विहितात्क्मणः पापस्याप्राप्तात्तन्निषेधोऽप्रसक्तम्रतिषेध इयर्थः । प्रथमपक्षे ठु कौपीनाद्युपादानादिक्रियात 
सर्वजनभसिद्धं सुखं दुःखं वा पूर्वाचरितपुण्यपापादिविपाकतयाऽस्ति अआाप्तं॑तत्प्रतिषेधान्ना्रसक्तप्रतिषेध इति भावः । 
उक्तं स्यादिति 1 एकविशेषप्रतिषेधसय शेषाभ्यनुन्ञाफरुकलादिति भावः । साघार्णपरत्व इति । कर्मलिन 
सामान्यरूपेण प्रतिषिद्धपरता खादपि म्रतिषिद्धमान्नपरता तु न स्यदेव । तादृशस्य पुसः म्रतिषिद्धाचरणस्याल्यन्तमसं भावित- 

लात्. 1 त्फरख दृरमप्राप्या तत्प्रतिषेधस्यायन्तासङ्गतलादिति मावः ॥ २१ ॥ असल्ु्षमिति । सत्छप्िः सत्कारसतेनं 
लब्धं सल्छ्रुपतमताददामिदयर्थः । .अमिपूजितलाभात्तु जगुप्सेतैव सर्वशइद्यादिना मुना सत्कारपूवैकदततस्य प्रदातगोचरर- 
गनिनित्ततेन निन्दितात् । नचोत्पातनिमित्ताभ्यां कथिताभ्यामिति शेषः । आगामिभूकम्पाद्युत्पातकथनेन दयभाञ्चम- 
निमित्तकथनेन च नक्षत्रविययाद्विद्यया इस्पादल्लरादयद्गसंबन्धिरेखोपरेखादिभिः छुभाद्यभसूचकसासुद्िकविद्यया 
च अनुदरासनेन धर्मशान्चे विदितमिदं निषिद्धमिदमत इदं कुरु नेदमित्युपदेदेन वादेन न्यायशल्नोदितकथात्रयेण 
चेतथः । सहेतुकस्येति । कवलाभिमानफलतृष्णादिहेतुसदहितखेल्थैः ॥ २२ ॥ २३ ॥ तत्कारणोच्छेदादिति । 
तत्पदं करमफलभयपरम् । तत्कारणानामज्ञानान्तःकरणकवरलाद्यष्यासफलमिलषादीनां बद्मज्ञानेनोच्छेदादिलयर्थः । यथ्थपि 

कमाद्यविनाशि विनापि बरहमज्ञानं फल्मजनयिला नद्ययेव । नच कर्मैजनितमपूवैमिह कर्मपदेन विवक्षितम् । फठ्पयन्त- 

स्थायिनोऽपि तख केवल्ख फलजनकलात्सहकारिणोऽदहंकारफलभोक्रादिमेददिरपगमेन फल्मजनयिवैव तख नाशस्ोचिदय- 
मिति वाच्यम् । क्रियमाणमिति विकेषणवैयभ्यात. । तथापि यावद्धिविहितैः साधनैरज्ञानिना क्रियमाणं कर्म॑ जनयिलाऽपूरं 

फलपर्यन्तस्थायि तद्धार खयं फलं जनयिलैव खरूपव्यापारोभयरूपेण नश्यति । ज्ञानिनापि विदहितेसावद्धिः साधनैरेवं 

संपादित कैति तस्याप्यपू्यजननेन फलं जनयिलैवोमयाप्मना विनाशा उचितः कुतश्च तत्फरलमजनयिलैव नयतीति 

द्राङ्धार्थः । ज्ञानिना कृतं कम॑ कमांभासमेव दग्धपटाभासवत् । यतः क्रणितिकर्वव्यताकरमसंप्रदानाधिकरणकत्रौदिप्रविभाग- 

वत्साधनकलपोऽपि तस्य साधनाभासं एवेति तच्वज्ञानेन कमे कारणस सर्वस्य बाधात्तथाच यथा द्ग्धपटात् न प्रावरणादिकं 

तथेवो्तकरमेणो नापूर्वं कुतः फलमिति फलमजनयितैव यथैव कारणाभासादुलनं भतीतं तथेव्चविनारिखामाव्याद्विनदय- 

तीदययि प्रतीयत इति भाव. । त्यागो याग इति । समान्याभिधानमिदम् । यजतिजुहोतील्यादिपदामिधेयसख तिष्ठद्धोम 

यजत य इद्यादिनाभिरितस्य विशेषस्य नेह विवक्षा कारकमेदप्रतिपादनाुपयोगिलात् । ब्रह्मणेति दृतीयान्तख ब्रह्मामि्न- 

कतैकमिदयर्थः । अनेन रूपेण ब्रह्या्पणमिवयादुकप्रकारेण एतस्यपिक्षितलाद व्याहारः समाधे. टढभूम्यवच्छिन्न्नानसय धर्मिणः 

कर्मणः निखिलकारकसहितसख कर्मेण उक्तेऽपि प्रकारसयानुक्तलात्तत्पूरणसंवलितयुकतं ब्रहमज्ञानभिति । पकसिति। 

ब्रह्मणो ब्रह्मपरकारकं कर्मणि कर्मविरोष्यकं समाधिज्ञीनं यदेति समस्तमेकं पदं नतु ब्रह्मपदं भिन्नमिखर्थः । अस्मिन्पक्ष 

इत्यनेन बद्येव तेनेदयादुत्तरार्थ ज्ञानफलकथनाय इति पक्ष इति नार्थः । पूर्वे ब्रह्मपदं इतमिखयनेन संबध्यत इत्यस्यास- 

कगतलापत्तेः । तथासल्युत्तराधसातथालात् । अपितु अर्पणपदेनैव खमख बोष्यल्पक्ष इत्यस्मिन्पक्ष ह्यस्यार्थः । तथाच 

नासङ्गतिः । असिन्पक्षे उत्तरार्थस्य द्वयी गतिः । ब्रह्मकर्म घमाधिना तेन ब्रह्मैव गन्तव्यमिति संपूर्णम॒त्तराधं श्ञानफल- 

कथनायेलेका । ब्रहेति इतमिखनेनान्वितम् । कमैखमाधिना तेन ब्रह्मैव गन्तव्यमिपरा । त मथमपक् गन्तव्यभिखे- 

तदयुषङ्गाभवेऽपि इतमियेतद्पेक्षितख ब्रह्ैवेयस्यालुषज्ञ॒एकोऽस्येवेति दवितीयपश्चावुसारेणाह-नाञषङ्कढ यङ्क 
इति । संपन्मामेणेति । विशेष्यखल्पालुपमर्देन विरोष्यस्य यादृश रूपं तदनाधनेन तस्मिन्नारोप्य विरोधिनि भासमाने 

सलयि. विपरीतग्रहे योऽन्यारोपः फलविशेषेच्छयाहायेरूपः स सपत् छद्धारोपे तु आरोप्यविरोधिरूपख धर्मिणि न॒ मानमिति 

निशचेष इति ॥ २४ ॥ २५ ॥ असंख्यानेऽपीलादियोगसूत्नम् । असंख्यानं संहात समाधिः । तत्राप्यङ्कसीदस्य तत्फकमप्ये- 

निर्कयेति यावत् । धर्ममेघः समाधिः संमहञातचरमावस्थारूप इयर्थः ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

॥ २८ ॥ प्रक्षिपन्तीति । भ्राणख या गतिवैदिनिगेमलक्षणा तद्भावेनापानस्यन्तगेविरूा या इत्तिस्तदनुकूस्येनावस्था- 

प्यन्तीलथः । तथाचरान्तर््ेन बाहमपवनेन दसैरपूरणं मवतीषि भावः । एवं रेचकेऽपि नोभ्यम् ॥ २९ ( ३० ॥ ३१ ॥ 
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॥ ३२ ॥ सर्वापेक्षा चेयादिब्रह्मसुतरं प्राणिदृतम् ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ तदधिगमेयदित्रह्मसनं राक् व्याख्यातम् । 
इतरस्याप्येवमश्छेषः पातेचिति ब्रह्यसू्तसख । इतरस्य पुण्यलेव प्राग्बदत्र ेषः पूर्वैसख विनाश उत्तरलयासंष्टेषः पापव्पुण्य- 
स्यापि नाशकतायां तद्यपदेशदेः समानलात् । “उमे उ हैवैष एते तरती*विश्रुतौ द्योनांरयलेन व्यपदेशात् । पापपुण्य- 
योरेवमष्छेषविनाश विदुषः शरीरस्य पाते तु अवद्यं सुक्किरिदर्थः । अनारन्ध इयादिन्रह्मसूत्रस्य अनारब्धं फलं याभ्यां 
पुण्यपापाभ्यां ते पूवे प्राग्जन्मनि तत्तवज्ञानल्परागन्नापि जन्मनि संचिते पुण्यपापे तक्वज्ञानात्क्षीयेते नतु प्रारन्धफञे ते तद- 
वेषेस्तस्य तावदेव चिरमिति श्रुतौ शारीरपातस्य सुक्ताववधिकरणात्त्तवन्ञानात्भारञ्धकर्मणोऽपि क्षये विलम्नामायेन तच्वन्ञान- 
स्यैवावधिलं क्रियेत भरारन्धस्य भोगेनैव क्षये तु जातेऽपि तत्वज्ञाने शरीरनाशाभावेन आरब्येनानष्टेन भोगाभासस्य क्रियमाण. 
तया सक्तेविलम्बाज्ज्ञानसयावधिलाकरणं हि युज्यते । किंच तच्त्वज्ञानायापि कर्मणा शरीरारम्भस्यावदयकतया प्रदृत्तव्यापारख 
भ्रारन्धसख भक्षिमेषुवत् भामितकुललचक्रवद्राहिनान्तरा व्यापायोेपरम उचित इयर्थः । “भोगेन लितरे क्षपयिलला संपत 
इति सूत्रस्य भोगेन इतरे प्रारब्धफङे पुण्यपापे क्षपयिला ब्रह्म संपद्यत इयर्थः । "यावदधिकारं" इद्यादिमूत्रस् यथान्येषां 
परारग्धं कर्मकरदारीरारम्भकं तच््छरीरापगमे नद्यति तथाधिकारिणां देवर्षिप्रशतीनां तदधिक्ारारम्भकं कमे प्राथमिकतन्तत- 
ज्ञानजनकरारीरनिपातेऽपि न नदयति किंतु यावन्न तदधिकारसमाधिस्तावत्तिष्ठति भ्रयोजनादिवशच्छरीराण्यन्यान्यप्यन्तया 
तत्कर्मणेव सेपायन्तेऽधिकारसमापावेव तेषां मुक्तिः । प्रसिद्धश्चायमर्थः पुरणेविहासादिषिदयर्थः ॥ ३७--४२ ॥ 

इति भगवद्रीतागूढा्थदीपिकाचदुधौध्यायस्य श्रीधभमेदत्त्मणा विरचितो गृढारथतत्ततासोकः ॥ ४ ॥ 

पथ्चमोऽध्यायः । 
पवं सैकमाणीति । अन्तःकरणञयद्िद्रारा निखयनेमित्तिकनिष्कामङ्तयज्ञादिकर्माणीय्थः । कर्य॑तस्यागयोरि- 

त्यादि । खन्यापारातिरिक्तव्यवधानराहियेनोपकारकं भधानस्पारदुपकारकं भयाजवदद्ेन खन्यापारमत्रिण भधानयज्ञस्य 
कर्मसंन्यासः सर्वविक्षेपाभावसं पादनेन अधानज्ञानस्योत्पत्तादुपकारकः । सति विक्षेपे तदसंभवात् । भरधानसाधनद्रव्यादिर्- 
स्कारद्रारा अधानोपकारकं संनिपत्योपकारकमवधघातग्रोक्षणादिवव्. प्रधानसाधनन्री्यादिसंस्कारद्वारा प्रधानयागसख ज्ञानसा- 
धनान्तःकरणसख छद्धिरूपसंस्कारद्वारा अधानज्ञानस्य साधनं निखनेमित्तिकादिक्म॑तत्रारादुपकारकफलखय संनिपद्योपकारकाद्- 
न्तर्गत्वेन युख्यतया दरनद्धे अथमनिर्देशः कर्मतत्त्यागयोरल्पाच्चात्कर्मणः अथमनिर्देशा आवर्यक इति दा्न्तिके वैपरीये- 
नान्नयेऽपि नासङ्गतिः । भरयाजावघातयोरिषेति व्यतिरेकरान्तः । पकार्थत्वाभावा दिति । विकल्पप्रयोजकस्य द्वरेक्येनै- 
कार्थलस्य द्वारमेदेनाभावादिखर्थः । तेनैकाथेयोः कर्मतत्त्ागयोरेकार्थलाभावसैवाभावाद्वारमेदेनापि तत्सत्त्वासंभवान्ना- 
सङ्गतिः । एकार्थस्य द्वरेक्य एकेन तत्संपत्तो द्वितीयस्य वैफल्याद्विकल्पो ह्युचितः । द्वारभेदे हि तत्तद्वरघ्य तेन तेनैव संपा- 
दयतया वैफल्यामावेन विकल्पो न युक्त इति भावः । नियमापूर्व लिति । यद्यप्यदृटत्वेन सामान्यत एकलमभ्रयोजकमन्य- 
धेकमधानाथानामदष्टद्राराणां भयाजादीनां विकल्पापत्तरेवमाज्यावेश्षणोत्पवनादीनां संस्कारद्वारणा तथालापत्तरपित्वेका- 
वान्तरजातीयद्वाराणमेकाथौनां बिकल्प- । इष्टख हि व्यापारख तथालावगमो दशनदिवादष्टसय च खिद्गादिभि- लिङ्गं च 
वाशब्दादिरलुष्ेयविरोधश्च सयुचयम्राहकचराब्दसंख्याविरोषभ्रपिपादकाभावादिसदङ्ृतः । लिङ्गाभावे सति तुल्यवदाभ्नाताना- 
मनेकदोषदु्टविकल्पस्यान्याय्यलात् । एवं च नियमाद्टख संन्यासस्थे सत्त्वेऽपि तख दुरितनिद्रत्तेश्च विजातीयत्वेन तद्य 
तस्यं तत्तत्साभ्यल्ात् न विकल्पावकाश्ञस्थापि ओडिवदेनैतदभिधानम् । अटृष्त्वेनोभयोरस्तवैक्यं तथापि न विकत्पं इति । 
तथाहि नियमाद्टख नियमफरत्वेन अकृतक्रियाव्यापारलाभावात् तस्य॒ अकृतक्नियाव्यापारत्वे तदैव तल्योजकतया सङ 
दवचघातेन तुषविमोकानिष्पत्तावप्यदष्टोत्पत्त्या तन्न पुन.्रत्यनापत्तेरतस्तुषविमोकादिदृष्टसेव तद्यापारत्वं प्रयोजकत्वं चोपेयं तथाच तुषविमोकस्यपेक्षिततण्डुलनिष्पादकख यावता षिद्धिसवावदवधतेष प्दृत्तिरपपदते । एवंच संन्यासस्यापि विक्षेषरा- दिखभ्रयोज्यत्वेन नियमाइटस्य तदशरयोजकतया त्ापारलामावादव्यापारसैक्येऽपि व्यापारस्यानेकतया न विकल्पावकोश इति भवेः । दष्टसमवायित्वादिति । दैन व्यापारेण प्रयोगे समवैतीति उषटसमवायि तलादिय्थः । तदेत्यादि | विद्यद्धिरहितस्य कर्मणा चेतःडद्धिद्रारा ज्ञानाधिकारत्भः स्यात् छद्धिमतः संन्यासेन विक्षेपनिरासद्यारा वा ज्ञानाधिकारखाभः 
स्यत् तदुभयमपि संन्यासानन्तरं कमानुष्ठानेन भवल्युपपजनम् । तत्राचे यो दोषसमाह--परिव्यक्तेति । संन्यासोत्तरेण तेन 
कर्मणा पातिलखस्यैव जननेन शदेदैरापासलात् न ज्ञानाधिकारखाभसंभव इति भावः । नलु कर्मान्तरेणोक्तपातिदयस् तेन च कर्मणा पेर्विकपायान्तरस् विनारसंभवाच्छुद्धिसंमव हत आह--कमोनधिकारित्वमिति । तथाचोष्तपा- तिलेन कर्मखधिकारस्येवापाकरणात्कमौन्तरादपि न वि्यद्धिसंभव इति भावः । नेतावन्मात्रमपि तु कर्मपराक्षालिकस्य संन्यासस्य चेतोव्रिदधद्धिरहिते विक्षेपनिवतकल्रासंभवात् वैयथ्यंमपीयाद--प्रा्नेति । नत॒ कालन्तरभाविफलयुकुला- इषटोतपाद्कत्वेन सार्थक्यं स्यादियत आह-तस्यादृ्टेति । संन्यासस्य विश्षेपराहिखयरूपदषटर्थलस्येबोपरगमेनादध्यथंला्- 



० ६ छो० २] श्रीधर्मदत्तशर्मणा(पसिद्धबचाशर्मणा) विरचितो गूढाथतत््वारोकः । १०३ 

पगमादिलर्थः । दितीये दोषमाह~-प्रथमङ्कतेति । सेन्यासालप्रागेव विश्युद्धवित्तसख कर्मप्रथमरसंन्यासेन विक्षेपराहिये संपादिते 
जञानाधिकारलमे च सति चेतःच्यद्धिद्धारा ज्ञानाधिकारत्रभफकककर्मणो वय्यं स्यात्तस्य संपन्नलादियर्थः । वेदाचव्चनादय 
इति । भवन्तीति शेषः । करमैभ्य इत्यनन्तरं तत इति शोषः । कषाय इद्यादि च द्वितीयचरणसख स्पष्टीकरणम् । 
भरे णीस्थानेष्विति । आश्नमत्रमेषित्यथेः 1 संघातस्य तेप्ववस्थानात् । भावित्तैः करणैरिति । तत्तत्करणानां 
विषयेष दोषदरानेभ्यो या भावनास्ताभिः प्रदाहारभावनासिर्भत्रयादिभावनासिश्व भावितैः करणैरिन्दियान्तःकछरणादिभिः 
मोक्षं वैराग्यमासादयतीत्यन्वयः । बहुसंसारयोनिष्वनेकेषठु जन्म॒ भावितैरियन्वयः ॥ १--९ ॥ पापयुण्यातमकेनेति । 
पापराब्दस्य संसाराजुबन्धिल्लादधम धर्मे च श्रुतिषु भरसिद्धिरिति। पापं च तत्पुण्याहमकं पापमिह तेनेयर्थः । तेनाधर्म॑सखय 
छच्यजनकलेऽपि न मूत्रसङ्कतिरिति भावः ॥ १०-१३ ॥ संन्यासे सतीत्ति। अकनरैभोक्त्रात्मददं नरूपविदाभ्रयुक्त- 
वाधरूप असुपदोष्तसंन्यास ईति नार्थ॑स्तथासलयथवेद्यादिकोग्यन्तर एव पर्यवसानादपि तु कर्मलयागद्पे संन्यास इयर्थः । तथाच 

वास्विक्येवे गतिः । कालान्तरे यथा देवदत्तगतागतिविरोधिस्थितिकारे न भवति तथैव कात्म्न्तरे देवदत्तात्मनि 
वास्तविकमेव क्मकतृखादिकं तद्िरोधिकर्मेदयागकले न भवतीति संदेहस्य प्रथमा कोरि, अथवेद्यादिद्धितीया कोरि- 
स्तरभ्यस्तमेवे कवृलादिकसुक्तबाधलक्षणसंन्यासेन भवतीति शूपेति ॥ १४ ॥ नवविधेति । यदपि भोगवत्परमायाः कृति- 
तत्साभ्यगमनारानादिक्रियायाश्वामिधानसुचितम् । अ्रमातृचादिघटकतयाऽनभिधनि प्रमाऽडदेर्भोगस्यपि भोक्तुलादिघटकतया- 
ऽनभिधानं स्यात्तथापि भाचीनखतच््रप्रविभकृतडुलंङ्खयविभागानुरोधेन भोगपदस्य क्रियामात्रोपलक्षकत्तया नवविधलसुपप- 
दयम् । मनस्तु खमतेनेन्द्ियं प्रमातृरोरिभविष्मेवेति अमाणादिवद्धोगकरणसख नामिधानमिति बोध्यम् । अवभासरू- 
पिति । यदपि मोहमिदयस विवरणं विक्षेपमिति तदन्वयि यथावभासरूपमिति तथैव संसाररूपमित्यपि तदनन्वथिन - 
स्त स्यान्यन्रान्वयासंभवेनासंबद्धाभिधानापत्तेरमेदेन चैक संसारावभासयोरन्वयोऽप्यसंगत एव । तथापि विषयविषयिणोरमे- 
दोपचारात्प्पश्चमा्स्य प्रतिभासमात्रररीरलाद्वा तत्संगमनीयम् ॥ १५ ॥ अन्नाक्ञानेनाच्रतसिद्यादि विस्वरेण प्रागेव 
कृतन्याख्यानं तृतीयाध्यायसथसप्तविंशतिन्छोकन्याख्यानावस्षर इतीह न किंचिदुच्यत इति ॥ १६-२१ ॥ यादीदयादिर्ख- 
तिश्वेयतः प्राद्र योगभाष्यम् । सर्वसेदयारभ्य तापदुःखतोच्यत इयन्तं च तत् । यद्यपि अममन्रस्यावियाल्ं तथापि येषां 

संसारनिदानलरं॑त एवेह म्रदश्यंनीया इवि सूत्रकारेण तद्ठिशेषा एवानिदयाश्चचीद्यादिसूत्रेण दर्दिता इयेतदमिप्रेद्याद- 

तस्याविर्ोष इवि । ध्रुवा पथिवीदयादिबहुकं योगभाष्यम् । तद्राचस्पल्ये च विषृतमेतदिति न व्याख्यातम् ॥ २२॥ 
प्रस्तुत इति । भवत इति शेषः । मआज्रसिति । भस्तुतं भवतीति शेषः । न इष्टान्त इती तिं । नेवं द्टन्त इतीदयर्थः । 
मात्रमिदेतदनन्तरं नगो विरहे प्रस्तुत इति सति सप्तमी । दृश्यन्त इति अ्रथमान्तम् ॥ २३ ॥ “अवस्थितेरिति कादर 
इति प्रथमाध्यायचतुर्थपादसूज्नम् । अच्राविछ्ृतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्मता व्यवस्थापिता युक्रिभिः श्यवुकूलामिरिति बोध्यम् 
॥ २४-->९ ॥ इति पश्चमाध्यायगुढार्थदीपिकाल्तोकः ॥ ५ ॥ 

वष्टोऽघ्यायः | 

निष्कामकमाजुष्ठाथिनमबोधयत्सन्यासीति योगीति च पदं न भवति सावकमत आद--सखंन्यासो हदीदयादि । फल- 
त्यागात्खर्गादिकं डं भम मास्लितीच्छाविदोषादिद्यर्थस्तेनोभयोः संन्यासयोगयोभैदः क्मफलवृष्णालयागेनैकेनापि स्तुतिसंभवा- 

द्थवादस्थरे वाक्यलक्षणाया अप्यभ्युपगमाष्लाधवाश्चाह । कर्मफल्तृष्णाद्याग एवत्रेयादिकथनायेखन्तम् । भाविनो 

हीति । माविनौ यत इयथः । तेन तस्मादिखख नासङ्गतिः । प्रशं साखश्चणयेति । यथन्येषां पञछत्वेऽपि पञ्चशब्दस्य 
भ्रशस्तपञ्युलक्षणयाऽपशव इव नजर्थोन्वयोपपत्तिसथा फलतृष्णादिमतोऽञचद्धचेतसो निरमेरक्रियख संन्यािखेऽपि फल- 

तृष्णारहितवेन विञ्चदववित्तलेन यत्राशस्सयं तद्विदिष्टे संन्याछिपदस्य र्षणया न ॒संन्यासीद्यादि नजथोन्वयोपपत्तिरिदखर्थः 

॥ १ ॥ परदाब्दः परबोधकदाब्दः ! परं च शाब्दान्तरापेक्षया परत्र खभिन्नरब्दान्तरथं शब्दौ चेमौ प्रयुज्यमानौ समा- 

नाधिकरणौ ग्ाह्मावथौ च शक्यौ । तथाच लक्षकव्यवच्छेदः । नहि गन्नायां तीरे घोषं इति युज्यते) सायमिति । 

विशेषणीभूतं साददयमथीत्सदशम् । गौण्या बुल्येति । शक्याथसंबन्धरूपा हि पदस्य इततिङंक्षणा । लक््यमाणयुणसंबन्धस- 

पान्यैव च गौणी । तया तु गुणरूपं यत्सायं तद्विशिष्टो धमी अरतीयत इति गध्यम् । राक्यतावच्छेदकारोपो लक्षणेति 
कस्यविन्मतम् ! तत्र तीरादौ गङ्गालरोपे सति गङ्गापदात्खदाक्यतावच्छैदकारोपसंबन्धात्तीरलेन तीरभ्रतीतिगेङ्रालेन वेदय 

न्यदेतच् । सिद्धो माणवक इत्यादौ तु सिंदलररोपेण सिंदसाददयविगिषटप्रतीतो गुणभयायकलाछ्छक्षणेवोक्ता गौणीलेन व्यव 

हियते । न सा ब्ृच्यन्तरमिलेतन्मतामिप्रायेणाह--तद्धाबारोपेण वेति । वाकारोऽनास्थायाम् । तद्वीजश्रान्तस्य तन्मते 

अतीलयनुपपत्तिः । यद्वा तद्धावारोपेणेति सामान्यतो लक्षणामसुपलक्षयति । तथाच न्यायरीव्या सिंह्ब्दसख खवाच्यसंबन्धेर्प- 

चक्षणायाः सिंहसा्दयनिधिष्टे जञानात्तेन खूपेण बोधनो इति नानास्थोपमो विषयः । प्रत्यक्षाचुमानशाखोपमा- 
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नाथापरथभाधास्यानीति । पक्षं तु सर्वतैधिकसंग्रतिपन्नमेवेति न तख प्रामाण्ये किमप्यभिधेयम् । अनुमानं तु 
व्यभिचारशङ्क्या व्यापिग्रहासंभवेन प्रमायुपधायकलान्न भवति प्रमाणम् । धूमददानेन वहयर्थिष्रडृततिश्च धूमस्य प्रायो 
वह्विसहचरितस्येव ददानाद्न आयो वहिभनतिष्यतीति वद्धिसंभावनयैवोपपद्यते । कृष्यादौ फलसंभावनयैव हि लोकानां 
द्यते अषृत्तिः । नच तकोश्यभिचारशद्धापनोदमे व्यािनिथयाद्रहेनिंश्वयसंभव इति वाच्यम् । आहार्यारोपरूपेऽनिष्टापत्त्यात्मनि 
तकं आपाद्य व्यतिरेकनिश्वयसदहितस्यापायव्याप्यापादकवत्तानिश्वयस्य हेतुेन व्यमिचारशङ्कयापायापादकयोव्याप्यन्यापक- 
भावानिशेयात् तकंसेवासंभवादिति चावांकविग्रतिपत्तः भमाणलेन निरूपणीयं तत्तत्र धूमद दानेन निष्कम्पग्रघतवहेनिंशचय 
एवावधायते । ताददाग्रहृत्तिहेतोः भामाण्यनिश्चयस्य संभावनायामसंमवात् विपर्यये दोषवशात्प्ामाण्यप्रहसंभवेऽपि संदेहे 
कदाचिदपि प्रामाण्यग्रहस्यायोगात् सर्वत्र संदेहे खक्रियाव्याचातात्संदेहाभावादितस्तर्कमूलय्य)िनिश्वये तकैणापनोदिते 
व्यभिचारन्नने व्यभिचारादशेनसदकृतसदचारदशनेन व्यापिनिश्यसंमवाद्रहिनिश्वयासंभवस्यापनयात् । ननचावरयकवङिज्ञान- 

कक्षणया अल्यासस्या सुरि चन्दनमितिवत्पवैतो बहिमानिति प्रयक्षज्ञानमेवास्तिति वाच्यम् । व्या्तिपक्षधर्मतानि श्चयोत्तर- 
जायमानज्ञानोत्तरमेवाडमिनोमीलयनुत्यवसायात्मरलक्षदृषटे बहृयादावुपनीतभानविषये सौरभादौ च॒ तददरदनासयक्षबिजा- 
तीयेव सा प्रमेखवधारणात् । नचैवमपि प्रयक्षलनव्याप्यैवास्तु सा जातिरिति वाच्यम् । वैदिकानां नये ज्ञानलक्षणायाः परलया- 
सत्तिलानुपगमात् । प्रयक्षलस्यैव तज्रासंभवेन तद्विरोषत्वख दूरापास्तलात् । नचैवं सुरभिचन्दनमिति प्रक्षस्य का गतिरिति 
वाच्यम् । यस्मिन् चन्दने सौरभं परा्शरहीतं पुरोवर्ति चन्दनस्य तत्त्व उक्तन्ञानं चन्दने ्रदयक्षं सौरमे च स्मरणमेव गुणगत- 
जातिसांकयस्यादोषलात् । तस्यातद्रूपल्े चन्दनललिन्गिन सौरभ्यानुमितेरेबोपगमात् ।! सौरभं साक्षात्करोमीदययुव्यवसाया- 
भावेनानुमिविन्ञे विरोषविरहात्. । किंच सामान्यलक्षणायाः भ्रयासत्तित्वस् नव्यनैयायिकरैरनभ्युपगमात् ज्ञानलक्षणायास्त 
खविषयमात्नप्रदयासत्तिलरात् । पर्वैतीयवहेश्व प्रागप्रतीतलात् न ज्ञानलक्षणया भानसंभव इलयनुमानमावइयकम् । नचैवं 
ज्ञानलक्षणायास्तयैवानुमानकायसंपादनादयुमानप्रामाण्योच्छेदप्रसङ्गन निराकरणं वेदान्तिनामसमज्ञसमिति वाच्यम् । तद्धरम- 
विदिषटज्ञनात्मकन्ञानलक्षणायासद्धमेविरिष्टज्ञानहेतुअलयासत्तिललोपगमे तथाभिधानात् तत्र॒ तद्धर्माश्रयलसख खविषय इवा- 
न्यत्रापि समानखेन वबहिलेन यत्किचिद्रहिज्ञानादपि वहिला्नयखाबिषयपवैतीयवद्लिमानसंभवात् । अथाप्यस्तु॒तस्ाः 
भरयक्चत्ममेव नचेन्द्रियसेनिकर्षजलाभावात्कथं तथालमिति वाच्यम् । ईश्वरज्ञानसखातथालेऽपि अयक्षल्लोपगमात् । नच 
ज्ञानाकरणकलात्तस्य तथालमस्यालिङ्गज्ञानकरणकलान्न तथालसंमव इति वाच्यम् । प्रदयक्षत्वोपगम ईन्द्रियस्यैव करणत्वो- 
पगमात् । परामशंख तब्यापारत्वेन ज्ञानाकरणकलस्य संभवात् । अनिन्द्रियपक्षषेलादिस्थरे मनस एव करणत्वोपगमात् 
स्वैन्रैव वा मनस एव करणत्वोपगमात् । वेन चा्ठुषलादिना नाुमितिलस्य संकरशवा्ठषलदेस्तच्रानुपगमात् । नच भान- 
सत्वेन संकर इति वाच्यम् 1 लोकिकमनःसचनिकषैजन्य एव तजातेरपगमात् । तन्न मनोजन्यतावच्छेदकस अ्रयक्षलव्य।- 
प्यानुमितिल्येवोपगमात् । नवाुमितिस्थे भरद्यक्षत्वेनायुव्यवसायाभावात् तत्र॒ भरलक्षल्तसत्तत एवे न मानं तथा सति 
मनसः करणत्वं ठ॒दृरापास्तमिति वाच्यम् । ल घवेन अ्रदक्षत्वोपगमात् । तथाहि विशिष्टवैदिष्यावगादिबुद्धावनुमितौ विरो- 
षणतावच्छेदकपरकारकन्ञानख न कारणलान्तरं तादशग्रयक्षलावच्छिज्ञं प्रति कारणतैव निर्वाहात् । अन्यथा तादयानु- 
मिविल्लावच्छि्नं अयपि कारणलान्तरं सात् न चानुमितौ विशेषणतावच्छेदकप्रकारकनज्ञानस् कारणे मानाभावः पराम- 
शेकारणलस्यावरयकतया तस्मैव॒तथालादिति वाच्यम् । वहिव्याप्यववपरामर्शानन्तरं बहेमेदानसीयत्वे लववमिति जञाने 
सति महानपीयो विरिति ज्ञानकाल इव तदभावकारेऽपि महासनीयवहिविधिष्टवेरिष्ठयवगाह्यजुमिद्यापत्तेः परामदीस्य 
महानसीयवद्धिलाप्रकारकलयात् । नच प्रदयक्षल्रख्याुमितावभावेऽपि मयक्षाचुमितिसाधारणविदिष्वेशिध्यावगाद्यलुभवत्वा- 
नच्चछिन्नं प्रसेकमेवास्वु कारणलमिति वाच्यम् । अनुभवलसय साकषात्कारलरातिरेके मानाभावात् । परोक्षस्थङेऽनुभवामी- 
व्यप्रलययात् । स्टयन्यज्ञानलस कार्यतावन्छेदकत्वे विरोष्यविरशेषणभावे विनिगमनाविरहेण गुरुधमावच्छिलकार्यबदययपेक्षया 
भलय्त्वालुमितिलाषच्छि्कायेलद्वयसयेव युक्तलादजुभितेः अलक्षत्वे चेकका्यलस्य संभवेन लघवस्यानपायादर्थाप- 
ततिश्ाब्दयोरप्यञुमितिवत्मलक्षत्वस्येवोपगन्तन्यलादिति चेन्मैवम् । विभिल्नविषयकप्रयक्षल्लावच्छछिघ्ं प्र्नुमित्सानिगि्नु- 
मितिसामभ्याः अतिनन्धकत्वेनाजुमितेः अदक्षतवोपगमे वह्यनुमितिसामभ्रीसत्वे खसामभ्या षटाजुभितेवहथनुमितिभिनवि- 
षयभ्यक्षरूपाया उपपत्तयेऽलुमित्यन्यलस्य अ्रतिबभ्यतवच्छेदके निवेरानीयतया गौरवापत्तेः । नच भिन्नविषयकत्वं न तद्दि 
षयक्लान्यनिषयताकलमपितु तद्विषयक्लाभाववतवं तद्विशिष्टप्यक्षं रति प्रतिबन्धकले चोभयायुमितिसामभ्रीसन्ते समूदाल- 
म्बनास्मकोभयबिषयकालुमितेः संभवात्तस्याः अरतिबन्धकतावच्छेदकानाकान्तलादिखनुमितेः प्रयक्षत्वेऽप्युमिल्धन्य्निवेहन- 
मविधेयभिति वाच्यम् । पर्व॑तो वद्धिमानिति अदयक्षमात्रसामभ्यां स्यां तादशानुमितिसामम्यभावकारे पर्व॑तो वहिमानिवि 
म्रत्यश्चक्षणे वहिमत्पवैत्रविषयलाभाववस्मलक्षसय तादरसामम्यभावादापत्तदुवोरल्ात् निरक्तसामम्यभावस सहकरा्ीन्तर- 
कल्परनद्यास्ंमवात् उक्मदयक्षसामम्याः प्रतिबन्धकलान्तरकल्पने चाविगोरवात् । वक्िमत्पर्वतबिषयल्ान्यविषयल्रय 

"तथात्वे च ताहश्ानुमितिन्नामम्यमात्राडुक्तस्थङे तद्वच्छि्स्मापत्तयत्तभवरात् ताद्त्रिपयलान्यघषरादितिषयद्वललश्चभयो. 



अ० & @छो° २ ] श्रीधर्मदत्त्र्मणा(पसिद्धबक्वारार्मणा) विरचितो गूढा्थतत््वारोकः । १०५ 

जकघटादिचश्ुःसंनिकषोदिकारणस्याभावात् । नच भिन्नविषयकम्रलयक्ष इव॒ भिक्नविषयकशाब्दबोधेऽप्यनुमितिसामम्याः भति. 
बन्धकत्वेन तदुभयसाधारण्याय ताष्शानुमिखन्यलस्येव अरतिबभ्यतावच्छेदकत्व वाच्यमिति क गौरवमिति वाच्यम् । यद्य 
दविषयकाचुमितिसामभ्रीदशायां त्तदन्यविषयकशाब्दसामथीसंवलनं कदाचिदपि नाभूत् । तत्तदनुमितिसामग्रीभरतिनध्यताव- 
च्छद कलस्य शाण्दसाधारण्यसंपादनाय गुखुभूतताद्चानुमियम्यवेऽनुसरणे अ्योजनाभवेन सिन्नविषयकप्रदयक्षलयेव वाच्य. 
तया श्रखक्षलस्यानुमितिसाधारण्येऽनुमिखन्यतस्यावच्छेदककोटा ववद प्रवेश्यल्ेन गौरवस्य दुवारलादिति । एवं भिन्नविष- 
यकम्रदयक्षं प्रति चाष्दसामम्याः प्रतिबन्धकत्वेन तादद्यानुमितावप्रतिबन्धकत्वेन च प्रयक्षललसानुमिविसाधारण्ये तलति- 
बध्यतावच्छेदककोटावप्यनुमियन्यलस्य प्रवेदानीयतया गौरवं बोध्यमिति । सिद्धायां प्र्क्षबिजातीयभ्रमाया तत्करणमलु. 
मानं भवदेव मानान्तरम् । भ्रमा च इत्तिष्येवानुभितिः । साचैका विचिष्ैशिष्यप्रययात्मिका पक्ांशेऽप्यदुमितिरेवाजु- 
मिनोमीयनुव्यवसये तत्तद्विधेयताकानुमितेरेव कारणत्वेन पवैतस्याविधेयतया पवैतो वह्विमानिद्यनुमिलनन्तरं पर्व॑तमलु- 
मिनोमीद्यनुन्यवखायस्यापच्यसंभवात् । यद्रा पक्षांडे अदयक्षा्यात्मिक्ठा साध्यांशे चासुभिद्यास्मिका सा गुणगतजातौ सांय. 
स्यादोषलात् । नचैवमनुभिती भदयश्चलबाधकस्योक्तलघवगौरवल्यासंभवः । जातिसांकार्यभयेनेवो्तमतिबध्यभ्रतिबन्धक- 
भावस्योपगम्यतेन तदभावे तख्येवाभावात्कुत्राुमिखन्यत्वं प्रवेशनीयं कुतश्च तत्वेरनिबन्धनं गौरवं हि स्यादिति वाच्यम् । 
अयुमितिलस्य भरयक्षलव्याप्यत्वे मानाभावेनानुमितिलावच्छिन्ञलस्य करणान्तरसयेवोपगन्तव्यलात् अतीन्द्रियस्य पक्षस 
दाब्द स्ानुभितौ भ्रयक्षेण भानासंमवेन तत्रैव प्रयक्षलव्यभिनवारात् । शब्दव्यापारे कथं चिच्छाब्दलस्य संभवात् । विर्फा- 
रितविल्छोचनख पक्षहेतूपब्धिक्षण एव देवान्ेत्रनिमीखन उत्तरक्षणे व्याप्िस्खतौ तदनन्तरक्षणोत्पन्ानुमितौ पक्षस्य अदयक्षेण 
भनासंमवेन तच्नापिं व्यभिचाराच्च । न चोक्तस्थखयोर्मनस इन्द्रियसय करणलातपरदयक्षलमिति वच्यम् । बदहिरथं मनसो. 
ऽसखातछयात् । यदसाधारणं सहकायां साय मनो बहिर्गोचरां श्रमां जनयति तस्य ॒प्रमाणान्तरत्वेनाञुभानसय अमाणान्तरताथा 

दुवोरलात् । मनस इन्द्रियलसख निराकरणाच्र सुखदः साक्षिणैव भहणसमभवात. ज्ञानखय खध्रकारालात् व्यासङ्गोपपत्तेस्त- 
स्यानिन्दियत्वेऽपि संभवात् पक्षप्रयक्षदेः संभवाभिप्रायकलादुण्तस्थलेऽनुमेयस्वेऽपि क्षव्यभावात्सति संभवे प्रयक्षस्य 

न्यायमतवदविस्फारिताक्षस्याप्युमितौ पक्षस्यानुमेयत्वालुपगमात् । तन्मते वह्धिमचुमिनोमि पवैतं पदयामीदयञुभवद्यापठाप- 

स्यैव करणीयल्ात् अयुव्यवसायक्षणे विषय प्रयक्षस्याविद्यमानखादिति । यद्रा तत्तद्धिषयाक्षया भिन्नैव इत्तिरिति वहथा- 
क्राराुमिव्यात्मकद्ृती न प्रद्क्षलम् । वबन्ह्याकारसंयोगाकारपवैताकारढ़त्तित्रयसेकत्वाध्यासादिशिश्पैशिध्यावगाहित्वव्यव्* 
हारस्तत्तदाकारत्वाख्यतिषयितानामवच्छेदकभवोपगम्विति । करणं च पक्षे डिक्गददोनमेव । तश्यपारश्च तदुद्रोधि- 

तव्या्िविशिष्टसंस्कारः व्याप्निन्ञानं करणं तजन्यसंस्कारो वा व्यापारो ट्ष वर्मणि खिद्ठ उद्भुदे च साध्यव्याप्यलिङ्गसंस्करे. 
<नुमितो व्रिलम्बे मानाभावात् । नच संस्कारजन्यत्वेनानुमितेः स्परतिलापत्तिरिति वाच्यम् । ब्रयभिज्ञायाः स्मृतिलवारणायं 

संस्कारेतरव्यवद्ितपूर्ववल्यसाधारणकारणाजन्यत्वस्य विवक्षितत्वात् संस्कारत्वावच्छिलजनकतानिरूपितखसमानविषयक- 
ल्ावच्छिन्नजन्यत्वस्य परिष्कृतस्य विवक्षितत्वाद्रानुभितो स्यतित्वानापततः । अथ पक्षधर्मताज्ञानव्याप्िज्ञानयोः पक्षधर्म- 
ताज्ञानन्याघ्यु्धदसंस्कारयोवौ हेतवे गौरवाह्नाघवेन विश्िषटपरामरोस्वे हेठुत्वमेव युक्तम् । तथाहि धूमवान् पवत॒ आलोको 

वहिव्याप्य इति ज्ञानकल्ऽनुमिदयनुदयात्तचद्धमा वच्छि्विरोष्यकव्यातिश्नानतत्तदमोवच्छिन्पक्षधर्मताज्ञानयोः कारणलं सदह- 

कारित्वं च परस्परं वाच्यमियकविधेयस्थर्ऽपि लिङ्गमेदेनानन्तकार्यकारणभावापत्तिरसन्मते ठु साध्याभाववदवृर्तित्वावच्छि- 

्प्रकारताकन्ञानत्वेन हेतुत्वदेकविघेयस्थङे कार्यकारणभावद्यैक्यात् । व्यापकसामानाधिकरण्यख व्यातित्वेऽप्ययमालोको 

धूमो वोभयथा वहिव्याप्यो वदिव्याप्येद्वान्प्वत इति बिधिषटज्ञनादनुमित्युदयात् धूमत्वेनाल्ेकत्वेन वा व्यात्तिपक्षघरम- 

तवानिश्वयात् श्ञानद्वयेनालुभितिनिवौहासंभवादिगिष्टज्ञानत्वेन लिङ्गमेदेन कारणत्वस्य कल्पनम् । यावन्ति मम कारणत्वानि 
ततो द्विुणितानि ज्ञानद्वयकारणत्वपन्े स्युरलमितिसामप्याः प्रतिबन्धकत्वे ज्ञानद्वय निवेशनेन विरेष्यविरोषणमावे विनि- 

गमनाविरदेणायिकभतिबन्धकत्वानि च स्युरिखयतिगौरवम् । ज्ञानद्वयकारणत्ववादिनां विधिष्टहानतद्धुसतत््रागमावादि. 
कृल्पनागीरन्रं च फल्छसुखत्वा्न दोष इति चेन । पक्षे विधेयभाने प्रयोजकं हि लिङ्गख व्याप्यत्वं पक्षघमैखं च ज्ञायमानं 

तदुभयं चेत् ज्ञातमपेक्षणीयं किमवरिष्यते यदथ बिरम्बः सात्तथाच निदिषटज्ञानोत्तरत्वेनानुभिदयदुभवस्य निर्विवादस्या 

भावात् भ्ल्युत निबिष्जञानाथौधैश्षणीयज्ञानदवयोत्तरत्वेना्मिखनुभवस्यैव निविंवादत्वाद विषिषटज्ञानस्य व्यभिचारेण 

कारणत्वासंसनाह्याघवमकिचित्करम् । नच लाषवग्रहतकैण व्यभिचारगरहयापनोदने कारणतम्रहसंभव इति वाच्यम् । तदानी- 

मेवोपजायमानिनानन्तनिचि्टज्ञानतत्पगमावश्वं तत्तव्यकिकारणत्वकारयलवादिगो रवगरदरूपम्रतिपश्चतकेण धवते शिभि- 
ङीश्कतेनपनोदितव्यभिन्नारमरहेण कारणत्वसैवाप्रहादुक्तगौरवस्य फलसुखत्वेनादोषताया बक्ुमक्चक्यत्वात् । अयमालोक 
इत्याधुक्तस्थरे वेदत्वावच्छिलसैव छिङ्षलोपगमात्तदवच्छिने तदानीमेव व्यप्षिमहस्य प्क्षघर्मैत्वभरहश्य च भावात् । मन्मते 
विचिषटज्ञानं विनापि हि संभवोऽसुमिवेः । नच व्या्िसंस्कारहेदुत्वपकषे तत्र का गतिरिति वाच्यम् । क्षणविलम्बेन तस्यापि 

संभवात् उद्द्धसंस्कारदेतुत्वपक्षेऽपि व्यापिक्ञानस्येव खजन्योद्दसेस्कारवरसमवायान्यतरसबैन्धेन हेतुत्वपगमा्रोकतस्थके 



१०६ मघुधूदनसरखतीप्रणीतमगवद्रीतागूढाथेदीपिकायाः [अ० ६ छोर 

दोषासैमवात् † अन्न पक्षे संस्कारजन्यलेनादुमितेः स्छतिखापादनमपि हि निरवकाशमिति । तदेतदनुमानमन्वयिभा्ं 

केवलान्वयिनो ऽभावात् , बह्यातिरिक्तवस्ुमा्रसखय करिपतलरेन प्रमेयलदेरपि खाधिष्ठाने सद्र ब्रह्मणि खकूपेण पारमार्थि* 

कलेन वाऽभावस्य परमा्थसतोऽधिकरणात्मना विद्यमानवेन व्यतिरेकस्यापि सत्तया केवरुस्यन्वयस्याभावात् । नच 

खवृत्तिविरोष्यलन्ताभावाप्रतियोगिलं केवलान्वयिलं तच्ास्ि प्मेयलादीनाम् मिथ्यालघटकीमूताभावस्यं सखसमाना- 

धिकरणलात् समानसत्ताकभावाभावयोरेव विरोधिल्ात्. व्यावहारिकस्य भ्मेयं लस्य क्चिदपि देशे काले च व्यावहारि- 

काभावसासच्वात् । घटादीनामेव खड़ृत्तिविरोधिखसमानसत्ताकदेशान्तरस्थाभावभरतियोगिन्नेन तद्धिन्नलख भरमेयत्वे 

सन््वादितिवाच्यम् । एतस्य पारिभाषिकलात् । एवं केवसखन्धयिलम्हे तावतेव सवैदेशे भमेयलसिद्धेलत्र लिङ्गपे- 

श्षाबिरहेण करंसयात्केषलान्वय्यनुमानम् । तदग्रहे च तसखापि व्यतिरेकिदुस्यतयां तत्साधक्यय न म्रकारान्तरलमिति 

हृदयं वेदान्तिनाम् । एतेनायन्ताभावभ्रतियोगिलस्य व्याब्ल्े यतो व्यव्त्तलं तदेव केवलम्बयि अव्यादृत्तते 

च तदेव क्रखन्वयीति केवलान्वयिनो निराकरणमशक्यमिति निरस्तम् । तस्यापि कलिपितलेनाधिष्ठाने ब्रह्मण्य 

आवसत्तवेन केवलसान्वयखाभावाद्रह्मणो निर्मकलेन खनव्यतिरिकसत्ताककेवलान्वयिलसयासं भवाच्च । सहचारमे- 

द्रादधेदे लन्वयसहचारमात्रयरहीतव्याप्िकं केवखान्वयिखं व्यतिरेकसहचारमात्रण्दीतव्या्िकलं केवलव्यतिरेकिलसुभय- 

सहचारमात्ररहीतव्याप्तिकलमन्वयव्यतिरेकिलमिति ठ नासंप्रतिपञ्च वेदान्तिनामपि । केवरुव्यतिरेक्यपि नाुमानप्रमे- 

दोऽ्थापत्तावन्त्मावनीयल्लादिति । पक्षता तु सिसाधयिषाविरहसहङृतसाधकमानाभाव इति । तचानुमानं द्विनिधम् खा्थ 

परार्थं च पराथ न्यायसाध्यं न्याय न्यायनये पश्चावयववाकयात्मको वेदान्तनये प्रविज्ञेतुदाहरणत्रयावयवको विप्रतिपत्तो 

स्यां विना भरतिन्ञां विचारारम्मेऽन्यतरन्यात्र प्रवेशेन विवादापयवसानद्धलाकाङ्कोत्थानासंभवाच्च प्रथमं अतिज्ञाया आवदयक- 

लात्तदलुज्ञापकाका्लया हेतोज्ञापकलनिर्वाहव्याप्याकाह्लायासुदादरणस्यावदयकल्ात् । नच व्या्षिवत्पक्षघमेखस्मापि ज्ञाप 

कल्ौपयिकत्वैनाकाह्विततया तननिङृत्यर्थसुपनयोऽप्यावश्यक इति वाच्यम् । डेठुवाक्यादेव पक्चधमैललावगमात् धूमादिव्यख 

पर्वतस्य धूमवत्तवादिल्यत्र तात्पयोत् । नच तथापि व्याप्यस्य न पक्षधरमतालभ इति वाच्यम् । तस्यानपेक्षितलाद्िरिष्ट- 

जञानहेदुतायाः भागव खण्डितलरात् । बाधनिश्चयाभाव एव हयपेक्षितो नल्लनाधितत्वनिश्वय ईति निगमनं तु सर्वथेवान- 

पेश्चणीयं । प्रविन्ञादेरावदयकल्ादुदाहरणादित्रयावयवपक्षो नादरणीयः । न्यायतदवयवप्रतिज्ञादिक्षणं तु चिन्तामण्याद्युक्त- 

रीद्या करणीयमिदयनुमाननिरूपणम् ॥ ॥ वैरोषिकास्तूपमानस्ापि न मानान्तरलमलनुमानेनैव गतार्थलात् । तथाहि पिण्डोऽयं 

गवयपदवाच्यो गोसदशल्ादिति गवयत्वग्रहानन्तरं च गवयत्वविदिशो गवयपदवाच्योऽतिदेशवाक्यस्थगवयपदसमानाधि- 

करणगोसदकपदार्थदशसजातीयलादिलुमानं सादृदयादेः ्रवृत्तिनिमित्तत्वे गवयत्पिक्षया गौरवमिति तकंसदङृतं गवयत्वे 

वाच्यतावच्छेदकलमवगाहते 1! यद्वा गवयपदं रकिविद्धमावच्छिन्नवाचकम् । पदलाट् वादिपदवदिति सामान्यतः शक्तिसिद्धो 

गवयत्वसमनियतं गवयत्वेतरत्् । न गवयपदप्रदृत्तिनिमित्तं जातिसमनियतजादयन्यत्वात् गोल्रसमनियतसाल्लदिम्ववदिलय- 

नुमानाद़वयत्वेतराप्रदृत्तिनिमित्तकत्वे च सिद्धे गवयपदं गवयत्वानच्छिज्नशक्तं गवयलान्यधमावच्छिन्नाशक्तत्वेसति राक्तत्वात् 

ततैव तन्नैवं यथा गवादिपदम् । यद्वा गवयपदं गवयत्वविगिष्टवाचकम् बृर्यन्तरविना बरद्धेसत्र॒प्रयुज्यमानत्वात् गवि 
गवादिपदवत् । गवेयप्रतिपत्तीतरभ्रयोजनानुपलम्मेन इत््यन्तराभावसख सखम्रहत्वाच् अवाहशक्तं गङ्गादिपदं तीरे अयुक्तम् । 
वीरघरतिपत्ती तरदोदखयपावनल्ादिप्रययरूपभ्रयोजनेनैव सखायत्ते शब्दयोगे किमिदयवाचकं प्रयुज्ञामह इति न्यायादिति तत्र 

ढक्षणारूपद्रत्यन्तरवेद्धि तलनिर्णीयत इति वदन्ति । तन्न न्यायविदः । कीटो गवयोऽथाद्रवयपदवाच्य इति भ्रश्ना* 
नन्तरं गोसदशो गवयोऽथा द्रवयपदवाच्य इत्यतिदेशवाक्यं अयुक्तं श्रुत्वा भ्रामीणो वनं गतो दृष्टा गवययुथं तत्र॒ गवये 
गोसाददयं चाक्लय्य सरलयतिदेरवाक्यार्थमनन्तरं व्या्िरहणस्मरणादिकंनिनैव गवयो गवयपदवाच्य इति जानाद- 

नुव्यवस्यति चोपमिनोमीति तददुमिविविजातीया संज्ञासंहिसंबन्धस्योक्त! भ्रमितिरतिदेरावाक्यागरहीतगवयत्वगतवाच्यतावच्छेद्- 

कत्वावगादिन्यनुमिलयायनन्तभूता तत्करणमप्यतिदेशवाक्यार्थघरकसादरयज्ञानमतिदेशवाक्यार्थस्श्तिव्यापारकसुपमानं माना- 
न्तरमेव तत्सहकारि च साटश्याद्यपेश्चया गवयत्वे कघवज्ञानम् । यथा च च्षुरादिव्यापारोपरमेऽपि सादद्यविनिष्टपिण्डस्म्- 

तावतिदेशवाक्याथेस्खतौ च जायमानायां प्रयक्षेण न गतार्थता सर्वेथेव लोकिकसंनिकरषविरामे प्रक्षस्य करणत्वायुपगमा- 
दतिदेरावाक्यार्थस्ूर्तिनिना सादरयज्ञानमत्रादिन्द्रियजादिन्दियजलिङ्गज्ञानमात्रादनुमितेरिवोपमितेरप्यलुदयात् तव्यापारान्तर- 

स्यायुक्तत्वात् व्यापारस्यापि व्यापारान्तराददनात् अन्यथाद्ुमानशब्दयोरपि तत्रैवान्तभोवभ्रसङ्नात् । तथा व्यासिन्ञानाद्य- 
भावान्नाजुमने गता्थता युक्त । नचादिदेदावाक्यादेव गवेयत्वविविषटे शाक्तिमरहसंभवेन शब्देन गतार्थतेति वाच्यम् । 
तदानीं गवयत्वनिग्रिषटस्याुपस्थितेः कालान्तरे भलक्षेण तद्भे सति वाक्यात्तत्र॒वाच्यत्वद्रहासंभवात् शब्दादीनां 
विरम्य व्यापाराभावात् गवयपदादपि तदानीं तदुपस्थिद्ययोगात् तनन तदानीं तयाग्रहीतसङ्तित्वात् वाच्यताबोधख- 

पदान्तराभावाश्च । नच ॒तात्पयेग्रादकगोषदसमभिव्याहतसदशपदलक्षणयां गवयोपस्थितिरिवि वाच्यम् । तदानी गवयत्व 
विश्रिधेपस्थित्यभवेन तत्र छक्षणाया एवाप्रहात्. \ नच अद््चतो गवयत्वनिगरिटग्रहे निख्कत्भघवभरहे च सति तदानी 
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मचयुस््तस्थातिदेशवाकेयस्य गवयलविदिषटे गवयपदवाच्यलबो धतात्प्य च निर्णीते सदचपदलक्षणाप्रदाट्वयल बिश्चिधोपस्थितौ 
निरक्तवाक्यज्ञानादेव तत्र॒ गवयपदार्थगवयपदवाच्यखान्वयबोधसंभवादुपमानफलनिर्वाह इति वाच्यम् । उक्ततात्प्यविपरीत- 
तातपयम्रहवतां गोसादृरयविशिष्ट एव गवयपदवाच्यखतात्पय॑य्हवतां चापि गवयो गवयपदवाच्य इति प्रतिपत्तेराज्भवि- 
कलेनोक्तवाक्य।त्तदसंभवेनोपमानस्य मनान्तरताया आवदयकलात् । एवं करभनिन्दापरे धिक्करममतिदीधैग्रीवमिलयादि- 
वाक्ये श्चुते निन्दातात्पयै च गृहीते काल्मन्तरेऽपि तादशवाक्यतत्तात्पर्यायुस्मरणवतो द्टकरभयुथस करभलविदिष्टो- 
परस्थितो वाक्यार्थदीर्थ्रीवलादिदर्दाने वाक्यार्थाज्सन्धाने च निरुक्तवाक्यस्योपमिलथेतातप्थप्रहाभवेन सक्षणादिना 
वाक्यादुपमानफलस्यानिवादात् मानान्तरमुपमानम् । अथालुमानवदेवात्रापि भवत्याशङ्कोपमितौ साक्षात्करोमीयनुभवा- 
भावेन तत्प्रयोजकलोकिकसंनिकरषभ्रयोज्यविषयताविदोषस्य तच्राभवेऽपि प्रदयक्षोपमिविसामभ्योः सद्भावे अलयक्षवारणाय 
कल्पनीयस्यो परमितिसामम्याः प्रयक्षे प्रतिबन्धकलस्याकल्पनालाघवेन भ्द्यक्चलं कल्पनीयं तब्याप्यं चोपमितिलमङीकरणीयम् 
यदि चाक्चुषलस्पाशंनलदिरुपमितौ समावेशः खात् खत्ताभ्यां सांकर्यमिति तेषामुपमिति विखंदलसुपेयं । तथाच चाश्चुष- 
तरायवच्छिर्नप्रतिः अतिबन्धकल्लमावदयकमिति अलयक्षलावच््छिन्नभति प्रतिबन्धकलरस्योपमितेः अलयक्षललामावेऽप्यक्षल्पनाह्वाच- 
वस्योक्तस्य तथाप्यनपायातदयक्षत्े तन्न॒ न भानमिति विभाव्यते तथापि तत्र मानसत्वमस्वु ! तथासति शक्तिमानसं 

उपमितिसामम्याः भ्रतिबन्धकलाकल्पनलधवस्य संभवादितिचे्न । घटादिमानस उपमितिसामभ्याः भतिबन्धकस्यावर्य- 
वाच्यतया लाघवेन तच्र विषयविरोषमनिवेदय मानसल्ावच्छिघंप्रति प्रतिबन्धकस्य वाच्यतयोपमितेमानसल्लाभावेऽपि 
गौरवविरहात्तत्र मानसचे मानाभावात् । इच्छोत्तजफलाुरोधेन म्रतिबन्धकतामेदेऽपि चाध्ुषादिसामम्या मानसंप्रतिं 
भतिवन्धकय कल्पनीय उपमितेर्मानसलोपगमे चाश्चुषसामभ्रीकाल उपमित्युपपत्तये भ्रतिबध्यतावच्छेदककोटानुपमिदयन्य- 
लनिवेरोन गौरवात् । उपमितिस्ामग्रीकाल उपमिवदयन्यमानसवारणाय तत्रोपमितिसामग्याः अरतिबन्धकलकस्पने गोरवा- 

च्ोपमितेमानसलानभ्युपगमसथैवोचितलादिति । अथाषटदव्यबिधर्माकाश इवि वाकयं श्रुतवतामाकारो चा्ट्रव्यतैषरम्य॑रूप- 
राब्दावगतावुक्तवाक्यार्थस्मरणे च सति शब्दाभ्रयलविपिष्ट आकारापदशक्तिमहो जायते तस्याप्युपमितिललमेन वाच्यम् । एवं 

गन्धवती प्रथिवीद्यादे्िक्षरभमिदयदेश्च वाक्यस्यार्थं स्मरतः ध्रथिव्यां गन्धग्रहे करमे च दीर्घभ्रीवखादिष्े एथिवीलशटरभ- 
लादिविरिषे परथिवीकरभादिपदशक्तिभ्रहो जायते तस्याप्युपमितिलमेव खीकरणीग्मिति कारणानां साधम्येवैधम्यादिज्ञानानां 
व्यतिरेकव्यसिचारात्कथं कारणलम्रह इति चेन्न ) अयुमितौ तत्तछ्िद्वव्यापिन्ञानाश्नन्तरल्रसेवात्रापि सादर्यादिज्ञानाव्यदितो- 

तरलस्य कार्यतावच्छेदकल्लोपगमाडुपमिविलन्याप्यजातिविरोषसख तथाखोपगमाद्रा व्यभिचारवारणसंभवात् । अथाप्युप- 
मितिावच््छि्परति कस्यापि कारणल्रानिर्वैचनत्तसयाकस्मिकलापत्तिरितिचेन्न । अणग्रही तसङ्गतिसंज्ञाविचिषटधर्मज्ञानत्वेनोपमिति- 

सामान्यहेतुलस्य खीकारात् 1 विष्टं च खधरितवाक्या्थल्खप्रृत्तिनिमित्तनियतल्लोभयसंबन्धेन तादशज्ञानं च साध- 

म्यवेधम्यादिविषयकमेव न तर्दरो वाक्यार्थलादेर्विषयलमिति प्राहुः ॥ ॥ वेदान्तिनस्ु भ्रदयक्च्े गवये यद्रोसाददैयज्ञानं 

तत्करणम् । नच व्यापाराभावान्न करणलमिति वाच्यम् । फलायोगव्यवच्छिन्नकारणत्वस्येव तत्तवेनाभिमतत्वात् । नच 

कारणान्तरसमवधाने करणसेवं कारकान्तरसापि तथात्वात्करणत्वापत्तिरुपधेयसंकरेऽप्युपाधेरसंकरात्. तस्नादुत्पद्यमानम- 
मयक्षगोधिंकमवयसादस्यज्ञानसुपभितिः फलमुपमिनोमीवयसुव्यवसायसिद्धवैजाव्याश्रयसख तस्य ॒द्पैः प्रमाकरणेरसंभवेन 
करणान्तरस्योपमानाख्यसखावदयोपेयत्वात् । तथाहि न प्रदयक्षेण तत्ख॑भवः गोगवयोभयनिष्ठस्य साददयस्येकस्यामावात् 1 

एकले हि गवयान्तभौवेण संनिृष्टय तख कर्थचित्खातस्यक्षललोपगमः। बस्व॒तस्त्वाध्रयस्यासंनिद्षटत्वेन तद्विशेष्यकख 
प्रक्षस्य हि न संभवः । तद्विशेष्यकश्रयक्चे धमीन्द्रियसंनिकषादिसामभ्याः प्रयोजकलादन्यथा घटे संनिषे तदन्तभोवेण 

द्व्यत्वसंनिकषाद्धयो दन्यमितिवत् पटासंनिकर्षऽपि पटो दन्यमिति लयक्षं पटे व्रव्यत्वं॑साक्षात्करोमीदयनुव्यवसायश्च स्यात् 1 
तन्चानेकमाश्रयनिरूपकमेदेन भिं इप्तसप्तपदा्थवेधरम्यात्पदार्थान्तरम् । विधिमुखेनैव हि अतीयमानस्वान्नाभावः । सामा. 

भ्यादिष् हि अतीयमानत्वाज्न इव्यादिमावषर्कमतएव न तख प्रतियोग्यनुपस्थितावाश्रयमाध्रसंनिकरषऽपि अदणसुमयः 

निरप्यसखमावस्यैव तख खीकारात्, छपपदाथोन्तभोवै च तेषामतादद्यत्वेन नियमेन प्रतियोग्युपरसि्थितिसयेक्षग्रहणाजु" 

पृपत्तेरिति जरन्मी्मांसकाः । भाध्रस्वु॒तस्यातिरिक्तयापि साधारणधर्मव्यज्गयत्नसखयावदयकत्वात्तादशधमोगरहे साद्याप्रलय- 
यादिल्यावक्ष्यकसाधारणधर्मेण तद्यवहारोपपत्तावतिरिक्ते तत्र मानाभावः गोत्वाश्चत्वादिसामान्यानामपि दहि निदयत्वादिकमस्ति 

साधारणो धर्मः सनचाविरिकिसाददयोयगमाञुपगमयोः छ्प्ः सप्तखन्त ूतोऽनन्तभूतो बेद्यन्यदेतत् । यद्यपि साधारणधमा- 

त्मकं साद्द्यं खल्येण न सनिरूपकं तथापि तद्धिनत्वे सति तद्तभूयोधर्मत्वलक्षणसाददयत्वेन भासमानं तत्पदार्थश्रतति- 

योगिज्ञानसपिक्षनिरूपणं सनिरूपकमेव । भूयस्तं च न शरीरघटकं तेन विषाणित्वेन गोसदशो सदिष इति व्यवदयारखं 

नाजुपपत्तिः । तृतीयया हि भयोञ्यत्वममेदो वा सादृस्यान्वयितया अद्याय्यवे । भूयस्त्वकथनं च धर्मभूयस्त्वाल्पत्वास्या 
साटदयस्योत्कषीपकर्ौ भवत इति सूचयितुमिति न हि तत्यक्षेणासंनिषृटे गति अदीठुं शक्यम् । नाप्यचुमानेन व्यापिषश्ष- 
भर्मलयोरहात नन शसददायोरमयोः संनिङथ्तवेऽेन . सदशोयमनेनापि -सददयोयमिति. अहे न्यमिन्रारादधेने च ब्ग 



१०८ मधुसूदनसरखतीप्रणीतमगवह्वीतागूढाथेदीपिकायाः [अ० ६ शोर 

यद्यत्रतियो गिसाद्यवत्तदपि तत्मतियोगिकसादरयवदिति व्याभिप्रहसंभवत् । गोध्रतियोगिकसंहशयस्य गवये अहणे 
गवयनिष्ठसादरयप्रतियोभित्वस्यापि गवि सुप्रहत्वात् मोगवयग्रतियोगिकस।दरयवान् गवयनिष्ठसाहदयभ्रतियोगित्वत् षटयो. 

रेक श्वापरसयेदयनुमानेनैवोपमानफलनिवांह इति वाच्यम् । यत्तदर्थयोरननुगमात् इ्टान्तदृष्टयोः साध्यहेवुत्वाभावात् 
साभ्यहेत्वोरयुमानात्पराक्् क्ाप्यसिद्धत्वात् साध्यस्याप्रसिद्धत्वदिव व्यतिरेकन्याप्तिमरहसाप्यसंभवात् शब्दस तत्नाभावादेव 

शाब्दत्वं दृरापास्तम् । नैयायिकैस्वु यदभ्युपेतं शक्तिपरिच्छेद उपमितिरिति यच्ोक्तम् व्याप्यादिज्ञाननिरहकारेऽपि तत्संम- 
वान्न तस्यानुमितित्वमिति तज्ञ युक्तम् । साहरयाविषयकस्योकक्ञानस्योपमिनोमीलयुव्यवसायस्येवासिद्धेरुपभितित्वे तख 
भनाभावात्र् । नचोपमितित्वं जातिविद्येषः । अल्यक्षादिप्रमाणाजन्याग्रहीतसङ्ग तीद्यादिप्रागुक्तकारणजन्यज्ञाननिष्ठः प्रद्यक्षः 

सखीक्रियत इति सादरदयातिषयकत्वेऽपि नोक्तानुव्यवसायोऽजुपपन्न इति वाच्यम् । उपमेयसददात्वेन भसद्धं वस्तुपलभ्यप्रमा- 
णात् वेनोपमेयसुपमिन्वन्दयापामरं जना यथा चन्द्रं दृष्टा कामिनीवदनं गवयं इष्टा गां तत्रैव च चन्द्रेण कामिनीवदन- 
सुपमिनोमि गवयेन भासुपमिनोमीद्यचुन्यवस्यन्ति च । तथाच सर्वलोकायुभवविसद्धत्वाच्छक्तिपरिच्छेदस्थे तादशनु- 

व्यवसायकल्पनस्यायुक्तलमेव हि मन्तव्यं कथमन्यथा गोसादर्यज्ञानजनितगवयपद्शक्तिपरिच्छेदस्थरले गवा गवयमुप- 
मिनोमीतिवत् वैधर्म्येण राक्िपरिच्छेदस्थरे विधर्मिणं तेन ॒वाच्यन्तसुपमिनोमीति नासुव्यवसायो व्यवहारश्च । मन्मते तु 

धार्थताशद्जातिविशोषावच्छिन्नान्वयिनी तृतीयान्तार्थप्रतियोगिकसादकस्यनिष्ठप्रकारतानिरूपितद्धितीयान्तार्थनिष्ठबिेष्यतेव दि- 
तीयार्थः । तृतीयान्तपदं तात्पयग्राहकं सादस्यविषयकायुमिदयादिस्थङेऽयुमिनोमीयेवाुव्यवसायादुपमिनोमीदयप्रययात् 
साददयभकारताकजातिविशोषावच्छिन्न एवे वा धालर्थः गोनिष्ठविद्येष्यताकलरं द्वितीयान्तार्थः साद्यान्वयी गवयप्रवियोभि- 
कलं तृतीयान्ताथं इति वेधम्येस्थङडे नो कापत्तिरुट्ेण गामुपमिनोभीति । नचेयं गोबिधमैति ज्ञानानन्तरसुष्टविधमां गौरिति 
प्रमितेः कुत्नान्तभव इति वाच्यम् । उपमिनोमीति श्रययामवेनोष्टवैघम्यस्य तत्रोपलन्धव्यत्तयन्तरेषु प्रहणेऽन्वयव्यतिरपि 
खमहतयाऽनुमानजैव सैद्यसख वक्तुं राक्यलात् । एवमेव चायं तस्माद ध इति ज्ञानानन्तरं स चास्माद्रख इति ज्ञानस्यापि 
गतिबौध्या । शक्तिपरिच्छेदस्थरे चोपमिनोमीदयनुव्यवसायद्याश्ुभवविरंदलेन निश्चये व्याप्यादिप्रतिसंधानाभवे राक्ति- 
परिच्छेदोऽपि निश्वेतुमरक्य इद्यनुव्यवसायकल्पनं शक्तिपरिच्छेदकल्पमं चाषिधाय इ्खृप्ताचुभितिसामय्रीकल्पनमेव हि 
युक्ततरं तथासति ताहोपमितेरमावेन तत्र ज्ञानान्तरसमनग्यासादशौपमितिखामम्या एवाभावेन तखाज्ञानन्तरे च अ्रति- 
नन्धकलाकल्पनेन त्मधवमपि क्वचिदनुमिनोमीति श्र्ययामावो दोषात् । मन्मते ठु सादरयज्ञानस्थर उपमिनोमीलयनु- 
भवस्यापामरजनगप्रसिद्धतया तत्करणमपि विलक्चषणमेवं कल्पयितुं युत्तमिवि तच्च व्यास्िज्ञानादिकत्पनङ्केशो हि नोचितो न 
वोक्तसामग्रीप्रतिबन्धकलादिकल्पनागोरवं दोषः फलमसुखलादिति आहुरिति ॥ ॥ एवंशब्द्रामाण्यमपि वैरोषिकादिविप्र- 
विपत्ते परीक्षणीयम् । तत्र वैशेषिकांः--शब्दो न प्रमाणमनुमानेनैव गतार्थात् । तथाहि प्रयोज्य प्रयोजकव्यवहारेणायशक्ति- 
परिच्छेदस्थले गामानय कुञरेण च्छिन्धीलयादिवाकयार्थस्याजुमानेनेवावगतलं शक्ति्रहाभावेन श्ब्दतोऽर्थप्रहासंभवात् । 
तद्वाक्यं तु इष्टान्तीकृखय चघटमानयेति वाक्यं चटकर्मलान्वितानयनबोधतात्पयैकम् घटाद्यथस्मारकघाका्वुपदकदम्बलात् 
गामानयेतिवाक्ष्यवदिद्यचुमानाज्ज्ञानावच्छेदकतया वाक्यार्थसिद्धिः संभवति । यद्वा एते पदार्थाः मिथः संसर्गवन्तस्ती- 
त्यवस्साकाष्पदकदम्ब घटकपदस्मारितल्ात् गोकमैलादिपदार्थवदियनुमानादन्वयबोधसिद्धिः । अथवा कर्मत्वं घरी 
धटस्मारकपदसाकाष्वम् पदस्मारितत्वात् गोकममेत्ववदानयनं घटकर्मतानिरूपकं द्ितीयान्तघरपदसाकाङ्वानयतिसारितत्वा- 
दिलेवं विशि्टवाक्यार्थप्रह्ययसंमव इति शब्दो न मानमिति वदन्ति । तन्न व्यापिपक्षधमेलाथप्रतिसं धनेऽपि साकाह्ल- 
त्वादिभ्रहे चाब्दबोधोदयादजुमानेन गतार्थयिुमदाक्यत्वाच्छब्दस्य मानान्तरलावदर्यभावात् । नच शब्दस्य अमाणान्तरत्वै 
सामभ्यन्तरकल्पना ततपरतिबन्धकत्वान्तरकल्पनादिगौरवाद्वरं सर्वत्र शाब्दस्थङे व्या्षिज्ञानदिकल्पनैव युक्तेति वाच्यम् । 
असुमर्थं शृणोमि शाब्दयामीति विलक्षणन्ञानगोचरानुभवाद्विजातीयप्रमासिद्धौ तत्करणान्तरस्यावश्यसुषेयत्वादन्यथा तस्याक- 
सिकत्वापत्तेरयुमितिसामभ्याः अ्रयोजकत्वे धूमादिलिङ्गकायुमिलादिस्थर्ऽपि तादशम्रमोत्यतत्या शणोमीदयसुव्यवसायापत्तः । 
नचाक्षान्ञानादिश्चाब्दङ्कषसामभरी घटि ताजुभिति्ामप्रीजन्यानुमितिरेव श्रुधात्वर्थं इति वाच्यम् । तादशसामभरीजन्यत्वाभरति- 
सन्धानेऽपि ताटशप्रतीत्युदयादुक्ता्थ गौरवेणाकाक्देरचचुगतत्वेन च रकतर्वक्तुमलक्यत्वाव् । अथ शाब्दत्वजातिः सिद्धा- 
ब्रपि तस्या अनुभितित्वब्याप्यत्वं खीकरणीयम् । नच तन्न मानाभाव इति ब्राच्यम् । समानविषयकप्रयक्चसामभीसत्वे 
शाग्दवारणाय तसाः अतिबन्धकल्नाकल्पनेन लाघवात् । अयुमितिंप्रति भअरतिबन्धकत्वस्य इ्कृप्ततयाऽनुभितित्वाभ्युपगमे 
तत्पतिबन्धकतयैव निवात । नचेचछोत्तेजकत्वाुरोधेन अतिबन्धकतामेदस्यैव वक्तव्यलात्क सधवमिति वाच्यम् । येषु येषु 
विषच्रेष्. अद्मक्षसामभ्रीकाडेन श्चब्देच्छ कदापि जाता तत्तद्धिषयशाब्देषु परथक्प्रतिबन्धकलाकल्पनलधवस्य तथापि 
संभवात् । एवं समानविषयक्ातुमितिसामम्रीकाङे शाब्दबोधवारणायाुमितिसामम्य।: प्रविबन्धकत्वस्य शाम्दबोधस्यानु- 
मिद्यनास्मकत्वे वक्न्यतवात् । तदात्मकत्वे चाुमिलयात्मकशाब्दोत्पततेरिष्टत्वात्प्तिबन्धकत्वस्याकल्पनीयतया सधवात् । अथं 
कषाग्दस्यायुभितित्कोपगसरे श्रान्दसामत्याः व्या्िञ्ञानादिषरित्रत्रखावस्यकतया ,तद्याभिन्तिष्यकपरतयक्षादो अतिभन्धकते 



य० & छो० २] श्रीधर्मेदत्तरर्मणा(परसिद्धबश्नारार्मणा) विरचितो गूढार्थतत्त्वारोकः । १०९ 

गोरवमनुभितिलाभावे च भरतिबन्धकतावच्छेदककोटौ व्याधिज्ञानाधप्रवेञ्चेन लधवमितिचेन्न । यथाह्यन्वयव्यापिज्ञानघरितैकानु- 
मितिसामभ्रीपरा च व्यतिरेकव्याधिज्ञानघरिता नच तयोरनुगमकं किचित् लिङ्गमेदेनानवुगमस्तु सुतरां तथापि तत्तत्सा- 
मभ्रीजन्यसवैज्ञानेष्वमितिखमनुगतम् । व्यभिचारवारणाय का्यतावन्छेदके तत्तत्कारणानन्तयम्रवेशेऽप्यजुमितिखस्याकसि- 
कलवारणाय सकलकरायंतावच्छेदककोटो तत्परवेदाङ्गीकारात् अनुमितिललावच्चछिक्नरतयभावज्ञानलेन कारणलोपगमात् 
व्यात्तिमात्रसखाभावघरितल्ेन सर्वत्रायुमितिस्थङे तत्संभवात् । तथाऽपराव्याप्यिघटिताप्याकाह्ा ज्ञानादिघटिता सामग्युपेयते 

तत्कायेतावच्छेदककोटावप्यनुमितिलान्तभोवेणाकाश्चा्ञानस्याव्यवदितोत्तरघट काभावविषयकलेन वा तादरासामभ्रीजन्य- 
जञानेऽप्य ु मितिलसद्धावसंभव एताटश्त कायकारणभवे चोक्तराघवगौरवस्येवं मानलात् एवंच शाब्दसामग्रीप्रतिबन्धकतावच्छे- 
दककोटौ व्यापिज्ञानाद्यप्रवेशेन न गौरवावकाशयः । अथ शाब्दबोधस्य सिद्धिकाञेऽपि विनैवेच्छासुत्पत्तेरनुमितिकारणसखं 
पक्षस्य तत्रामावान्न तच्रानुमितिलसंभव इति चेन्न । तत्तच्ठिङञकानुभितो तत्त्िद्न काजुमित्साविरहविशिष्टधिद्यभावलेन 
कारणतोपगमात् लिज्गाजन्यशाब्दस्थङे पक्षल्लाभवेऽप्यजुमितिते क्षयभावादितिचेदुच्यते । सयेवमलुमितिसेव शाब्द॑ल- 
व्याप्यलं ऊुलो न स्याद्धिनिगमकामावात् । नच तत्र किं मानमिति वाच्यम् । समानविषयकप्रयक्षसामम्या अनुमितौ 
प्रतिबन्धकलाकल्पनलाघवस्यैव मानलात् प्तश्ाब्द प्रतिबन्धकतयेवे नि्वाहात् । नचाजुमितिसामभ्यामाकाह्वाज्ञानावीनां 
तत्र चाग्दखनिवादाय भवैश्चनीयतया तस्याः प्रतिबन्धकले गौरवमिति वाच्यम् । अकरङ्लायघरितस्येव व्यापिज्ञानादिष- 
टित श्ाब्दसामग्रीविशेषस्य खीकारात् । कारणाव्यवहितोत्तरलस्याकाष्षाव्याप्यदेश्नयुगमेन कारणतावच्छेदककोटाववद्य 

प्रवेशनीयतयां व्यभिचारसख वारणसंभवात् । नच तन्न ्णोमीद्यनुव्यवसायापत्तिरिति वाच्यम् । तवापि शाब्दस्थलेऽलुमिनो- 
मीदययुन्यवसायापत्तडरद्धरलात् । ऋछाब्दान्याजुमितिल्लनालुमिनोमीयन्न तवासुमिखन्यश्चान्दल्ेन णोमीयत्र कारणल- 
कल्पनेनापत्तिवारणस्य समानलात् । नचानुमितौ व्याप्िज्ञानादिकायैतावन्छेदककोटो श्ाब्दलाप्रवेदात्कुतः श्ा्दलख 
सेभव इति वाच्यम् । आकाक्चीज्ञानादिकार्यतावच्छेदकेऽप्ययुमितिलस्पाभ्रवेदयात्कुतोऽवुभितिलस्य संमव इयस्य समानलात् । 
यदि चोक्तलाघवायुरो धदेवाजुमितिलस्याकाह्नाज्ञानादिकायेतावच्छेदके प्रवेश इत्युच्यते तदोक्तखाघवायुरोधेन शाब्दलस्यापिं 
व्यािनज्ञानादिकार्यतावच्छेदककोटौ प्रवैशोपगम इदयपि वक्तु शक्यम् । हाब्दलावच्छि्ंप्रति ज्ञनलेन कारणतोपगमादरा 

शाब्दलस्य संभवः निर्विशेषसामान्योत्पतत्यसंभवेन विरोषसामभी विरहेण अयक्षादौ च शाब्दलासंमवः ¦ अथ न -णोमीति 
षिपरीताजुव्यवसायात न श्ाब्दलभितिनेन्न अनुमिनोमीयजुव्यवसायाननायुभितिलमपीलयपि वस्थं तस्माद्विरुदमेवानुभितिलं 

शयान्दत्ं च भानसलनिराकरणमनुमिताविव शब्देऽप्यनुसंधेयम् ॥ ॥ दान्दबोधे च पदज्ञानजन्यपदार्थोपध्विः कारणमा- 

का दिज्ञाने सपि पदात्पदाथाजुपस्थितो शाब्दबोधानुद्यात् समवयेनाकाशसंबन्धि्ेन गृहीतषटादिपदादाकाशोपस्थितो 

तख शाब्दबोधाभावादुत्तिरूपसंबन्धेनार्थसंबन्धितया गृहीतात्पदादेव जायमानोपस्थितिः कारणं बोध्यम् । अथ धघटपदं 

धटे शन्तं गङ्गापदं तीरसंबन्धिक्षक्तमिदयादिज्ञानानामपि घटतीरादिविषयकतया वेषामेवास्वु धट तीरादिशाब्दहेतुलं तदुष्तरं 

पुनर्धरतीराद्ुपस्थितिकल्पनमनर्थकमितिचेन्न यदि हि बिशेषणज्ञानसपत्तिमात्रा्थ स्ात्पदार्थज्ञानं ततश्च शाब्दबोधः 

प्रयक्चादितोऽपि घटादिज्ञाने शाब्दबोधः स्यादिति पदभ्रयोज्यैव ज्ञाने तद्विषयता तदर्थराब्द्भ्योजिकेत्युपेयाुभवानुरो- 

धाद् । नहि श्क्तिज्ञाने तदर्थविषयता पदभयोज्येति न सा शाब्दोपयोगिनीति दाक्तिज्ञानायनन्तरं पदभ्योज्यविषयताक- 

पदार्थोपस्थितिरवदयसुपेयेति । किचान्वयव्यतिरेकाभ्यां पदज्ञानजन्योपस्थितेेतुखे विद्धे तदुपायतया सकति्ञानदेः कारण- 

ज्रकल्पनं नहि तच्छक्तिज्ञानादितोपर्पितुं शक्यम् । वस्तुतस्तु शक्तिसंबन्धेनार्थसंनन्धितया गृहीतेऽपि पदे बाधकात्यदार्थ- 

खास्मरणे श्चाब्दबोधस्मानद्ुभविकल्वात्पदा्थोपस्थितेस्तजन्याया हैवं विनाप्युपस्थितेः राक्तिज्ञानमात्रादितः चाब्दस्यानुभवि- 

कल उपस्थितिषेदुलव्यवस्थानं गीरवणगुरूणामप्य्यक्यमिति मन्तव्यम् । इतिः दाक्तिरक्षणा च । शक्तिथासाच्छन्द्- 

द्यम्थो बोद्धव्य इदं पदमयुमर्थं बोधयलितीश्वरेच्छा तादशेच्छमात्नं वा नेयायिकाकीनाम् । पदा्थान्तरमेव वाच्यवाचक- 
आवादिरन्यन्न ऋयालुकूलयक्तिवत्पदेऽप्य्थस्रयनुकूत्म तदाथालुमवाुकल्य च शक्तिमददिमीमांसकानां वेदान्तिनां च 

शक्यश्च जातिगयुणक्रियादरन्यमेदाश्रपुधो तत्र गवादिपरदाना गोलविष्िषटे शक्तिः जातिमात्रख हानोपादानाद्यद्यक्यलात् 

गामानय गामपस्चारय गौर्मश्यतीदयदिरसंभवभसङ्गादिति नैयायिकाः । नाग्हीतविचेषणा बुद्धिर्विविसुपसं्ासतीति 
न्यायात् भौरवाच्च जातावेव शक्तिः ! गामानयेदयादौ करमेखादौ गोदः प्रथमं खाश्नयदृत्तिलादिसंबन्धेनान्वये प्रददुमानतो 

व्यकेरथौष्बाविभासकसामय्या व्यकतिभासकत्वेन वानुपपत्तिहानसहकृतयन्दाद्धिनेव लक्षणां 

जातिच्चक्कतया गरहीताद्वा जातिशक्तेन लक्षणयोपस्थापितसख तद्विशिष्टस्य कर्मत्वेन्वयादया गवादिकर्मलभ्रतीतिः नाद्चप्रतियो- 

गित्वे खाश्नयवृत्तिखसंबन्धेन नादय एवे वा खाश्रयप्रतियोगिकत्वेन गोत्रस्य खषूपत उपस्थितस्यान्वयः । तेन शाब्दनोध- 

विरेष्यलसावच्चछिन्नलनियमेऽपि न क्षतिः । खरूपत एव हाक्तिसंबन्धेन गोलभकारकसय शाक्त्य एवं वा निरूपितत्- 

संबन्धेन तत्मकारकस शकिन्ञानस्मोपगमान्न गोखग्रहपिश्चानिबन्धनगीरवस्यावकाश्ः । श्त्वादिग्रुणानमेकत्वात् । दन्यस्य 

तद्मिन्य्करतवोपगमेनोत्पतत्या्यसी राव् तत्रैव चङ्दिपदाना शक्तिः धातूनां च्छ्यायामेव शक्तिः तस्या एव कारच्छद्यन्बय- 
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वि तत्वसंभवात् खरूपतो जातेर्विंशेष्यत्वासंभवेन कंचिग्रूपेण तथात्वे गौरवात् जातेः संस्थानव्यज्गयाया गुणक्रियादावनभ्युप- 
गः ¦ वे्रादिसंक्ञाशब्दानां दर्ये शक्तिरिति मीमांसका वेदान्तिनश्च । यथाच कार्यान्वितखा्थं एव न पदानां शक्तिरपितु सिद्धार्थ 
एव लिङ्गाद्यतिरि्कानां पुत्रस्ते जात इव्यादितोऽपि शक्तिप्रहात् । तथोक्तं प्रागन्यत्रापि च भ्रप्ितमिवि नेह श्रपश्यते । छक्षणा 
शक्यसंबन्धरूपा इत्तिः । साच पदस्येति नैयायिकाः ! पदार्थेति मीमांसका वेदान्तिनश्च । साच जदत्खाथा ऽजहत्खा्था जहद्- 
जदत्खाथां चेति त्रिविधा । गज्गादिपदानां तीरे विषं भुं्वेखत्र भुजः शतुग॒हभोजननिकृत्तौ लक्षणा जहत्खार्था । शुङ्धादिपदानां 
दछ्गुणविदिषटे लक्षणाऽजहत्खाथां । सोऽयं देवदत्तसत्त्वमसीद्यादौ वििष्टयोः पदाभिधेययोरेक्यानुपपच्या विरोषणपरित्यागेन 
विद्ेष्यमात्रे लक्षणा जहदजहत्खा्थां । सेयं भागलक्षणेव्यप्युच्यते । वस्तुतस्तत्र दाक्तयोपरिथिते विशिरे विरोषणान्वयवाधादधिे- 
ध्यमात्रान्वयो लक्षणां विनेवेति पक्षे काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामिदत्र काकपदख दध्युपघातकत्वेन काकतदितरलक्षशैव जहदजह- 
त्खाथां बोध्या । शाक्यतावच्छेदककाकत्वरूपखार्थपरित्यागात्काकरूपसखा्थापरिव्यागाच् । एवं निरूढाधुनिका चेति ्रकारमेदोऽपिं 
लक्षणायाः ङ्कादिपदानां गुणवाचकानां गुणिनि लक्षणा निरूढा अनादिप्रयोगपरम्परानुमितानादितात्पर्यकत्वसखैव निरूढलक्ष- 
णात्वात् । साचेयं शक्तिकल्पैव । न चानादिभरयोग विषयत्वे शक्तिरेवास्त्विति वाच्यम् । लाधवेनानादिप्रयोगविषये गुणे शक्ति- 
सिद्धो शक्यार्थसंबन्धादपि शुणिप्रतीतिनिवोहादनन्यकभ्यो हि शब्दार्थ इति न्याया तत्र शक्तयभावावधारणात् । आधुनिका 
च सा प्रयोजनवती 1 खायत्ते शब्दभ्रयोगेऽवाचकमप्रयोगस्यान्याय्यत्वात् । सति च प्रयोजने तस्य वाचकानधीनस्य संपत्तये 
रक्षणयार्थभ्रलयायकस्यावद्यको हि अयोगः यथा गङ्गायां घोष इदयत्र तीरे दौखयपावनादिप्रययाय खक्षणिकगङ्गापदप्रयोगः 
सारोपत्वसाध्यवसानत्वादिभिः भ्रमेदा अलंकारशाखरप्रसिद्धा बहवस्तत॒ एव वेदितव्याः । गोणी च न दृत्त्यन्तरम् । 
शक्यार्थसादर्यात्मकसंबन्धत्वेन लक्षणायामन्तभांवात् 1 साचेथं लक्षणा वाक्षयार्थसंबन्धास्मिकाप्यसि । पदा्थत्वसय लक्षणा- 
कारीरघटकस्य पदबोष्यत्वरूपस्येव विवक्षितत्वात्. । वाक्यार्थस्यावाच्यत्वेऽपि पदबो ष्यत्वानपायात्तव्पंबन्धख लक्षणात्वाक्चतेः । 
नचात्र मानाभावः । घोषे गमीरनदीतीरडृत्तित्वतात्पर्येण अयुक्तसय गभीरायां नयां घोष इति वाक्यसयान्यथानुपपत्तेः । 
तथाहि नदीपदस्य नदीतीरसक्षकत्वे तत्र॒ गभीरपदाथोनन्वयो नहि तीरं गभीरम् नयाः पदा्ैकदेशत्वेन तत्र दहि 
गसीरपदाथान्वयो न व्युत्पन्नः । नापि नदीपदस्य गमीरनदीतीरलक्षकल्वम् । गमीरपदस्य वैय्यात् । तातपर्य्ाहकत्वस्य 
विवक्षितार्थत्वसं भवे व्यर्थत्वकल्पस्यायुचितत्वात् । तस्मात गभीरायां नययामिति वाक्यार्थो गभीरनदीवृत्तित्वात्मकः खसंबन्धेन 
गमीरनदी तीरढृत्तित्वं जक्षयति । तस्य खरूपेण घोषेऽन्वयस्तसख वाक्याधैत्वेनानामार्थतया मेदान्वयो नायुक्तः 1 वाक्या्था- 
न्वये हि परेषां याइरदयाकाह्ला तद्वाक्यलक्ष्याथान्वयेऽप्यस्माभिरपि ताद्रयाकाद्काया एवोपगमान्नातिश्रसक्किः । एवं चारथवाद- 
वाक्यानां रा्चस्सयादी रक्षणा निधिवाक्येनैकवाक्यताप्युपपनचेति । लक्षणाबीजं तु नान्वानुपपत्तिः काकेभ्यो दयि 
रक्षयतामिल्यादौ सल्ामप्यन्वयोपपत्तौ तात्मयेसत्त्े दध्युपधातकसख लक्षणया प्रतीतेः कितु तात्प्यानुपपत्तिः विना लक्षणां 
लक्षणाबीजम् । ततत्वं च लक्षणाजन्योपस्थितेः शाब्दसामग्री घटकत्वप्रयोजकत्वम् । तथाच शक्यकक्षयार्थद्रयोपस्थिलयोर्गदथ- 
तात्पयैप्रदः शाब्दसामभ्रीषटकसदर्थोपस्थितिरेव शओाब्दसामभ्री चटिका नान्येति फलितम् । व्यज्ञनात्वारंकारिकासिभतापि न 
दत्यन्तरम् । शाब्दकर्मेणां विरम्यव्यापारामावाच्छक्यलक्ष्यार्थभ्रतीलयामिधानपर्यवसाने व्यङ्गधार्थप्रयये तब्यापाराभावात् । 
व्यङ्गबार्थोपरागेण शणोमीद्यचुव्यवसायाभावाच । व्यज्गयार्थप्र्ययस्तु कचिदक्षणयैव कचिदनुमानात्कचिन्मानस इति तत्वम् ॥ 
शाब्दबुद्धौ चाकाह्वायोग्यतातात्प्याणां ज्ञानमासत्तिश्च कारणम् । तत्राका्का नाम वेदान्तिनामन्वयभ्रवियोग्ययुयो गिनोः 
पदोपरिथितयोः परस्परजिज्ञासाविषयत्वयोग्यतैव यथा घटमानयेयादौ पदोपरिथितयोर्धटत्वकरमत्वायोः कमेत्वानयनायोश्वास्ति 
धटज्ञाने तदन्वयिकर्मत्वदे; कर्मत्वज्ञाने तदन्वयिघटादेरानयनादिक्रियायासज्ज्ञाने कमेत्वादिकारकराक्तेशिज्ञासोदयात् तदि- 
धयत्वयोग्यता 1 नदि भवति चटादिकं कमैत्वादिद्रारा क्रियायामनन्वितं कमेत्वादिकं वाश्रयानन्वितं क्रियासमन्वितं क्रिया 
वा कारकानन्विता कारकं वा क्रियानन्वितमवगतं समीहितफलकबोधविषयसमर्पगे पर्याप्तमिति भवति प्रातिपदिक. 
धटविभक्तयर्थकमेत्वादिज्ञानानन्तरमेतदथांन्वितनिभक्तय्थं जानीयां विभक्त्यथकर्मत्वाद्यन्नयिनं ातिपदिका्थेमेतत्कारकान्व- 
थिनी क्रियामेतत्कियन्वयि कारकं जानीयामिलयादिका जिज्ञासा । साच न शाब्दस्थले नियतेति तद्विषयत्वसुपेश्ष्य 
तद्विषयत्वयोग्यत्वसुपात्तम् । तत्वं च सममिन्याहृतपदा्थान्वयबोधविरहसहटृतत्वे सति क्रियात्वकारकलादिकम् समान- 
निभक्तिकपदोपस्थाप्यत्वं च । नहि समभिव्याहृतपदाथान्वयबोधे सति क्चिदपि भवलन्वयिनो जिज्ञासेति सदयन्तसुपात्तम् । 
तेन वाक्येनान्वयनोधे जनिते न पुनरन्वयबोधापत्तिः । क्रियाकारकत्वादिमत्वेऽप्युक्तबोधांभावविरहेण निरुकबिवि्ट- 
योग्यत्वलक्षणाकाह्चाविरेदात् पुनस्तेनैव शब्देनान्वयनोधयेच्छायां पुनःचान्दोत्यत्तरिषतवे ताहशबुबोधयिषाविरहविचिष्छन्व- 
यनोधाभावसदछृतत्वं वाच्यम् । वस्तुतस्तु तत्तद्राक्यजन्यबोधे तत्तद्वाक्यजन्यान्वयबोधेच्छाविरहविगिष्टतत्तद्ाक्यजन्यान्वथ- 
ओधामावस्यैव कारणत्वमाकाक्लात्वं च । सेयका्घा खरूपसलयेव हेठरेतसयाश्ाकाक्वाया मूलं तु विरोषणत्वेनैकत्रान्वि्तख नान्यत्रान्वय इति सङृदुच्रितः शब्दः सङृदेवार्थ बोधयतीति सर्वदास्रकृत्सिद्धान्तः 1 अजुमितो सिद्धिमाच्र॒विरोधिदयाब्दे तु 
ततेद्वप्यजन्ये तत्तद्वाक्यजन्यज्ञानमेव नतु तत्समार्नाथकवाक्यान्तरजन्यमपि ज्ञानं प्रयक्षादिजन्यं तु उतरा न विरोधीति 



अ० ६ छोऽ २] श्रीधर्मदत्तचर्मणा(परसिद्धवच्चाशार्मणा)विरचितो गृढाथेतत्वारोकः । १११ 

विदोषो बोध्य : । नन्वैवं “सा वेश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिन"मिदयत्र यागद्वारा विश्वेदेवस्यामिक्षयान्वितस्य वाजिनपदाथौ- 
म्बे नेराकाह्लुयपरतिपादनं भरम्थक्रतामसङ्गतं स्यात् । विशवेदेवान्वितवाजिनबोधाभावस्ैव तादशबोधालुकूललेन तख 
अथममभावेनाकाह्वायाः सत्त्वादितिचेन्न । "विनियोक्त्री श्चुतिसतावत्पर्वेष्वेतेषु सुस्फुटा । धीस्तस्याः संनिकर्षेण विप्रकर्षेण चं 
स्थितेति वार्तिकाद्धि श्रुतेरेव सरवेत्र॒विनियोक्तृखमवगम्यते । श्रुतिश्च क्चित्परलयक्षा कचिचाप्रयक्षा लिङ्गवाक्यादिभिः 
क्प्या । तन्न श्रुतिलिङ्गवाकयप्रकरणस्थानसमाख्यासिषेयेष्वङ्गा्गिभावभ्राहकेषु श्चुतिकल्पनया विनियोजकानां लिङ्गादीनां 
श्ुतिकत्पक उत्तरोत्तरानपेक्षत्ेन पूर्वपूर्वस्य संनिकर्ष उत्तरोत्तरस्य पूर्वपएूवापेक्षत्वेन विग्रकषैः शरुतिबुज्या कत्पनातिकया 

भवति । तथाच म्रलयक्षश्ुतिस्थडे तया विनियोगसिद्धो विनियोगाय श्वुविकल्पनायां नाका । यत्न न श्रुतिः 
अक्षा तत्र विनियोगसिद्धये श्रुविकल्पनायां भवलयाका्ठति साकाषस्थटे लिङ्गादिभिः कल्पिता सा भवल्यपोठषेयैव । अन्यथा 
भ्रामाण्याभावेन कल्पितयापि तया विनियोगानिवहात् । यत्र तु नाका तत्न टिन्नादिभिः कल्यितापि श्रुतिः पौर्षेयेव 
तां विना विष्यपैक्षितविनियोगासिच्यभावेनापौरुषेयतया कृत्पनायां सामथ्यं विरददादित्यभ्रामण्येन नास्ति विनियोजकलं 
तस्या इति बिनियोगसिच्यजुदरूलश्चुतिकल्पनाघ्रयोजकाका्काभावभ्रतिपादकलेन हि मन्थसामजसख्म् । वाजिनविनियोगाय 

कल्पितायाः श्रुतेः पौरषेयतया विनियोगासाधकत्वेनोक्ताकाक्ा विरहस्य सत्त्वादिति । अथवा तत्तत्पदाथोन्वितत- 
तत्पदार्थराग्दबोधे तत्तत्पदाथान्विततदितरार्थशाच्दबोधाभावलक्षणं जिज्ञासातिषयलयोग्यलमाकाह्लामुमत्र षघटमानया- 
श्वमपसारयेति वाक्यद्रयस्थले घटकर्मकतेनानयनबोधे जते स्यपि तात्पये घटकर्म॑कलेनापसरणसख बोधायुदयः । 
घटमानय पिधेहि चेखयादौ घटमिदयनुसंदितपदान्तरादेव हि घटकरमकत्वेन पिधानबोध. । पदार्थत्वं च पदप्रयोज्यत्रिषयता. 
श्रयत्वं । तेन धटकर्मलादीनां न पदार्थलरहयानिः । तादृशबोधे सति हि तत्पदाथान्वितार्थगोचरजिङ्ासानुदयात् ताददा- 

बोधामावखय योग्यलरूपता । विश्वेदेवान्वि तवाजिनबोधात्प्रागेव विश्वैदेवान्वितवाजिनेतरापिक्षाबोधस्य विद्यमानत्वेन तद~ 
भावेरूपाकाक्षाविरद्यो विश्वदेवान्ितामिक्षाबोधात्मा् ॒विश्वदेवान्विताभिक्षेतरपदार्थबो धाभावस्य सत्त्वेनाकाह्वासद्धावश्वेति । 
एतेन धारावाहिकराब्दबो ध एव हि नेष्टः । सच सामग्यनुडत्तिविरदादेव वायते । सामग्मीसद्धावे च अमाणान्तरजन्यसमान- 
विषयकज्ञानानन्तरमिव तद्वाक्यजन्धैकशाब्दानन्तरमपि पुनस्ततस्तादशाब्दबोध इष्यत एव दिनेवेच्छामिति पागुष्तजिज्ञासा- 
विरहविशिषटयाब्दाभावस्य नाकाङ्ात्मकतया कारणलसंभवः सद्ृदुच्ररित इत्यदेस्त्वेकवाक्यमेकार्थविषरयकबोधमेव जनयति 
नाथन्तरविषयकमर्थद्वयतात्पये वाक्यमेदछसङ्गनैका्थ एवैकवाक्यतातपर्यस्ाङ्ीकरणीयतया तात्पयौमावादथौमन्तरबोधसय न 

संभव इदन्न तात्पर्यम् । नच शेषस्थर उभया्थं एव॒ तात्पयादुभयार्थबोधसयेष्टतयैवमयुक्तमिति वाच्यम् । अदृ्येव तत्रापि 
बोधाज्गीकारद्ेकस्योभयाबोधकलानपायादिति पक्षेऽपि न क्षतिः ॥ अथोक्ताकष्लभ्युपगमे घटः कमैलमानयनं छतिचैत्र 

इत्यत्रापि घरकमताकानयनदृतिमच्यन्रादिबो धापत्तिरितिचेन्न । धटन्वितकमैलादिबोधे घटमिद्यायानुपूर्वीज्ञानस्यानयनान्वितः 

कृल्यादिबोध आनयतीदयाययावुपू्वीज्ञानस्य हेतुलमियस्ोपगमेनोक्तापत्त्यसंभवात् । नच घटान्वितकमलनोधस्य कलद्ामिदया- 

दावपि द््चनाद्यमिचार इति वाच्यम् । घटमिदयनुपूरवीज्ञानाव्यवदितोत्तरता्दानोधे चटमिव्याुपूरवीज्ञानस्य कल्शमिदयानु- 

पवज्ञानाव्यवहितोत्तरतादशबोधे कलशमिवयाचुपूरवज्ञानख हेतुलमिलयदेचपगमेन दोषाभावात् । षटकर्म्ानयनायोश्वान्व- 

योधे निरुकतादशाभावलक्षणाकाह्षैव कारणमिति । न्यायविदस्वु गामानयाश्चमपसारयेल्यादौ सति तात्प्यै गोकर्मका. 

पशारणान्वयनोधयेध्लमुररीङुबन्तो नोक्ताभावसख कारणलमिच्छन्ति वेषां गामानयेलयादौ गोकमैलान्वितानयनादिप्रवीतेः 
कथसुपपत्तिरा्ाक्कभावात् । अत्र केचित् दि वीयान्तगोपदसमभिन्याहृताख्यातान्तन्यादिधातुज्ञानत्बेन कारणलरादुक्तश्यन विषयो- 

चसमभिव्याहारस्याका्लालानन नैराकाह्मिवयाहुः । वस्तुतो न सममिव्याहारस्याकाह्ातव गोरवात् । तथाहि राज्ञो भूरि्यादौ 

सजसंबन्धिभूपरयतिक्ञाने दशदशराजभूसंज्ञासमुदायान्तगैतसंन्ञाद्यसमभिव्याहारल्ञनानां शातं कऋरणानि स्युरानुपूव्यासु 

कारणव विंश्चतिका्यकारणमावाः । तथाहि राज्ञ इत्यानुपर्वीज्ञानाग्यवहितोत्तरराजसंबन्धिभूविषयकशान्दबोधे रा्ञ इद्यानु- 

पर्वीज्ञानख कारणल्मिदेवं इसन्तराजपययावुपू्या द्भूरिखायुपूवींज्ञानान्यवहितोत्तरराजसंबन्धिभूविषयकयाब्दबोषे 
भूरित्यादुपूरव्ञानख कारणलमिेवं खन्तभूपयायानुपूवीज्ञानसख दशेति राजसंबन्धिभूनिषयकचाब्दस्योभयज्ञानकार्यतावन्छे- 

दृकाकान्तत्वेन नोभयादुपूर्ीजञानेविना तदुतपत्तरुभयज्ञानं चैकदा नोभयानुपूव्येवच्छिश्समभिव्याहारनिनेवि तादशसममि- 

व्यादारस्यावस्यकता । एवमेव सर्ववाचुूरवीजञानस्य कारणतोदनीयेलाकाह्लासंकेपः ॥  ॥ योग्यता चाथोग्यतानिश्वयविरहं 
इति केचित् \ विरेष्ये विद्धेषणसंखगैवत्त्वं तज्ञानं निशयसंयसाधारणं सारणमिखपरे । बीजं चास कारणत्वे सेको न 

वहिक्रणक इति बाधनिश्वये विना सिश्चतीयतः चाब्दमोधानुदय एवं । यद्यपि बाधनिश्चये प्रयक्षेच्छायां अयक्ष. 

द्यासदयक्षलावच्छिंअरति प्रयक्षेच्छाविरहनिरिष्टबाधनिश्वयस्य विरोधित्वं परथगेव वाच्यं प्रदयक्षान्युद्धिललाबच्छि्नरवि 

तदिरिष्कभविबन्धकलोपगमे अखकषान्यलबुद्धिलयोरविंेष्यविदोषणभावे विनिगमनाविरदेण शुखप्रतिवभ्यलद्वयपिक्षया शा्द्- 

लावच््छिन्नमनुमितिलावच्छि््रति च परतिबन्वकलद्वयसुपेयं तत्र शाग्दलावच्च्छिकनं प्रति भ्रतिबन्धकत्वं न वाच्यम् । तथा" 

सति अतिबन्धकबाधनिशचयामावत्वेन कारणता स्यात्तदपेश्या योग्यताज्ञानस्य क्ारणलमेनोबितम्. । ब्राधनिश्वये तदस॑पत्यव् 
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राब्दापस्ययोगा्तथापि परोक्षलस्य जातित्वेष्युमितिसाधारणं तदवच्च्छिन्नप्रयेकमेव प्रतिबन्धकत्वं वक्तु शक्यम् । परोक्षल- 
जातेरभावेऽपि संदायात्मकयोग्यताज्ञानानन्तरं बाधनिश्वयसंभवेन राब्दापत्तेदुवोरतया शाब्दलावच््छिरनप्रयपि प्रति- 
बन्धकलस्यावर्यकलमिति तदभावं एव योग्यतेति प्रथमपक्षनिष्करषैः । दितीयपश्चेऽस्ति पक्षदयम् । बाधनिश्चयाभावस 

कारणत्वेऽपि वहिकरणकलाभाववत्सेकीयाङकतिरिलयादिमानसंभ्रति विना सिश्वतीदयादिदशानब्दसामय्याः प्रतिबन्धकला. 
कल्पनलाघवानुरोधेन योग्यताज्ञानाभावमानसप्रलयक्षे चाब्दसामभ्याः अ्रतिबन्धकत्वाकल्पनखघवानुरोधेन च योग्यताज्ञानस्य 
कारणदमिलयेकः पक्षः । नच वद्धिकरणकलोभाववत्सेकीयाङ्ृतिरिति मानसम्रयक्षे सेको न वहिकरणक इति निश्वयस्य 

विरोषणतवच्छेदकप्रकारकन्ञानविधया कारणत्वेन तत्सत्त्वे तदभावशूपशाब्दसामम्यभावात्सामग्रीद्रयसेकदाऽसं भवान भरति- 
बन्धकलकल्पनाप्रसर इति वाच्यम् । विदोष्ये विरदोषणमिति रीघ्येव मानसस्यापाद्यलात्तचर विशेषणतावच्छेदकप्रकारक- 
निणयस्यदहेतुतया बाधनिशथयसय सर्वानावकश्यरूपलेन सामम्रीदयसत्त्वसं भवात् योग्यताज्ञानख कारणव तु विशेषणांशे संशय 
स्थादुपगमेन सेकांशो वषिकरणकलनिश्वयात्मकसय वदहिकरणकसेकढृतिश्रकारकयोग्यताज्ञानस्य सचस्वे बाधनिश्चयविधया 
तखयोक्तमानसविरोधितया तत एव तदलुत्पत्तेः सामप्री प्रतिबन्धकलस्यानावरयकत्मेवं योग्यताज्ञानस्य खरूपत एव तदभाव- 

मानसविरोधितया तत एव तदयुत्पत्तेसत्रापि सामभ्रीपरतिबन्धकल्रस्यानावदईयकलमिति । दितीयपक्षस्व॒ शाब्दबोधे बाध- 
निश्चयसख न विरोधित्वं सलयपि सेको न वद्िकरणक इति बाधनिश्चये वह्धिना सिश्चतीति वाक्याद्रहिकरणकसेकशान्द- 
बोधस्याजुभविकलात् 1 अतएव कथमद्रवेण वह्धिना सेकं ब्रवीषीयाद्युपहाससङ्गतिः । उक्तं च “अदयन्तासदयपि ज्ञानमर्थं 

दाब्दः करोतिही"ति । नचैतत्यर्वं शब्दजन्योपस्थितिमूल्कमानसाडुपपादनीयमिति वाच्यम् । तत्र वहिकरणकं सेकं शणोमि 
श्रुतस्ताटश्सेक शत्यजुव्यवसायस्यान्यथोपपादयितुमक्यत्वाव् । एवसदयपि योग्यतान्ञानसखय कारणल्मावदयकमन्यथा बाध- 
निश्वये सति बुभुत्सितार्थस अतिपत्तिनाबुभुत्सितार्थस्येति व्यवस्था न स्यात् । योरयताज्ञानस्य कारणे तु तत्संपादन एव 
तदुपयोगः बाधका विनेच्छां योग्यताज्ञानस्य मानसस्यासंभवात् । नच शाब्दबोध एवाहर्यऽस्तु तदुपयोग इति वाच्यम् । 
अपरोक्षं ॒ज्ञानमनादायमेवेति सिद्धान्तात् क्षाब्दस्यादायेस्ासंभवात् । नचाहा्ययोग्यताज्ञानेनावदयकेन शाब्दपरयोज्य- 
कार्यनिवोदसंभवात् तत्खीकारो व्यर्थं इति वाच्यम् । शरणोमीलयादिप्रागुक्तायुभावस्य दाब्दज्ञानं विनाऽनिवीदसस्ावदयकला- 

दिति योग्यतासंक्षेपः ॥ ॥ आसत्तिः पदजन्यपदार्थोपस्थितिः । साच आगेवं निरूपिता ॥ ॥ सेन्धवमानयेद्यादौ 
सेन्धवादिपदाकृवणतुरगादिनानाथोपस्थितावपि कस्यचिदेवान्वयबोधो न स्वैदेव्यजुभवोपपत्तये तात्पर्यस्य हेतुत्वं तस्य न 
खरूपेण सतः कारणत्वं तद्धमाच्छान्दबोधस्यानुभविकलात् । किंतु तज्ज्ञानमेव कारणं तात्पर्यं तु तल्प्रतीतिजनकल्लषरकार- 
केच्छयोष्वरितलम् । तञ्च दिविधम् । पदार्थतात्पर्यं वाकयार्थतात्पयं च । तत्र वाक्यार्थ॑तात्पयन्ञानस्यदेवुतवे सैन्धवं कञ्यतीदयादौ 
ङवणमक्षणाश्वदशंनतात्पयै सति लवणदर्शनाश्वमक्षणादिशाब्दापत्तः पदतात्पयप्रदहेतुतया वारयितुमशक्यलात् । एक- 
वाक्यताभिप्राथविषयलरूपसमभिव्यादारज्ञानकारणतया घटं पय पटमनयेदयाद परदश्चनधटानयनबोधापत्तिवारणसंभतरे- 
ऽप्युकतापत्ेदुवौरलाद्वाक्यार्थेतात्प्ञानहेतुलमावरयकफम् । अथाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदाथंतात्पर्थज्ञानस हेतुलं वाक्याथ- 
तात्पयभ्हार्थमावदयकलराव । नहि भवति सैन्धवपदस्य लबणतात्पर्याग्रहे कुबणकर्मलान्वितानयनतात्पर्यकमिदं वाक्यमिति 
अहः नच नानार्थकपदजन्यतत्तदर्थकबोघ एवसु नानार्थकपदतत्तदर्थतत्परथज्ञानस्य हेतुमिति वाच्यम् । कार्यतावच्छेदके 
तत्तत्पदजन्यलप्रवेशे गोरवात्तत्दर्थशाब्दबोधसामान्य एव तत्तदर्थतात्प्ज्ञानस्य हेतुताया उपगन्तव्यलात् । एवंच चछक्य- 
लक्यार्थोभयोपस्थितावपि लक्ष्यार्थतात्पयेग्रहस्य सत्वेन तस्यैव बोधो न शक्यार्थस्य । तथाच तात्पयानुपपत्तेठैक्षणानीजलम- 
प्युपप्ते । मूखंपटितवेदादिस्थञे छको्रितवाक्यादिस्थङे च विरोषद्शनात्तातपर्यभ्रमासंमवेऽपि सजातीयस्य प्रयोजक- 
तयोपरिथतेश्वरोश्वरितवेदस्य पौरषेयञ्चकोष्वरितसजातीयतसयोजक्वाक्यस्य ताद्पर्यग्रहादेव शाब्दबोधः । यदि चान्य 
वाक्यतात्पयज्ञानेऽन्यवाक्यान्न बोध इष्यते तदा करणलमपि तात्प्यैवदुपस्थितवाकयान्तरसैवास्वु । नच मूख्कादिवाक्या- 
च्छरृतोऽयमथं इत्यस्याचुपपत्तिरिति वाच्यम् । तस्यापि कर्थचिच्छान्दभ्रयोजकलेन तदुपपत्तेः । अतएव श्ुकवाकयादिस्थे 
निरुक्तकरमेणापि तात्ययेहाभावे मानसनबोधाभ्युपगमे शछ्कवाक्याच्छुतोऽयमर्थ इत्यसयाजुपपत्तिरिति परास्वम् । यत्तु 
र्वणादितात्पयंभरेऽश्वादिबोधवारणाय तद्थेबोधे तदन्या्थता्र्य्हस्य प्रतिबन्धकषलं तदभावस्य कारणलसुपेयं । तथाच 
भूेपटितवेदाच्छुकादिवाक्याच्च न शाब्दानुपपत्तिरिति । तच्च । तदन्यार्थतासपरयभ्रहि तदथतात्पर्यग्रहेसति तदर्थशाष्दबोधो. 
क्यात्तदथैतात्पयेम्रहाभावविविष्टान्यतात्ययेग्रहामावस्य कारणत्वे गौरवात्तदर्थतात्पर्ज्ञानत्वेनैव लषवात्कारणत्वं वाच्यम् । 
छकादिवाक्यस्थङे पूरवोक्तरील्यापि निवांहसंभवादिति न्यायविद आहुः ॥ वेदान्तिनस्तु मूर्ब॑पठितवेदस्थङे छ्कपटित- 
वाक्यस्थङे च तात्पयग्रहंविनाप्यन्वयबोध आजुभविकः वरिदोषदरीनेन तात्परयभ्रमासंमवाच्छुके मुख॑रिश्ितलपरहे शिक्षक- 
वाक्यतात्य्यग्रहस्ाप्यसंभवात् । मानसन्ञानोपगमे छकवाक्यादयम्थः शुत इ्यनुभवस्य बाधापत्तेः यथाकथंि्रयोञ्य- 
तामश्नेणोक्तवक्यभ्रयोञ्यनोघविषयत्वेन तदुपपादनेन पश्चम्यभिकपोपपत्तावपि लोचनसुन्मीव्येति वाक्यानन्तरं लोचनो- 
म्मीरुेन ` भघ्यक्षे जात्ते तेत्राय्युक्वाक्याच्छरतोऽयम्थं इदयस्यापत्तेः । श्राग्दवजायवगाहिवसय खरससिद्धसख बाधासद्धा 



० ६ छो०° २] श्रीधर्मदत्तरा्मणा(्रसिद्धवचारार्मणा) विरचितो गूढार्थतच्वारोकः । ११३ 
राचवान्यथा विजातीयप्रमाया एवासिष्यापातात् सर्वत्रैव मानसोपगमे श्चुत इत्यस्य तद्विषयलेन भव्रीसोपपत्तरतो न तदथ. 
बोधजनकलपरकारकेच्छयोच्रितलरूपतात्पयज्ञानय कारणलम्, किंतु तदन्यमात्रार्थबुबोघयिषयायुश्वरितत्वेसति तदर्थ 
बोधजननयोग्यलवं॑तातप्य॑तज्ज्ञानस्य कारणलम् । छचकादिवाक्यस्थरे तदन्या्थबोधेच्छयोश्रितलामावात् न शाब्दानु- 
पत्तिः अश्वदुबोधथिषयोच्वरितलभहे च न ल्वण्ाब्दबो धापत्तिः । नापि उवणाश्चोभयजबोधयिषायां ल्वणरान्दाजु- 
पपत्तिः । नापि च वाक्य अङृतार्थबोधासामध्यगरहे ततः शान्द्बोधप्रसङ्गः । योग्यता च शाब्दानुकूल्वाक्यनिष्ठा पदाथा- 
न्तरभूता शक्तिरेव । तज्ज्ञानं च लोके प्रकरणाकाञ्वादिज्ञानतो वेदे मीमां साख्यतकरैणेदं वाक्यमीददान्वयगोये शक्तं नेदरा- 
न्वयवोध इति । नच तदथेडुबोधयिषयोन्वरितलसयैव ज्ञानं यत्रासि नु निरुक्तानु्रितलज्ञानं तत्रापि लाब्दबोध 
आनुभाविक इति न निरक्ततात्पय॑ज्ञानस्य कारणलमिति वाच्यम् । तदर्थबुबोधयिषयोच्रितलक्ञानकारणतावादिनः स्वन 
तत्कल्पन इव ॒तादशज्ञानेनोक्तागु्ररितलन्ञानकल्पने हि न भवत्यविद्केशो न वोक्कानुमवबाधादिरिति तस्यैव हेतुलौषि- 
स्यात् । यदि तादश्ज्ञानकल्पनेन परितोषस्रदास्त्क्तोचरितवन्ञानसुक्तानु्रितलज्ञानं च यथायथं हेतुः । नच व्यभिचार 
इति वाच्यम् । अन्यवहितोत्तरस्य कायेतावन्छेदकल्लोपगमात् । तदन्यमात्रप्रतीतीच्छयोष्वरितलज्ञानविरोधिज्ञानलेन 
हेतुलोपगमाद्वा व्यभिचारवारणसं भवात् उक्तज्ञानविरोधिता चोभयत्राजुभवसिद्धा । नहि तत्मतीतीच्छयोश्वरितलन्ञाने 
तदन्यमन्नेभरतीतीच्छयोचरितलज्ञानस्य संभव इव्याहुः । यन्तु तदर्थोपस्थितावेव तदन्यार्थतात्य्यज्ञानं विरोधीति भ्ररुपितं 
कस्यचिततदनदेयम् । शकतिग्रदात्प्रागेव लक्ष्या्थतात्पयंम्रहे शक्यार्थोपस्थिलसंभवेन लक्षणाग्रहासंमवाच्छाब्दानुपपततरिति । 
केचित्तु तात्पयन्नदायावईइयकस्य प्रकरणज्ञानखेव हेतुलं न तात्पर्यज्ञानखेति वदन्ति तदपि हेयम् । तात्प्य्रहहेतूनां 
प्रकररणादीनामनञ्गतलेन शान्दहेतुलासंभवात्तात्प्यज्ञानसानुगतलेन तस्यैव चाब्दहेतुलीचिदल्यात् । भकरणादिज्ञानानां 
शाच्ददेतुलेऽपि ततस्तात्पयग्रहस्याुभवसिद्धत्वेन तश्र वेषामनुगतहेदुलस्योभयपक्षेऽपि तुस्यलादिति ॥ परेतु तात्पर्यज्ञानं 
न शाब्दबोधे हेतुः नवान्याथतात्पयेक्ञानं अतिबन्धकं मानाभावात् श्िष्टवाक्यस्थल उभयाथं एव तात्पर्यैख सत्वेनोभयो- 
बोध्रसेष्टलात् । परं तत्र॒ वाक्यमेदवारणाय यथाकथबविदुपमानोपमेयभावादिनेकार्थसंपादनेन तादशिदि्र्थं एव परम- 
तात्पथंस्य वक्तव्यलदेवमेव सैन्धवमानय सुरभिमांसं भक्षयेयादावपि सखप्येकार्थतात्पय्रहे परार्थबोधस्याप्युपेयत्वाद्- 
न्यथोपद्टासादेरलुपपतेः मानसबोधेन तदुपपादनस्य श्ुतत्वानुभवबाधापत्त्या निरस्तत्वात् व्यक्लनया तदुपपादनस्याधिक- 

रत्तिकल्पनागौरवेणाप्रामाणिकेन परिहरणीयत्वात्, लक्षणामूलव्यल्नास्थरीयवबोधस्य ठक्षणयैव नि्वीद्यत्वात्. सङ्दुबरित 
दत्यादिनियभस्याप्य्रामाणिकत्वात् सामभ्रीसंवल्ने कायैसख नियममान्नेण वारथिुमद्यक्यत्वात् अनुभवस्य कखचिदलु- 
पपत्तरभावेनोक्तनियममूलककारणत्वभतिबन्धकत्वादेगौरवेणेवानङ्गीकरणीयत्वाच्च । तात्प्ग्रहस्योपयोगस्त॒॒प्रामाण्याप्रामा- 

ण्या्धारणे यत्परं हि वाक्यस्य तस्याव।धितत्वे आमाण्यं बाधितत्वे खप्रामाण्यमवधियते । अत ॒एवार्थवादवाक्यार्थसख 

यथाश्रुतस्य बाधितत्वेऽपि तात्प्विषया्ेस्याबाधिततया श्रामण्यं निश्चीयत इति आहुः । भ्रभाणमूतः शाब्दे द्विविधः । 

ठीक वैदिकथ । तत्र वेदो न पौरुषेयः शरीरिमात्र घ्रमश्रमादविप्रङिप्साकरणापाटवादिश्चमप्रयोजकदोषान्यतमनियमेन 

पारचेगस्ये चप्रमाण्यरद्ाकलद्कितलवापत्ते-, अतो नित्य एव वेदो नियलदिव च निदुशटलादभ्रामाण्यशङ्काकलद्रदितः । नियता 
च वीना निल एवोपपदयत इति निखत्वं साधयन्ति मीमांसकाः । तत्प्रक्रिया च तृतीयाध्यायपश्चदरन्छोकन्याख्यानावसरे 

अरतिपादिता । ठन्॒ निस्य सव॑दोपलन्ध्यभावोपपतत्य्थ॒प्रतिनियतव्यल्लकव्यज्गयजमुक्तं । तच शाब्दोत्पत्तो कारणत्वेन 
पराभिमतस्य कण्ठताल्बा्यभिघातजन्यवायुसंयोगविदेषस्यावच्छेदकतासंबन्धेन शरीरनिष्ठेन शब्दभयक्षं भ्रति भोत्रावच्छि्ञ- 

समयायेन शरीरनिेन कारणत्वोपगमेनोपपादयितुं शक्यम् । इदानीं तत्र परख काचिदाराष्कोपन्यस्य निराक्रियते । तथाहि 
कभ्रलक्षविषयः खकरो न अपिनियतव्यजञकवयङ्गयः एकावच्छेदेन खमानदेशले सति समानेन्दियगराह्मलाद्वटेकत्वतत्परि- 
माणवदिलयनुमानास्तिनियतव्यजकाभावे सिद्धे शब्दनिखयलपक्षे कसखवचिदेकसख व्यललकसमवघाने निखिल्वणेपरखकापत्तेव्य- 
सकलनाभिमतस्य शब्दोत्पादकञमेवोचितम् । तथाचान्यस्यायुत्प्चतया न अलयक्षापत्तिरिति । तन्न । रतिनियतव्यक्ञ- 

कव्यक्रयल्स खविध्वयकसाश्चात्काराजनकतत्प्रतिबन्धकसमवदहितकारणजन्यप्रदयक्षविषयतत्कत्वे सति तत्सान्षात्काराजनक- 

तल्मतिबन्धक्ासमवहितकारणजन्यभदयक्षनिषयं ययत्खं तललयैव साभ्यभ्रतियोगितया निवेशनीयत्वाच् । तस्य खगभ॑ले- 

नानन्चगमाद खूपरसायनेकसखपदा्थमेदख शब्दे ममापीषटलात् । शब्दमपि खपदेनोपादाय तद्धटितमेदकूटस्य पष्ीभूत- 

श्दादन्यब्दभादायेष्टपत्तरटुबीरलात् । तादशं यद्यत्खं तत्तब्यक्तिखावच्छिन्नमेदकूटस्यासर्व्ञदुजेयलात् यं कमपि तत्पदार्थ- 

मुपादाय टष्छन्तेऽपि प्रविनियतव्यज्गयल्राफत्या वष्टान्तासिदिभसङ्गात् । तस्मायद्यदेकावच्छेदेन त्मने चति दा सति यद्राह" 

केन्द्ियप्ाह्यं तत्लसाकषात्काराजनकतस्तिवन्धकासमानकाठिककारणजन्यसाशात्कारविषयतत्कले सत्रि त - 

रर तत्मतिनन्धकासमानकालि स ककारणजन्यसाक्षात्कारविषयं य्यत्खं॒तद्धेदकूटत्रदिति सामान्यत एव यत्तत्पदार्थघदिता 

व्यािर्वाच्या । चटगतैकलैकल्वषथक्लयोः प्रिनियतम्राहकभ्रा्यलवारणाय परस्परतादणसाकषात्कारनिषयत्वभवेशोऽन्यथा वट- 
गरकलस्य चरगतैकष्थक्लसाशात्काराजनकसैको चट इति कान्य धटगतेकलसाक्षात्कारोपायकतया तजन्य- 



११४ मधुसूदनसरखतीप्रणीतभगवद्वीतगूढाथेदीपिकाथाः , [अ० & छो०र 

साक्षात्कारविषयलेन तथालापत्तेरवधिज्ञानसपेश्चषसाक्षात्कारो शोकष्टथक्छादिनहि घट एवेकलेन हीत एकस्मादस्मात् एथक् 
घट इति भ्रहीठुं राक्यत॒हत्वधिभूतघटान्येकपदाथाज्ञानकाटे धटगतैकष्थक्लसाक्षात्कारानुपधायकेकलसाक्चत्कारोप- 
धायकसय संभवस्तदुपादाने च तसय संभवेऽप्येकलसाक्षात्काराजुपधायकेक्टयक्लसक्षात्कारोपधायकाभावादतथालोपपत्तेः । 

` अन्योन्यसाक्षात्कारतिबन्धकसमवहितखससाक्षात्छारोपधायकस्यान्योन्यसाक्षात्काराुपधायकतया धरटेकलपरिमाणयोः भ्रति. 
नियतव्यलक्व्यञ्जयलापस्या इष्टान्तासिद्धिः स्यादित्युभयत्रासमान कालिकलरोपादानम् । शब्दसाक्षात्कारे वायुसंयोगलेन यत्सा. 
मान्यतः कारणल्रं तदवच्छेदकवदेन सर्वस्य तख सर्वतत्साक्षात्कारखशखूपयोग्यतया मीमांसकमते सिदधसाधनापत्तेः। खरूपयोग्य- 
खपरिष्कारे गौरवापत्त्या साक्षात्कारोपधायकलरूपमेव तज्नकलमुपादेयम् । यद्प्यन्न यस्य कस्यचित्तत्पदार्थस न मरहणम् । 
बुद्धिस्थस्य यत्समनेत्यादिवाक्यस्थयत्पदार्थस्येव प्राहकलात् । तथापि यत्तदर्थयोरननुगमात्तस्या अपि दुर्व॑चलात् । यस्वा- 
श्रयााहकेन्दरियाग्राह्यलस्योपाधिल्रम् ययोगंन्धरसायोराधयाम्राहकेन्द्ियभाह्यलमस्ययेव तयोः भतिनियतव्यलकव्यज्यलमिति 
तत्र गन्धयोव्यमि चारात् । आगुक्बहुतरल्रधवतकैण गरही तव्याप्तिकख शब्देतरलस्य हि संभवदयुपाधितापीति निरपवादं व्यव- 
स्थिता निद्या एव व्णासद्धटितं वाक्यमपि नियमेव । वेदवाक्यस्थरे समभिव्यादारमेदाभवेनायुपूव्यी अखण्डोपाधिरूपाया 
एवाभ्युपगमात् । वस्तुतस्तु तादशध्मस्यानयुमविकतया पौवापर्थैण तत्तद्रणीबिदिष्टवणोत्मकं पदं पदविशिष्टपदात्मकं च वाक्यम् । 
त्र अविष्टं वणे वणोन्तरवैविशिष्यं खज्ञानान्यवहितोत्तरज्ञानविषयचेनामिभ्रायविषयल्रमेव नियानं वर्णानां खतः पौवौप्या- 
संभवात् । मीमांसकानां तादृराभिभ्रायोऽबिच्च्छिलगुरिष्यपरम्पराकाध्यापकानां प्रलयानभ्युपगयात् । वेदान्तिनां तु सर्गा- 

दिकाीनपरमेश्वराभिप्राय एव तादशः । एवं च पदानां वाक्यानां च मीमांसकमतेऽपि न निदयल्लमनिदयज्ञानाभिप्रायादि- 
धरितलात् । नचैवं वेदानां निदयलोक्तिविरोध इति वाच्यम् । तदुक्तेः भामाण्यसिच्यर्थलात् । तस्मोचारयितृपुरषसखात- 
छयामावनिवीष्लात् । यत्र हि पुरुषोऽन्यपमाणगरहीतवाक्याथो बुबोधयिषया वाक्यं तदर्थप्रतिपादकं क्ठुमकतुमन्यथाकर्तु 
परभवति तत्र तस्य खातष्ठयं तत्र पुरषुद्धिभभवलेन वाक्यस्य ततप्रामाण्यानुनिधायिल्रम् । वेदे च न कस्यापि खातच्यम् । 
वाक्यार्थस्य भ्रमाणान्तराग्हीतलादष्यापकोश्ररितवेदानुपूर्वीमाकलय्य तथैवोच्वारणादन्यथा कलमदाक्यलाच्च । तथाच पुर- 
षबुद्धेरतच्रतया न माण्यदानिः । अतएवोक्तं वार्तिके । “यल्नतः भरतिषेच्या नः पुरषाणां खतन्ते"वि । नियल्वं च काललन्या- 
पकसखसमानानुपू्वीकवाक्यकलमेव । वेदान्तनये वेदानां वणानां च न मीमांसक्वक्नियत्वं नापि नैनायिकवत्छषणिकलम् । 
शुतिप्रामाभ्यात्परमेश्चरजन्यल्ं जन्यल्दिव च विनाश्रिलम् । आकारवदाकत्पस्थाथिखमेव तु नियं मध्ये जीवम्रयनज- 
न्यकण्ठताल्वाद्यमि घातजवायुविशेषाब्यज्ञयलमेव जन्ये मीमांसकप्रदरितगोरवापत्तेः । श्रुतिश्च महतो भूतस्य निश्वसित- 
मेतयदग्बेद्त्यादिः चः सामानि जज्ञिष'दतयादिश्व । एवं ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्याविद्याकल्पितलेन कल्पितस्य च निदयला- 
दशनेन वेदस्पाप्यनिखलम् । बेदलं चाभिदुक्तानामयं वेदोऽयं वेद इति व्यवहारविषयलग्धगायन्यमलं वा वाच्यम् । नैया- 
यिकानां ठु शब्द्तदुपजी विप्रमाणातिरिक्तप्रमाणजन्यप्रमिद्यविषयार्थकले सति श्चब्दजन्यवाक्याथज्ञानाजन्यभमात्चग्दलनं वेद. 
लम् । अलयक्षप्रमाणजन्यवाक्यारथज्ञानजन्यलो किकवाक्येऽतिव्याप्तिवारणय सदयन्तम् । अपूर्वार्थकस्छतावतिव्याप्तिवारणाय 
विज्ेभ्यदलं । परिष्कारश्चासख बिन्तामणिव्याद््यायां द्र्य विस्रभयान्नेदोक्ः । दैश्वरपरणितलेऽपि वेदानां न पौरषेयलं बेदान्त- 
नये सजातीयोच्वारणानपेश्षो्रारणकल्स्यैव पौरुषेयलेन वेदे तदभावात्परमेश्वरेण पूर्वर्गवेदालुपूवीमाकल्भेवोत्तरसभे वेद- 
प्रणयनादाचुपूर्वीविचिष्ये वाग्वञ्जलेनेष्टसाधनलत्वालुवपतते“धौता यथापू्वमकल्पय'दिति शुवेषेति संक्षेपो निरूपितं राब्दभ्राम।- 
ण्यम् ॥ ॥ जथापत्तिरपि भमागान्तरमेवानुमिनोमीवि बद्थापयामि कल्पयामीति विलक्षणपमासाधकालुमवख सत्वात् 
ताइशविलकषणम्रमाकरणेन प्रमाणेनापि विलक्षणेन भवितव्यमिद्यनुमानाद्धि्नं अमाणमथापत्तिलक्षणमावस्यकम् । नचा्थौ- 
पत्ति्येतिरेक्यलुमान एवान्तभौवनीयेति वाच्यम् । यत्र॒ यत्र देतुखत्र साध्यमिति देुव्यापकं साध्यमिति यदा श्रष्यते तद्) 
वयाप्येन हेतुना _व्यापकन्ञानेऽलमिनोमीत्यजुव्यवसायो जायते तत्सिद्धामनुमितिं प्रति हितुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यलप- 
साष्यव्यासिन्ञानं हेदुरध्यवसीयते । यदा ठु वर्हिविना धूमस्ाचुप्रप्यमानत्वस्य वहयभावव्यापद्ामावपरतियोगित्वर्पस धूमे 
दस्ता द्यतुपपाद्यमानेन धूमेनोपपादकवहिज्ञाने धूमेन वद्वि कल्पयामीदनुव्यवसायसत्सिद्धा अमितिर्नायभितिस्त्छारणल्य 
साध्यसरभनयोव्योप्यव्यापकभावहस्य तत्राभावात् उक्तस्थङे करप्यकल्पक्रमावयोव्यौप्यव्यापकमावस ग्रहात् । सच 
अहोऽलुनितिकारणविल्कषणो विकक्षणकत्पनास्यप्रमितिकरणम् । भवदेव हि मानान्तर तेनायताधेत्वाव्यतिरेक्यनुमानद्यै. 
वामावात्त्राथोपततरन्तभोवभितुमशक्यतवात्् । नच तदभावरव्यापकीमूताभावभरवियोगित्रमपि साध्यनिरूपिता व्यापिर्य- 
तिरेकव्यपिरुच्यत इस्येव तत्रानुमितिसामभ्रीति वाच्यम् । तत्र हि साध्यामावन्यापकता हेत्वभावे भासते न साध्यश्य 
हेठ॒न्यापकतेति हेत्वभावन्याप्मलं साध्याभावे शषयेतापि न॒ साष्यव्याप्यत्वं हेतोरतो भासमानस्योक्ताभवपरतियोभित्वखय 
परिभाषया साष्यनिरूपितव्यापतित्वोपगमेन अमाणात्पत्वमिन्डतदवाकाद्चदेरपि परिभाषया व्याित्वाभ्युपगमेनानुमान 
एव चब्दाद्यन्तभोवेन महल्मभिमतसिद्धिः स्यादिति तस व्यापिल्स्याजुषेयत्वात् । नचोक्मतियोगिलं व्याप्यमाव्रनि- 
इएलग्मापित्वेनाभ्युपगन्तुुवितं नचाकाह्लादिकमिवि वाच्यमू । परिभाषया व्यातिपदामिभेयस्यादुमित्युपमोगित्वे परि, 
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भाषया व्या्निपदाभिधेयतस्याकाष्वदेरपि संभवात् । नहि परिभाषावाच्यधर्मसंबन्धमपि कथं चितपुरस्करोलन्यथा नदी- 
छख्यदेस्तत्रतत्रा्थे परिभाषालालुपपत्तः । अस्तुवोक्तप्रतियोगिलस्य व्यापतिलं तथापि यदा कल्पयामीयेन विलक्षणभ्रमा- 
चभवस्वञजञानानन्तरं तदा तज्ज्ञानस्य तत्करणलाहुवौरमेव अमाणान्तरलमिति । सेयमथापततिर्िंधा । द्थापततिः शरुता- 
थापत्तिश्च । त्र दष्टस्य धूमादेर्दिवाऽभोजिनः पीनलादेरवहथादिकं विना रात्रिभोजिलरं विना चादुपपयमानलव्रदादुप- 
पादकयोवैहिरात्निभोजिलयोः कल्पना दष्टाथौपत्तिः । श्रुतस्य यगे खगं साधनलदरदषटं बिनादुपपा्यमानलग्रहादु पपाद. 
कस्याष््टस कल्पना श्रुताथोपत्तिः । अजुमिताथोपत्तिस्वु नासि इतरबाधसहकारेणेवाञुपपिज्ञानसहकारेणापि व्यप- 
कतयाऽगरहीतस्याप्यनुमानेनेवोपपादकख तस्य प्रहणसंभवादिदयथीपत्तिनिङूपपणम् ॥ ॥ अयुपरन्धिरपि मानान्तरम् । 
तथाहि घटाभावं साक्षत्करोमीति निर्विवादभययाभावाद्' दष्टो चाभाव इयनुभवस्यापि तथाल्रात् । घटमत्र नोपलभामीति 
पययस्य निर्विवादख विजातीय घटाभावप्रमाविषयलसेव युक्तलात् गखुपमिनोमीति अरययवत् तख घटोपरुन्ध्यभावविषय- 

लासंभवात्, भतियोगितावच्छेदकविशिष्प्रतियोभिज्ञानस तदथंमपेश्षणीयतया षटोपरब्धिज्ञानसय तदानीमभावात् सामग्या 
नियमेन सत्त्वासंभवात् । घटोपलब्धिबिना ततयक्षासंभवात् । शब्दस तद्धोधकसख . तदानीमभावाच्िङ्गदेरदशनादु- 
तगजुभवसिद्धां विजातीयप्रमां भ्रति करणान्तरमसुपलग्ध्याख्यमवदयसुपेयम् । किंचामावानुभवस्थडे योप्याचुपक्भ्धिः कारण- 
लरेनोभयमतसिद्धा । तस्या एव॒ कारणे लघवात् । अभावीयविशेषणतायाः संनिकषैलस्य तस्याः कारणलस्य च कल्पने 
गौरवात् । इन्द्रियखाधिकरणप्रह एवोपक्षीणतेनान्यथापिद्धलादनुपरन्धिमानान्तरम् । किंच सप्रतियोगिकपदार्थप्रयक्षसख् 

परतियोगिप्रयक्षतानियमेन तद्धिपरीतलादप्यभावेज्ञानख न भ्रयक्षलरमिति तत्करणं मानान्तरम् । य्वभावसखाधिकरणात्मकलं 

स्रघवात् निपुणानिपुणेनापि धटवद्धुतलस्थटे यथा घटो भूतरं च द्वयमुपलभ्यते न तथाऽभावस्थङे भूतलादधिकं किंचि- 

दुपलभ्यतं इति तत्तद्धूतलमेव चटाभाव आधाराधेयभावस्तु तवं यथा भावाधिकरणकामावस्याधिकरणात्मकत्वेऽप्याधारधे- 

यभावस्तथां ममापि खकूपेण तसातथातरेऽपि प्रतियोगिविषेषिताभावत्वेन तथाल खविरोधात. प्रतियोगिलतज्िरूपकला- 

भावलदेरखण्डोपाधेरतिरि्ततापक्चसैवातिरिक्ताभाववादिनामप्ययुमतलात् । यदि धटद्यन्यतानन्तरं भूतलछ्य धयवत्तवस्थले 

आक्ताल्िकाभात्रव्यवदाराङुरोधेन तद्धूतखख घटाभावात्मकताया आवश्यकतया तस॒ षटवत्तवकाठेऽपि सतत्वेनामावपर- 

त्मयापत्तिः । नच अतियोग्युपलम्धेः अतिबन्धकलान् तथेति वाच्यम् । शब्दादिजन्यासावप्रखययस्य तथापि अमालापातादिति 

विभाव्यते तदा तत्तदधिकरणज्ञानसख तत्तदयिकरणसंबद्धतत्तत्कारुखाभावलमस्ु॒तस्माधिकरणेन निषयतया विश्ेषणतावि* 

दोषेण न्नासनद्धस्याधारायेयभावोपपत्तिरथिकरणज्ञानकालनां खरूपेण घ्राणा्योग्यत्वेऽपि प्राणादियोग्यगन्धादिभरतियोगिक- 

ल्लोपरागेण प्राणायपेक्षोपगमादपेक्षा चानुपङब्येर्योग्यलसंपत्ताविति । तथाचातिरिक्तलाभावेन िश्ेषणलसंनिकषं- 

स्यासंभव इति तन्न । गुणादिभरयक्षानुरोधेन संयुक्ततादात्म्यसयाभ्युषगम्यतया तैव ॒संनिकर्षलसंभवात्, अनेकेष्वधिकर 

गेष्वभावलसंबन्धकत्पनामपेकषयैकस्याभावलसंबन्धिनः कल्पनाया कघुलात् । नचातिरिक्ताभावस्याधिकरणेषु संबन्धेन 

तत्समानमिति वाच्यम् । अमावत्वेनाधिकरणानामप्याधाराधेयभावानुरोधेनाधिकरणेषु संबन्धस्य कत्प्यत्वेन तेन समानत्वात् । 

वेदान्तिनामधिकरणात्मकत्वे नितान्तनिर्भरखाभावात्कल्पिततगैवातिरिक्तखाप्यभ्युपेयतयाऽद्रेतापतिकूर्त्वात्तस्याधिकरणा- 

त्मकत्वं च भ्रागुपपादितम् । योभ्यता चाुपलन्धेस्तत्स््प्रसंजकप्रसंजितभरतियोगिकललक्षणा तत्पदमभावप्रतियोगिपरम् । 

तदपि प्रसजितलम् तत्सस्वव्यापकललक्षणप्रसक्तियोरयतवं तेन प्रसक्सयमावेऽपि न योग्यत्वानिवौदो न वा अमात्मककार” 

णातकन्विससक्सया योग्यत्व्रसङ्गः । व्यापकतानियामकसंबन्धो विषयताविशेषः केवर भरतियोगिसन्त्रसयोपरन्धिव्यभिन्ारिः 

स्येऽपि यभायथसुद्धतसूपस्पशेमदत्वालोकसेबन्धादवच्धछननस्यास्ि तथात्वमिति भोग्यताप्यजुपकन्येस्तथाविधस्थर एव नातः 

परमाणो महत्वाभावान्यामावसख चाषठषादिवीयावुद्धतरूपामावान्यामावख्य वचाश्चुषादिरन्धकारे ्रहृ्प्रकाशकतेजोऽभावा- 

न्यामावस्य चाश्ुषादिरिति भद्यदुयायिनो वेदान्तिन आहुः ॥ नव्यन्यायनिदर््वाहुः योग्या्पलब्धिनीस्येवाभावभ्रसक् 
कारणम् \ मानभे यथा महत्वावच्छिन्नोद्धतरूपावच्छिालोकसेयोगावच्छिञचशुःतंयोगादिः कारणलं तथेवाभावम्रयक्ष 

तादश्ुःखयुविश्ेषणतददेः शरणलमिति परमाणवाय्वन्धकारादौ न चा्ठषामानमहमसज्ञः एच योर्याञुपलन्धेः 

क्ररणलेनोमयवाद्यसिद्धतया करणत्वेन तत्कल्पनायां परेषां -गौरवादधिकरणादिज्ञानालुरोधेनावदयकसेन्दियस्येव विशे- 

णतासश्िकर्मेण करणलं युक्तमिति । तव्वातिरिकतपरमाव्यवस्थापनेन समाहितम् । अथाधिकरणग्रयक्षानुरोधेनेन्द्यप्रणा- 

लिकयाडन्तःकरणस्याथिकरणदेरभ्रा्ावधिकरणरूपतिषयावच््छि्नेतन्यस्य च प्रमाणब्ृतत्यवच्छिन्नचैतन्येनामेदात्तजज्ञानस्य 

रमातृचैतन्येनामेदादधिकरणस विषयस्य यथा अलक्तं तथा मावावच्छिननचैतन्यस्यापि तथत्वेनाभावन्ानामावयोः 

्र्यकत्वमेबेति किं प्रमाणान्तरेणेतिचेन्न । नदि फलीभूतनहचेतन्यन परमाणमेदव्यवस्थोपेयते तस्य॒, “यत्साक्षाद्- 

परोक्षा श्ुखा भ्रल्क्षात्मकस्येवोपगमात् । किंतु विषयाकारत्यनुसारेण दरत्तिखंभ स्थरे प्रमाणन्यवस्या यत्रैन्दरियजन्या 

बरृ्तिसतभरन्दियं मदयक्षप्रमाणयिहाभावाकारइक्तिर्नन्दरियजन्या 
कित्वनुपरभ्विजन्येति सेव प्रमाणम्. । दशमस्त्वमसीद्यादाविवा- 

आज्ञामस्य फलभूतस्य प्रस्यक्षत्वेनास्आकं विमतिरितिं । नन्वभावज्ञानस्य परदयक्चत्नेऽमावज्नमस्थले शक्तिरजतवत्प्रात्िमातिष्ा- 
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भावोत्पत्तिप्रसङ्गः । नचेशपत्तिः मायोपादानकत्वे तस्य मायाया मवित्वेन भवलप्रसङ्गो मायाया अनुपादानत्वे तस्या. सकल- 
कार्योपादनलभङ्ग इविचेन्न । संनिदितवस्वन्तरनिष्ाभावस्य जपाङुखमलीहिखयवत्तत्रान्यथाछ्यातेरुपगमाव् तादश स्थङे ्राती- 

विकवस्तूपगमस्यासिद्धान्तलात् । क्चित्प्रातीतिकाभावोत्प्यभ्युपगमेऽपि व्यावहारिकाभववन्मायोपादानत्वेऽपि भाव- 
लाप्रसक्तेरुपादानगतसर्वधर्मस्योपदेयेऽनुङत्त्यनभ्युपगमादन्यथा पयदे्तन्तुल्ायापत्तः नह्माविरिक्तस्य कस्यापि परमाथि- 
कलाजुपगमेनाभावस्य सर्वस्यैव कल्पितत्वेन मायोपादानत्वखावर्यमुपेयत्वात् जह्मणः सकल्कायेविजातीयत्व निबन्धनं न 
परिणामित्वानभ्युपगमनमपिदु निरवयवत्वात् कौरस्थ्यश्वुतिविरोधाच । अञुपरग्धिप्रमाणगम्योऽभावश्च चतुर्विधः । आग- 
भवो ध्वंसोऽलयन्ताभावो मेदश्च । नच मेदाभ्युपगमेऽदेतसिद्धान्तभङ्ग इति वाच्यम् । पारमार्थिकस्य तस्यदवितविघातत्वेना- 
नभ्युपगमात् । निर्वक्ुमशकयत्वेन च पारमार्थिकत्वासंभवात् । यथा च मेदस्यानिर्वै च नीयत्वं तथोक्तं विस्तरेण खण्डनखण्ड- 
खाधादौसंकषपेणेदाप्युच्यते । तथाहि मेदो न परमार्थसद्धविदुमहंति घन्. घटः सन् परट॒इलयादिप्रतीतेधंटादिसकलम्रपश्चसयै- 

कसदात्मकल्लस अ्रागिह व्यवस्थापिततानतदनन्यलमारम्भणश्लब्दादिभ्यः इति सून्नमाष्यभामघ्यादिषु चेकब्रह्मोपादानकलसख 
व्यवस्थापरनादुपादानोपदेययोश्वामेदात्सच्चैकमेव हि ब्रह्म ाधवात्सदतिरेकेण सच्वस्य धर्मस्याप्यभावात्सदात्मना सकषकप्रपच्च - 
स्यास्यमेद एवमेकम्रदुपादानकधटशरावोदध्वनादीनामेकश्रदात्मकलमेकञवर्णोपादानककटककुण्डलादीनां चेकट्ुवणोत्मकत्व- 

मस्तीति शृदात्मना घटादीनां खवणात्मना कटकादीनामस्यमेदस्तद्धिन्नामिन्नस्य तदभिज्ञत्रनियमात् । मेदोऽपि चासि घटो न 
दारावः कटकं कुण्डलमिद्यादिप्रतीतेर्भदामेदयोश्च दयोर्विरुदसखमावयोरेकत्र पारमार्थकत्वासंभवादन्यतरस्य कलिपतत्वे वाच्य 
एकत्वोपादानामेदकंल्यनैव ज्यायसी । मेदपारमार्थिकत्वेऽप्येकत्वस्य पारमार्थिकताया आवदयकत्वदिकमपरस्माद्धि भिद्यते 

नद्येवमेकत्वस्य पारमार्थिकत्वे मेदपारमार्थिकत्वापेक्षेत्युपजीव्यनिरो धादकलिपतत्वेन व्यवस्थितमेकत्वं त्मघवात्सदेकरूपम- 
धिष्ठानीङ्ृय जायमानाया अविधयोपादानिकायाः कल्पनाया विषयो मेदोऽनिर्धचनीय एव व्यवतिष्ठते । किंच घटाद्धेदः 
पटस्य पटाच्च म्रेदो धट यो बर्व॑ते स च प्रतियोगिंबद्धोऽलुयोगिनिष्ठ उतासंबद्धो ऽसंबद्धस्य भतियोगिनो मेदकत्वाचुप- 
पत्त्या सर्व॑मेदानमिकत्वापत्तौ खमपि खस्मद्धि्नं सान खाच किमपि कस्मादपि भिन्नम् । संबद्ध्वश् विप्रकृषटदेकाङेन 

कस्यापि केनचित्संबन्धो इष्ट इति पटसंबद्धमेद स धरदेश्चत्वे पटः पटत्वमेदस्य तथात्वे पटत्वमपि घटेः स्यात् । तथाच सर्वँ 
शवीत्मकं स्यात् । अथ विषयविषयिभाववस्रतियोग्ययुयोगिभावोऽपि तिभिभदेशकाख्योरेव संबन्ध इतिचेन्न । संबन्धतव- 
व्यापकत्वस्य संबन्धिद्रयदेशकालाविभ्रकर्षे संयोगसमवायादिषु गृहीतत्वेन व्यापकाभावाद्याप्यस्याभावादिषयित्वस्यापि पश्च 
समत्वेन द्ान्तत्वासंभवात् प्रतियोगित्वादेः काल्पनिकसंबन्धत्वे वाच्य वेन संबन्धेन नियमतः अ्रतियोगिसंबद्धतया 
प्रतीयमानस्य मेदस्याप्यनिर्व्नीयत्वं दुवौरं । नष्यस्ि अतियोगिंविनाङ्ता काचिक्नेयेवमभावप्रतीतिः । एवं प्रतियोगि. 
त्वस्यापि नासंबन्धस्य संस्गत्वं । तथात्वे सर्व॑मेदस्य सर्व्॑रतियोगिकत्वपत्तेरिति संबन्धस्तस्यापि वाच्य एवं तस्यापीदयनवस्था- 
पातः । खरूपस्य क्वचिदनवस्थापरिहाराय वाच्यतायामादावेव तस्यैव तथात्वापातः । नच सोऽप्यभ्युपगन्तुं इध्रापि शक्यः 
विकल्पासहत्वात् किमनुयोगिखरूपस्यैव संबन्धत्वसुत अतियोगिखरूपस्येवोत भिङितख्य । तत्र नाद्यः । विनिगमकाभावात् । 
नातएवं द्वितीयः । किच मेदखन्पख प्रतियोगित्वादुयोगित्वखरूपस्य वा सीन्प्रति खरूपत्वेऽविशेषात्सरवैप्रतियोगिसंबन्धत्वा- 

पत्त्या सर्वमेदानां सर्वप्रतियोगिकसंबद्दत्वे सर्वभ्रतियोगिकमेदत्वापत्तेः । एवं भ्रतियोगिखदूपसंबन्धत्वेऽपि प्रतियोभिखसू्पस्मा- 
नुयोगिरूपमेदप्रतियोभित्वाव्यनात्मकत्वेन संबन्धान्तरस्य चाभावेन तत्र संबन्धत्वे तदनात्मकत्वतदसंबद्धत्वयोरविशेषात्स+ 
वैमेदप्रवियोगिलादौ संबन्धल्लापत्तेरलयोगिखरूपस्य खात्मकत्वेऽपि मतियोगिना सहामेदसं बन्धयोरभावेन सर्वध्रतियोभि- 
संबन्धत्वापत्तेः । नच धटः पटो नेति अतीतेः चटनिष्ठस् पटाषृतेर्भद स्य विरोषात्मनः अतियोभित्वेन संबन्धेन अतियोभि- 
त्वस्यापि खल्पेण पटेनैव संबन्धत्वं न घटादिभिर्षटो घटो नेदयप्रतीतेरिति वाच्यम् । मेदस्य खरूपतो वेलश्षण्याभावात्मतियो- 

गिस॑बन्धोपरागेणेव वैलक्षण्यस्य वाच्यतया संबन्धस्य च मेदान्तरव्या्त्तिसिदध विना पटसंबन्धत्वेन ध॑टमिष्ठो मठ्ख पटद्रसि- 
भेदो बिषयः पटादृततिरवेलयस्य कलहस्य अतीद्या वारथितुमशक्यत्वा्तद नित्त घटः पटो नेतिवत् पटः पटो नेय आमा. 
ष्यमपि वारयितुमश्षक्यम् । अतएव नापि तृतीयः । मिलति संबन्धिद्धयानत्मकत्वसंबन्धान्तरयोरमावस्य सत्त्वे नोक्त- 

दोषानविद्रत्तेरियेवमपि संबन्धदु्वचत्वाद्धेदोऽनिर्ववनीयः । एवं मेदस्याधिकरणेऽपि खरूपसंबन्धो दुर्वच इति तादात्म्येनेवा- 
धिकरणमेदयोः संबन्धो वाच्यः । तत्र प्रतियोशिघरितश्षरीरस्याधिकरणात्मकत्वं तदधरितस्य वा । नायः । घरख परादि- 
चटितमेदात्मकस्वेनं पटात्मकत्वापच्या संवोत्मकलत्वं स्यान्नहि संभवति पटानात्मकलतवे तस्य पटमेदोभयसंभिन्नात्मकवि्ि- 
छ्यत्मक्रत्वम् । नच द्वितीयो युक्तः । पटस्तटस्थ एवं सन् मेदं ॒विष्िनष्टि न ॒तत्खरूपप्रविष्ट इतीति वाच्यम् । संबन्धानिर्व- 

चनेन तटस्थीभूय विशेषकत्वख परयादानसंभवादगद्या पटादिधरटितात्मकतयैव भेदस्य विलक्षणत्वस्य वाच्यतयोक्तदोषानति- 
ऊङ्रनाच् । खतो विखक्षणस्याधिकरणात्मकत्वेऽधिकरणधर्मत्वे वा तख्याधिकरणप्रतियोग्यमेदाविरोधित्वे क्षयभावाव् । घटस्य 
नीकत्वे नीकूमेदवत् अतियोम्य विकशेधिततादश्चश्रलययाभावेन तादशवेरक्चण्यवद्धेदे मानामावाच्च नियतनिरूषकनिरूप्यख. 
भत्र खतो वैढश्षप्मे निषयमन्तरेण्णपि ज्ञानस्य वैरस्चण्यापत्त्या तिष्य निखोपमरस्द्वादिद्यतोऽप्यनिरवैचनीयो मेद्: । एवमदि- 



० ६ छो० २] श्रीषर्मद्तशर्मणा(भसिद्धच्चाशर्मणा) विरचितो गूढार्थतत्वालौकः । ११७ 
रिक्तो मेदो भि वर्तेत उत मेदरहिते । नायः । सखविरिष्टे इ्तावात्माश्नयात् अपरमेदविरिषटे तस ॒तद्िशिष्टे वापरख 
इृत्तावन्योन्या्रयादपरापरतत्खी कारे चानवस्थापातात् खोपलक्षितेऽपि खाश्रयलखीकारे खाश्रयलज्ञततावास्माश्नयात् खस्यै- 
वोपठक्षणतया खाश्नयलावच्छेदकलरेनावनच्छेदकलस्याभ्रयलाधिकरगेऽवन्छेदकाश्चयदविना चासंभवेनावच्छेदकङ्ञान आश्नय- 
चज्ञानस्याश्यखन्ञाने चवच्छेदकन्ञानखपेक्षणात् । घटल्वादितत्तद्धमीणां पटादिमेदाश्रयलावच्छेदकलेऽनवुगमाद्धटलाया- 
भयलस्यप्युक्तक्रमेण दुव चलात् । यत्र यत्परमीयते तत्र तदाध्रयलमिदखयपि न इत्र अमीयत इत्याकाह्ायां यत्र॒ वर्त इति 
कुत्र वतेत इत्यकाह्वायां यत्र प्रमीयत इत्यस्यैव वाच्यतयाऽन्योन्याश्नयात् । न द्वितीयः । सस्यापि खभिनलापातादिलयतो- 
ऽप्यनिवैचनीयो मेदः । एवं घटमेदपटमेदयोरन्योन्यस्मादन्योन्यस्यासि मेदो न वा । नचेद्धटादपि टो भिन्नः स्यत् । 
पटादपि वा न खात्. । मेदे च मेदमेदयोरमेद उक्त एव दोषः स्मादिति तयोभेदस्तयोभैद इत्यनवस्थाप्रसङ इत्यतोऽप्यनि- 
वैचनीयो मेदः । एवमदवतशचुतितो बाधादप्यनिर्वचनीयो मेदः । नच अध्यक्षेण मेदभराहिणा दैतश्चुतेरेव बाधः किं न स्यादिति 
वाच्यस् । तस्य सदोषलशष्या संदिग्धप्रमाणल्ेन निदयानिर्दोषतया निधितप्रमाणाददैतश्चुेडबल्वेन तद्वाधकलायो- 
गात् । घटः पटो नेति प्रयक्षख् षटपटयोरभैदग्राहिलेऽपि खखविषययोर्भैदाम्रादितया तयोरमेदे प्रयक्षेणाबाधिताद्ैतश्ु- 
तिस्तं साधयन्ती तदभिन्लामिन्नसख तदभिन्नलनियमरन्धबसा घटपरयोरप्यभेदं हि साधयेत् । नच ज्ञानविषययोरपि मेदस 
ज्ञानान्तरेण ब्रहणात्तत्राप्यदैतश्चुतिनाध इति वाच्यम् । तज्ज्ञानेनापि हि खखविषयमेदाग्रहणेन तयोरमेदे छन्धपद। शुतिरमू- 
लममेदं साधयेत् । एवं सविषयतत्तज्ज्ञानखविषयन्रहणप्दृत्ता जुदधिविंषयदातभारमन्थरा यत्रैव भवेद्धिभान्ता ततैवदरैता- 
मिन मेदञुद्धेः पराभवादमेदषिद्धावीमूल्ममेदस इुवौरखदेवं लक्षणतोऽपि मेदस दुर्वचलम् । तथा हयन्योन्याभावलं न 
मदं तद्धि नान्योन्यप्रतियोभिकामावलरं घटालन्ताभावपयादयन्ताभावयोरपि तथालात् । एकस कापि मेदखान्योन्य- 
पतियोगिकखविरहेणाव्यपिरन्योन्यपदार्थस्यापि मेदधरितवेनात्माश्रयात् । नाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यप्रतियोगिको भावः पूरवो- 
रंदोषानतिकत्तः । खप्रतियोगितावच्छेदकविरोष्यभावलरमपि न॒ कालिकसंबन्धावच्छिन्नभतियोभिताकजन्याभवेऽपिव्यप्िः 
तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावखमपि न तत तादत्म्यानिरुकतेः । अमेदस्य तादात्म्यरूपले तख मेदामावरूप- 
तयान्योन्याध्रयात् खतत्यसाधारणधमात्मकले चासाधारण्यख खप्रतियोगिदृत्तितसवासुयोगिदृत्तितलोभयसंबन्धेन मेदवि्ि- 
छटान्यलरूपलरे मेदगभेखेनान्योन्याश्नरयात् खसामानाधिकरण्यस्वाभाववदत्तिोभयसंबन्धेन धमेविशिष्टन्यलस्यापि मेदङ- 
पत्वेनान्योन्याश्रयात्. उक्तोभयसंबन्धावच्छछिन्प्रतियोगिताकध्माद्यन्तामावस्य इत्यनियामकसंबन्धस्याभावप्रतियोगितानवच्छे- 
दके वक्तुमच्क्यत्रात् अखण्डघमेविशेषस्य तस्य॒ विशेषानिर्वचनेन वक्तुमरक्यलात् । अतएव मेदलमनुयोगितानिदोष 
इत्यप्यपास्तम् । एवमेवायन्ताभावादीनामप्यनिर्वैचनीयल्रमनुसंधेयम् । मेदोऽपि व्यवह्यारिकोऽभ्युपेय एव घटो न घटल. 

निद्यादेरदयन्ताभावादिमिरूपपादयिुमश्चक्यदिदमिह नास्तीदयाद्यलयन्ताभावम्रतीतेर्विलक्षणलाच्न । सच मेदो दिनिधः । 
सोपाधिको निरुपाधिकश्च । धटद्युपाधिमेदादाकाश्ल्य तत्तदन्तःकरणमेदाद्रह्मणो मेदः सोपाधिकः सचोपाधिनिदृ्त्या 
निवर्तते, घटपटयोर्भदो निक्पाधिकः सोऽप्यधिकरणनिवृत्त्या निवर्त तेऽधिकरणानात्मकशवेत्करिपितलात्तत्तवज्ञानेन निवर्तत इति । 
प्रागभावस्तु मानाभावादपि न मन्तव्यः । चटाद्युसत्तेः पूर्वं धटो नास्तीति बुदधेरलन्ताभवेन सामयिकेन वा घटानयनापसा- 
रेणस्थलकल्पनीयेनाभावेनोपपत्तेषंटभ्रागभावोऽस्तीलेवं रोकानामभ्रतीतेः श्ाञ्नविदां केषांचिच्छाज्ञवादव्यामूढदशां तत्ंस्का- 
रास्तीतावपि तस्या विना प्रामण्यपरीक्षां वस्वसाधकलादन्यथा तत्तच्छाञ्जविदां तत्तदाकासपरतीदया बिशुदनिदयानियख- 
भावश्चब्दादिसिच्यापत्तेः का्यदेशानियमस प्रागभावनियामकेनैव संभावात्कपाल एवं चटभ्रागभावो न तन्ताविति नियमनिव- 
हकताया चटसामग्री घटककपालदिस्तादात्म्येन वेकतव्यलात्तसेव धरदेशनियामकलसंमवात् । अथ' पाकजस्थङे रपरसादीनाम- 
न्योन्यमेदार्थं सामग्रीमेदस्यावद्यकतया रूपादिश्रागभाव घरितत्वेनेव सामप्रीमेदो वाच्यः । समवायिकारणासमवायिक्छारणाभि- 
संयोगस्यैकलादिति प्रागभाव अवद्यः । एवं त्रिचतुरादिष्रु द्विलोत्पत्तिवारणाय द्वित्वे दिलप्रागमावसख हेतुत्वं वाच्यमि" 
घ्याचर्यकः प्रागभावः । नच द्विलोत्पत्तो व्यकिद्वयगोचरापेश्षाबुदधर्विषयतया कारणलान्नापत्तिरिति वाच्यम् । द्विलोत्पत्तेः 
पूर्वं व्यकिद्रयगोचरेयस्य वक्तुमशक्यलात् । एवं सहल्तन्वुकपटस्य तेषूत्पत्तिनौन्यत्रेति नियमाय ततपागभावसख हेदुतं 
वाच्यम् । तत्तत्तन्तुकव्यक्तेसत्तत्ंयोगव्यकेव्य्त्यन्तरेषु व्यतिरेकव्यभिचारेण समवायप्रयासतत्या हतुलासंमवात्तावत्तन्तूनां 
तावत्वंयोगानां च काछिकप्रयासच्यैव हेतुखस्य वाच्यतया वैरदैश्चनियमासंमवादिलयावदमकः आगभाव इति तत्तत्छरणकार्य- 
भाव एव मानं आगमाव इति । एवमन्यतरकर्मजसंयोगे कर्मण उत्तरदले व्यभिचारेण समवायम्रद्यासत्या हेतुखासंभवात्कालि- 

केन खखघ्रागभावोभयाधिकरणं यत्कमे तद्विच्िष्टसमवायेन संयोगंप्रति समावयेन कर्मणः कारणत्वं बच्यप्र् । तथा चोक्त 
संबन्धेन संयोगस्य नोत्तरदेखो सलं अपितु कर्मवयेवेति न व्यभिचारः । विनष्योत्तरदेदाक्रियावारणाय संयोगसमकारोत्पत्तिको- 
तरदेदाक्रियावारणाय चोभयाधिकरणलप्रवेशः कर्म॑विशोषणतया इतः । यद्वा खजन्यसंयोगग्रागमाववलसय कारणतावच्छेदक- 
संबन्धल्वं वाच्यमित्युक्ता्यैकारणभावस्यापि प्रागभावे मानलम् । एवं षटोत्यतिद्धितीयक्षणो यदि षघटसामम्यन्यवहितोत्तरः 
सखाद्भयेव्यत्तिमान् स्यादिल्युत्पन्नपुनरत्यत्तिपरसङ्गवारणाय सामम्यां भगभावनिकेद आवर्यक इविचेनन । प्रागभावस्य दि वैङ- 
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्षण्याप्रयोजकत्वं अन्यथा सलक्षणानां घटव्यक्तीनां भगभवस्य तव भेदसच्वेन वेलक्षण्यापत्तेरेवं रूपनाशक्षणत्वेनाभिमतक्षण 
एव हि पाकजदूपोत्प्यापत्तिस्तःप्रागभावस्य स्वादि विरूपोत्पती रूपललावच्छिन्नाभावस्य रसाद्युत्पत्तो रसाल्रायवच्छिज्ञामा- 
वस्य कारणताया वाच्यतया तद्धरितत्वेन सामग्या मेदात्पाकृजष्थङे रूपरसादिवैलक्षप्यनिवौदोऽभ्युपेय इति तदर्थ प्रागभा- 
वस्याजुपेयलात् । व्यक्िद्रयविषयकापेश्षाबुब्यदेर्दिलादिकंप्रति कारणताया अवच्छेदककोरौ द्विलस्योपलक्षणविधयेव म्रवे- 
शेन पू्ैकारे दिलस्याुपजातत्वेऽपि क्षयभावात्, गुणेऽपि बुद्धिविदोषविषयलरूपसंख्यायाः सर्वैरपगमात्, दिलन्रिला- 
दावेकलद्रयेकलत्रयदेहैतुखाद्रा व्यक्तित्रये दिलाद्यापसतिवारणसंभवात्तदर्थमपि म्रगमावस्यानभ्युपगभात्, सदस्रतन्ुका- 

दिपटोत्पत्तौ आगभावसख हेतुत्वेऽपि तावत्तन्तुतावत्तत्॑योगेष्वेकस्याप्यभावे तत्पयायुत्पततेस्तेषां हेतुलसथावद्यकतया खदृक्ति- 
सहस्रलविरोषसंबन्धेन खसमानाधिकरणसदखलविशेषसंबन्धेन च हेतुलं॒तेषां काल्किनैव तेषामुक्तसदखलविरोषस्य 
पयाघ्या वा हेतुललोपगमात्वदसखतन्तुकपटस्य विनैव प्रागभावं देश्नियमसंभवात् तदर्थमपि प्रागभावसयादुपेयलात् , एवम- 
न्यतरकर्मसंयोगप्रति कर्मणः कालिक प्रयासच्या द्रन्यविरोषनिष्टद्विलसंख्याया द्विलविशेषेण द्रव्यय वा कर्मण एव वा 
खसमानाधिकरणद्धिलविशेषसंबन्धेन हेतुलसंभवत्कर्मकरणल्रायुरोधेनापि भआगभावस्यानङ्गीकरणीयल्लात् । विरोषश्च क्माश्नय- 
कमोभियुखदेशस्थद्रव्यनिष्टल्म् । रतियोगिलाभिसुख्ययोरभ्युपगमे तदन्यतरसंबन्धेन क्मेणः कारणलोपगमो विधेयः । एवं 
समवायेन द्रव्य॑भ्रति समवायेन द्रव्यस्य अतिबन्धकताया मदहापटवति खण्डपर्टभ्रागभावसत्तवेन तदुत्पत्तिवारणायावरयकलात् । 

तयेवोत्पत्त्यवच्छिन्न समवायेन चरमसंयोगव्यक्तेैुतया वोत्पक्ञदव्यपुनरुत्पत्तिवारणसंभवात्तदर्थमपि परागभावस्याखीकरणीय- 
लात्, परिणामवादे कायैकारणयोरमेदस्यावस्थामेदेन कारणमेदस्योपगमेन भ्रागभावासत्वेऽपि सुतरां दोषाभावात् । अथ 
प्रागभावासच्वे पूर्वैखस्य तत्प्रागभावाधिकरणलक्ूपस्याव्यवदितपूर्वबस्य खप्रागभावाधिकरणक्षणप्रागमावानधिकरणत्वे सति खप्रा- 
गभावाधिकरणलरूपस् दुर्बचलमितिचेन्न । खोत्पत्तिक्षणडृ्तिष्वं सम्रतियोगिखसय पूर्व॑लरूपत्वात् , खोत्पत्तिक्षणोत्पत्तिकध्वं सप्रति- 
योगिलस्यव्यवदितपूर्वैलरूपल्रात्, विनापि प्रागभावं तयोदुर्बचलविरहात् । एवं भविष्यष्त्वमपि न॒ वर्तमानप्रागभावप्रतियो- 
गिद्वं श्वोभाविन्यथ भविष्यति गृहपरभगे भाविन्यन्नापरभागे घटो भविष्यतीति प्रययप्रसक्गादपि वर्तमानक्चणष्वंसाधिकर- 
णक्षणोत्पत्तिकलं तथासव्युत्पत्तो काट्देशदिरन्वयेनोक्तदोषाभावात् । अतएव घटो भविष्यतीति भ्रतीदया भरागभावचिद्धिरिदय- 
पास्तम् । तस्यानिरुकमविष्यत्त्व गोचरात् । घटकीभूतष्वंसलमपि न भागभावश्रतियोग्यभावत्वं, अआगमभावल्रसखापि ध्वंसम्- 
तियोग्यभावत्वेनान्योन्याश्रयादपिलनुयोगिताविश्ेषो जन्याभावत्वं वा । जन्यलं च खरूपसंबन्धविरेषः । एवं वर्तमानलमपि 
काकस्य न खध्वंसखप्राग भावोभयानधिकरणकारुखम् । खाधिकरणकाललरूपत्वे दोषाभावादिति यदथपीत्थ नासि भगमा. 
वस्य ्यावहारिकल्लमपि तथापीह कपाल इदानीं चटश्रागभावो न तत्र॒ तन्ताविति भ्रतीतिर्यदि खारसिकी लोकानां तदा 
नापर्पनीयः प्रागमावः । तन्तावद्यन्ताभाव निषेधानुपपस्या तद्विषय वक्तमशक्यलात् । कालत्रयेऽपि यत्र॒ प्रतियोगी 
नाखि तत्रैवाखन्तामावोपगमे इयामतादशायां पाकेन भविष्यद्रष्तरूपे घटेः रक्तो नास्तीति मतीतेरपि प्रागभावो मन्तव्यः । 
एवंच पूर्वैलादिकं भ्रागभावधरितमपि वक्तु शक्यम स्माकं ब्रह्मातिरिक्तसय पारमार्थिकसत्तायामेव शुतिविरुदायां अद्ेषात्तस 
विराकृतल्ाद्यावहारिकसत्ता ठु यथाव्यवहारयुपेयत एवैयल्म् ॥ ॥ निरक्तानुसारिमिष्वसोऽपि नातिरिक्तोऽभावों 
मानाभावात् । मुद्गरपातानन्तरं घटो नास्तीति बुद्धावद्यन्ताभावस्य सामयिकाभावस्य वा विषयलादपि तु भावस्यैव कथि- 
दविकारः जायतेऽस्तिवधते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनदयतीति षर्भावविकारेषु नाशस्य परिगणनात् । अथवा चरमक्षण. 
संबन्ध एव भावस्य नाशः । तस्य वतैमानत्वातीतत्वभविष्यत्त्वादिभिरेव नद्यति नष्टो नह्ुधतीद्यादिभतीतेरपपत्तरिदानीं 
धटस्य ध्वंस इति न खरसतो लोकानां प्रखयोऽपि ठु शासरव्यामोहजनितोऽतस्तादशसंबन्धस्य तदानीमभावेनाविरिकिष्वंसो. 
पगम आवद्यक इत्युक्ेनोवकाशः । अथ ध्वंसामवे आयुक्तस् ध्वंसघरितख पूर्ैत्वभविष्यत्त्वादेः का गतिरेवं खाधिकरण- 
कषणध्वंसानधिकरणत्वे सति साधिकरणलरूपस्याथलसय खड़त्तियावद्भुसविषिष्टत्वरूपटय चरमत्वख वतमान्व॑सप्रतियोभि- 
त्वरूपस्यातीतत्वस्य खाधिकरणक्षणध्वंसाविकरणलरूपस्योत्तरत्वस्य खाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणध्वंसानधिकरणत्वै सति 
खाधिकरणकणध्वंसाधिकरणत्वरूपस्याव्यवदहितोत्तरत्वस्य च सर्वैस ध्वंसघरितत्वेन व्वंघाभावे ऋ गतिरितिचेन्न ) अतियो 

गत्वत्रकारल विरोष्यत्वाकच्छेद् कत्वनिषयत्वादिवत्पूेलादीनामपि सर्वेषामखण्डोपाधिलराभ्युपगमादखण्डत्वेऽप्य- 
खण्डतारलमन्दलप्रकारत्वादिवः्निरूपकस्तभावस्योपगमादिदमस्मादुत्तरमस्मात्पूर्ैमिवयदिर्नायुपपत्तिरिति वदन्ति । वेदा. 
न्तिनां ठु चिरस्थायिनो इुःखनारस्यार्थ॑तदुपाये घटनाशार्थं॒॑सुद्ररपातादौ विरस्थायिनो रोगनाशस्य छते मेषजपा- 
नादो अरृ्तिददोनात् । दुःखना्ादितो दषोदिकरा्ैदरनादयन्ताभावस्य कालत्रयेऽपि न॒ यत्र॒ प्रतियोगी ततनैो- 
परममेन रक्तादकायां इयामो नास्तीति अतीतेरिहेदानीं बवटनाद्यो न तन्तादिलत्रायन्ताभावस्य विषयत्नासंभवा- 
दन्यत्र ` तत्मतिषेधात्सामगिकाभावस्यानुपगमा्यस्यतिरिक्षी व्यवहारिको ध्वंस आस्तां न तत्र विद्वेषः । पारमा्ि- 
त्वस्यैव तस्य प्रतिषेष्यत्वात् । सन्न ध्वंसो नैयाथिकानामिव नाविनाक्लीः कस्पितत्वेनावर्यं तत्रानेन विनरियलात् । 
कपासाञयात्मकल्पक्षे - कपाल एव - विलकषणघटनिष्ठतियोगिकाभावतलरस्योपयमास् तदाश्रयस्य नाश्यावद्यंभावाष 

कान षि १६ 
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नच घटध्वसनाशे घटोन्मलनापत्तिः । घटध्वंसध्वंसस्यापि चटग्रतियोगिकलोपगमादधिकमच्न विषये भागुक्तम् । 
ध्वं सस्योपादाननाशजन्यलादिकृतवैचिन्यमन्य्न रपचितमुसंधेयम् । अदन्तामावोऽपि व्यावहारिको नापलपनीयो 
मेदान्तिभिः । पारमार्थिकलेवोक्तयुक्तिभिर्निषेधात् । तथाहि अतीतिरेव दहि वस्तूपगमे शरणम् । प्रतीतिश्च घट इति 
भूतल्मिति चटो भूतलं चेति भूतले घटमिति भतीतिभ्यो विलक्षणा धटो नास्तीखस्ि । तद्वैलक्षण्यं च न विषय- 
वैलक्षण्यं विना । खतो वैलक्षण्यसासाकारवादिभिरलुपगमादिति घटल्लावच्छिननप्रतियोगिताकाभावलरूपधर्मेविशिष्टः कश्चि- 

इटदिविलक्षणोऽभ्युपेय एव विषयः । सच धर्मोऽतिरिकतसयाभावस्य वाधिकरणस्य भूतल्यदेरेव बेद्यन्यदेतत्. । अखन्ता- 
भावोऽप्युक्तधर्म विशिष्टतया कल्प्यत इति विनार्येवेति सविषयाुपरुष्धिनिरूपणम् ! ॥ अथमनिषूपणीयमपि अयक्ष 
निर्विवादभ्रमाणतया चरममभिधीयते । तथाहि फलं सर्वत्रैव भ्रमणे खप्रकाशमपरोश्चमेकमेव ब्रह्मचैतन्यं तस्येकलरं खप्रकाश- 
लमपरोक्षत्ं च द्वितीयाध्याये प्रसङ्चादुक्तं तस्यैवं सर्वैभानग्रयोजकलादन्यस्य सर्वैस जडल्रात् । तथाच श्रुतिः “तमेव 
भान्तमनु भाति” इदयादिः । त्व ब्रह्मचैतन्यं विषयाकारङ्च्यवच्च्छि्ं सद्विषयचेतन्यामेदमापन्नं भ्रद्यक्चभमोच्यते । प्रमार्णं तत्र 
इ्यवच्छि्नं चैतन्यम् । भमेयं तु रलयक्षं अमातृचैतन्याभिन्नखावच्छिचयैतन्यकम् । अमाता चान्तःकरणावच्छि्नं॑चेतन्य- 
मन्तःकरणसखेन्द्रियद्वारा विषयदेशप्रापो भ्रयाणां चैतन्यानां मवदयैक्यमिति ज्ञानस्य विषयस्य च प्रयक्षलं तदुभयलक्ष्णं 
द्वितीयाध्यायस्थोनर््रिराच्छ्रोकव्याख्यायां वृतते्ञोनातिरिक्तस्योपगमेऽपि यथा न गौरवं न्यायादिमतापेक्षया तथा द्वितीया 
ध्यायस्थपश्चददाश्टोकव्याखयानेऽन्तःकरणनिगमनेऽपि यथा तेनैव नावरणभश्रादिः रितु इत्तिरवदयमुपेया तथा दितीया- 
ध्याया्टदशशछोकव्याङ्याने यथा श्रततेरावरणाभिभवा्थ॑लामेदाभिव्यत्तयर्थलविदुपरागार्थलान्यतमसूपेणोपयोगस्तथा तृतीया- 

ध्यायसप्तविं्विश्चेकव्याख्याने चामिहितमितीदानीं इत्ताुपयोगिनामिन्दिया्णां सपरिकराणां विचारोऽवश्िष्टो निरूप्यते । 
तन्न भ्रयक्षषृत्तिजनकानीन्दरियाणि श्रोत्रलक्चक्षुरसनघ्राणाख्यानि पैव तन्मात्रसंज्कापश्चीकृतभूतसत्वकायोणि भवन्ति । 
भोत्नादिषुपादानतया सतत्वप्रधानापन्चीङृताकाशादीनामन्येषां तुपष्टस्मकतया निमित्तेन कारणल्रमतो न वेदान्तपरिभाषायाः 
खष्टिश्रकरणीयेन सत्त्वयणोपेतेः पञ्वभूतेव्येसतयंथाक्रमं शरोत्रादीनीन्दियाणि जायन्त इति वाक्येन भरयक्षप्रकरणीयश्चिखाम- 
गिवाक्यस्ेन्द्रियाणि अदयकमूतारग्धानीति वैदोषिका इव्यादेः पश्चमी तिकलप्रतिपादकस न विरोधः । नवा श्रोत्र 

परिच्छिन्न वीणादिदेशगमनप्रतिपादकवेदान्तपरिभाषावाक्यस्यासङ्गतिः । व्यसवैरिदयनेनेकेकस्योपादानलाभिधानात् , 
प्चीकृतभूतोपादानलनिषेधाच्च, पा्भोतिकलस शरीरवद्यथाकर्थविद्धूतकायैतनाप्युपपत्तेश्च ! अप्रेदमवधेथम् । भौतिके 
चन्दिष्टि्रकरणीया (सूैन्ते चश्वगैच्छतादिव्यादिका “तेजोमयी वाक्" इति च्छान्दोग्यस्था च श्चुतिमोनम् । नच कचन 
पा्भौतिकलं सूत्रमष्ययोरप्युपरभ्यते । व्यस्वेरितीन्दियभरकरणे भिलितैरिखन्तःकरणग्रटरणे वेदान्तपरिभाषायामभि- 
धानाश्च भरोच्रादीनामाकाशाथेकैकभूतपरिणामलमेव पाश्चभौतिकले गौरवात् । शरीरस्य खेदोष्मगन्धदिरिषेन्दियस्य तथाते 
लिङ्गामावात् श्रोन्रख तादचसयय रजोऽबुग्दीतसत्तवश्रधानाकादापरिणामलम् । यादक्स्य परिच्छिचतेन गतिमद्रजःसदङत- 

सत्त्वजन्यलेन भवति गविरुपपन्ञा । चष्षो प्राणदश्च मूत॑लानिरोषेऽपि तमःसहकारिलनिदषाप्रयुकलखश्रयुकल्ाभ्यां 
गतितदभावौ भवत उपपन्नौ मानं चात्रानुपदमेव वक्ष्यत इति । एवं चक्वुसेजसं रूपादिषु मध्ये रूपस्यैव व्यज्ञ लात् 
अभावदित्यादिन्यायतश्रोकतमयमानमपि मानम् तख श्रुविसंकदिल्ेन सप्रयोजकलम् । चश्चुरादीनां यदि पार्थिवादित्वं 
स्यात्जातीयासाधारणविरोषगुणं गन्धादिकमभका्यरूपादिभ्रकादाकत्वं न स्यादिति तरकेणापि च यदपि न्यायनये श्चब्द्- 

गन्धयोरसाधारण्येऽपि स्प्चरूपरसानां नासाधारण्यं तथापि वेदान्तनये त्राकाशादीनां पश्चानामपन्वीतानां राब्दादेरेके- 

क्रस्याघ्याधारणलमेव पश्चीकृतानामपि तेषां तत्तद्रणवत्कारणजन्यतयैव तत्तद्धुणवत्तवमिति पल्तः परकीयमेव तदिद्याका- 
दादीनां शब्दादिरेवासाधारणविसेषगुण इति । एतेन तरोकैवेन्दरियमस्तु सकल्यरीरव्यापकत्वेन सर्वेन्द्रि याधिष्ठानगतत्ा- 
दिखपि निरस्तम् । चष्ुष उपघावेऽप्यन्धत्वं भोत्रस्योपघातेऽपि बधिरत्वं न स्यात् । रूपशब्द्ादिप्रकाशकस्य लगिन्द्रियस्य 

वरिद्यमानलाव । नद्यसि भ्रसक्नान्धादीनामधिष्रानख व्याघातः । येनाधिष्ठानविशेषादयवन्छेदेनेव रूपादिप्राहकलस्योपगत- 

तयापि निस्तारः । नापि ङष्णसाराद्यधिष्टितानां लगवयवानां रूपादिआहकत्वो पगमेन निस्तार इन्दरियेकलश्रतिन्ञाव्याधाता- 

श्नाना ह्यवयवा अवयवावयविनोस्ादात्म्येऽप्येकान्तत एेक्याभावात् । एवं लक शरीरसंयुक्ते द्रव्ये स्पशे्रािक्ा दघ्ा तथेव 
यदि रूपं गृ्टीयात् शरीरसंयुक्े दग्ये न गृह्णीयात्. यदि स्पशं तथा गद्धाति रूपमन्ययापि तदा ऊुच्यादिन्यवदहितस्यापि 

रपं गृ्धीयाव । एकैव छेकदैव शरीरस्थिता गता च सूर्यमण्डरूमल्पेनापि तेजसा द्यवे श्वाति तख्योष्ण्यं न सौरेण न 

सौरसेति केन सचेतसा मन्तव्यमिति नानैवेन्द्रियाणि न खगेकेति काचादिव्यवदितातिविप्रङ्टवस्लविकम्बग्रहणान्न भौतिकं 

तस्य अपिधातिखभावलादपिलाहंकारिकं व्यापकं चेदपि न । ङष्यादिन्यवहितस्याहणमतिदूरस्थस्य चाव्यवदितस्य 

निकटस्थसख च अरहणमिति विद्योषस्ाकस्मिकलापातात् । विषयेन्द्रियसंनिकरषैस्यानिश्ेषात्. । व्यवदितान्यवदितयोः संनि- 

हितासनिहितयोरुभयोभदणमेवामरहणमेव वा स्यात् । नच व्यापकत्वेऽपि न सर्वत्र प्रक्षभ्रयोजिका तख त्तित्पेयले । 
अपितु गन्धरखस्पशौदि्रदयक्षोपमोधिन्यो श्तयो ्राणा्षिष्ठनेष्वेव रूपादिभयक्षोषयोगिनी च वत्तियोद्याइ्यविप्र- 



१२० मघुसूदनसरखतीष्रणीतमगवद्गीतागृढा्थेदीपिकायाः [ अ० ६ ®ो० २ 

याणांन्यायनये चश्वुषत्वं तादृशेषु कल्प्यत इति ऊुष्थादिव्यवदितस्य विभ्रष्ट च न प्रलक्षापत्तिरिति वाच्यम् । एवं खति 

प्राणादिप्रदेशस्थदृत्तीनामेव श्राणादीन्दरियलसख त्मघवेनोचितलात् रूपाद्युपलम्भग्रयोजक्कत्तेरेकस्या स्थायिन्या रोचना- 
धिष्ठान उपगमे व्यवहिताव्यवहितयोभरहणमेवाप्रहणमेव वा स्यादित्यापत्तरनुद्धाराद्धिषयदेरा एवाभ्युपगमे विस्फारिताक्षस्येव 
निमीलिताक्षस्यापि विषयप्रलक्षापत्तः अतिनयननिमीलनोन्मीलने इत्तिविनाशोत्पादकल्पने च गोरवात् । नच संयोगोत्यादवि- 

नाभ्यां साम्यमिति वाच्यम् । आहंकारिकस्य तख सर्ैपुरषंपरलेकत्वे विस्फारिताक्षे चैकस्मिन् सवैसख भ्रयक्षं खाततदनुरोधेन 
विषये त्तदयेयलात् । निमीरिताक्षे चैकस्मिन् सर्बेस्या्रव्यक्ष सख्यत्तदनुरोधेन इृत्तेनांशस्योपेयलादिति परतिपुरषं मेदाभ्यु- 
पगमे तस्य विषये बतिकं संयोगो वा कल्प्यतां नाममात्र विवादात् । किच तस्याव्यापकत्वोपगमे खसिद्धान्तव्याघता- 

द्यापकत्वोपगमे विषयदेशस्थस्य तस्य विषयदेश्े इ्युत्पत्तो विषयासंबन्धस्य नयनोन्मीकननिमीलनदिरकिचित्करतया तदेश. 

स्थोत्पादकेन इृद्युत्पत्तदैरवारतया निमीलिताक्षखय अलक्षापत्तट्टनिरेश्षादष्टमा्रात्तदभ्युपगमे तस्देव वचष्ठुष्मदन्धयोः 
प्रयक्षाभयक्षयोः संभवादिन्दियवैफस्यापत्तेः निमीलनादेरष्कप्तानन्तप्रतिबन्धकल्वकल्पने गौरवात् । इत्तेरपि विषयेण संब- 

न्धसयावदयकल्प्यतया संयोगपक्षपेश्षया तदाधिक्येनापि गौरवाच्च । तस्माद्धौतिकानीन्द्रियाणि विषयं प्राप्य आहकाणीति 

मन्तव्यम् । तथाच इख्यादिव्यवधाने चश्चुषो गतिग्रतिरोधात््राततेरमावादभहणमव्यवधाने च गल्यप्रतिरोधात्प्रािग्रेहण- 
मुपपदयते । नच काचादिव्यवधनेऽपि अहणं न स्यात् भूतल तृणदेत्तेन भ्रतिघातददंनाद्धूतं च चश्चुस्तदपि प्रतिहतं 

सखयादिति वाच्यम् । काचस्फरिकादिव्यवधानेऽपि सौर्येण वेजासाङ्खलिश्रखेदौहदशेनात् काचादेः पार्थिवादिव्यवधायकत्वेऽपि 
तेजसो व्यवधायकल्वाभावस्योपगन्तव्यलात् । स्वँ श्वयति सान्तरावयवसंयोगजनितं कथमन्यथा धतुपाषाणादिपात्रा- 
न्तस्थस्य बरहिरभिसंयोगे पाकौष्ण्यादि ज॑लपूरिततत्पात्रबहिरेशे जलकणश्षीतस्प्यौपलम्भ इति लघुतरं तेजोद्रव्यं तावदप्य- 
वयवान्तरप्रदेशालिगंख संयुज्यते काचादिव्यवदितार्थेनेति न तत्प्रयक्षानुपपत्तिः । नचाघ्रुधुपाषाणादिपरभागवर्तिवस्वुन 
ौष्ण्याश्ुपलम्भात्तेजसो निगमनमावश्यकमिति चश्चुरपि वेजस्लालिगख विषयं तदन्तरितं गरहीयादिति वाच्यम् । यथा 
दद्यनमभ्रदयक्षस्थङे हि कल्पना भवतीति ददयते वसुन ओष्ण्यमिति तदुपपत्तये तब्यवधानं व्यतिभिय वदिज्वालादिबदहिगमनं 
कल्प्यते । वस्तुनः प्रयक्षाप्रययान्नायनस्य रस्मेनं व्यतिमिद्य गमनं कत्प्यते । काचादिव्यवहितस्थोष्णयप्रयक्षभरलययात्सौर्यन- 
यमरदम्योखभयोरपि' व्यतिभिद्य गमनं कतप्यत इति । प्रसादो हि ङपविशेषो कव्यान्तरासंयुक्ततया नि्मैखवयवारग्धकाच- 

स्फरिकादिद्रन्यगतो व्यतिसिधय चश्चुषोगमने भ्योजक्ः \ सच कुष्थादिषु नास्तीति तब्यवहितवस्ुनशवेष्ठुषा संबन्धाभावात्का- 
चादिव्यवदितस्य संबन्धास््रलयक्ष्ाप्रयक्षत्वे भवत इति तस्प्रयोजकसेबन्धतदभावनिबौदाय गतिमत्तेजोद्रव्यं चश्चुरुपगन्त- 
व्यम् । नच तुल्यकालं यच्छखानचन्द्रमसोभरदणं तदुपपत्तिरिति वाच्यम् । तेजसो लाधवातिशयेन वेगातिक्चयाद्रुततरगमनेन 

तदुभयोरतिक्चरिति भिसंभवेन तदुपपत्तेः । इरयते ह्ुदयभिरिदिखरमारोहलेव भगवति भाखति समुपरभ्यमानोष्ण्य- 
भ्रकाहास्य रदमेः श्राह्गणेऽवस्थानं गतिसाध्यम् । सं यथा भरसरणद्तीलः पूर्वपूर्वदेशेन संयुज्यमान एवोत्तरोत्तरदेश प्रसरति 

तथैव नयनरदिमरपि नयनान्निगंत आनयनादाच चन्द्रमसमाबद्ेकरेखो दयक्तपू्वपूर्वपदार्थः भ्रसरति तत्राभिताः क्षणचनतु- 
छयावस्थायिन्यो गतयोऽमिताश्च क्षणाद्रुततमगतीनामपि तेषां भवन्ति ये निरन्तरगतयो वेगातिश्षयातते इततमगतयः, ये 
वेगाल्पाट्परतयाधिकाधिकगतिरदितक्षणान्तरितगतयस्ते मन्दमध्दतरगतयो भवन्ति । सूयनयनररम्यादीनां ताव दूरगमनेऽमि- 
तोऽपि क्षणप्रचयः स्थूलकालेकदर्धिनामदयत्पतयाभासत इति । तत्काङविभागासम्थानां सचिहितोत्तरदेशप्राघ्यपेश्षयां 
विप्रहृ्टोत्तरदेशभ्रापस्रो क्षणाधिक्येऽपि तदनिभावनाच्छतपन्नरपत्ररतमेदतुस्यकारुलघ्रमवदुक्तस्थल्ेऽपि ठुल्यकालता्रम 
एषेति किमनुपपन्नम् । यद्वा तत्ने पूर्वदेचालचलितस्योत्तरदेशसंयोगे जनयितव्ये शणचतुषटयस्य क्ियातजन्य विभागतच्नन्य- 
पू्ैदेशसंयोगतादातजन्योत्तरदेशसंयोगाश्रयक्क्षणस्य यद्यप्यस्त्यावर्यकत्वं तथापि मध्ये गतिरोधकाभवे मन्दतमगतिय- 
सुत्तरदेदं बहुभिः क्षणत्रयानन्तरभाविभिः क्षणेः भाप्रोति मन्दमन्दतरश्ीप्रहीघ्रतरसीप्रतमगतयोऽल्पास्पतराल्पतमेः क्षणैस्तं 
भ्ापुवन्ति । भवलत्पतमतायाः पराकाष्ठा क्षणसख यच्वतुष्टयानधिकतेव । महिमैषो वेगातिशयस्य यदन्तराढस्थाः परमाण्वाद्- 
योऽपसरन्तस्टूतिनाशक्ंयोगभाजो न भवन्ति । न वन्यत उत्तरदेशा येचानपसतमयोस्या उपलब्धुं योग्या स्थूकसे च 
सहस्रयोजनस्था अपि चतुर्थक्षण एव तादचसंयोगभाज उत्तरदेशा भवन्यधिकाधिकगलयकल्पनाखघवेनेतसयोपगमादेवं* 
चोपपश्नतरमविक्षटिति नयनरद्मेः सूयमण्डकगमनम् । य्यप्येवमप्यावह्यकं चाखासंयोगाचन्द्रसंयोगे क्षणानामाधिक््यं तथा. 
प्यसराकं तादृराकाक्विभागाक्षमाणां न त्मतीतिरिवि शचतपत्रपत्रश्तमेदनतुस्यक्लताप्रतीतिवच्छखाचन्द्संप्रयोगभ्रयक्ष 

दुल्यकाख्लभ्रतीविरपि श्रमात्मिकेवेति । अथ यदि प्राणरसनादिवस्मप्यैव विषयं चश्ु्यह्दीयात् प्राणादिगरहीता्थं इव 
चश्ुश्दीतेऽपि सान्तरोऽयमिति प्रख्यो न स्यद्धवति प्रय इति सान्तरस्ैव अहणमिति गोखुकमेध चश्चुरिति चेन्न । 
उक्तप्रतीतेः शरीरापेक्षया सान्तरत्वविषयकत्वेनाप्युपपत्तरिन्दियापेक्षया सान्तरत्वासाधकत्वाद्धिनिगमक च । तव्रोक्तयुक्ति" 
भिश्वश्चुषो गतिभ्राप्तिखिद्धिरतएवानन्तगतिसंयोगादिकिल्पनागो रवमपि फलसुखत्वान्न दोषाधायकम् । नु दूरस्थस्य यदमहणं 
-तत्कसनादिति तक्तन्यं नचाभ्रापेरिति वक्तु शक्य । नहि भवदि युक्तं गिरिश्चिखरादिदयमण्डलं प्राप्रोति तन्मध्यवर्तिनिकट- 
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स्थमपि पक्ष्यादिक्ं नेति । तस्माश्वश्चः खविषयस्येव ग्राहकं विषयं च न कुब्यादिव्यवहितो न पश्यादिर्दूरस्थोऽपि वु काचा- 
दिव्यवदितो दूरस्थश्च गिरिसूयादिरिति किं चक्षुषो गतिश्रापिकल्पनया गुरुतरयेति कृष्णसारगोलकमेवास्तां चश्चुरितिचेन्न । 
विषयता हि यदि विषयद्येन्द्ियनिरूपिता सखभावस्तदा तदेव वस्तु दूरादण्रदीतमपि संनिधाने गयत इति विषयलाविषय- 
खोमयसखभावं स्यादिति । यदि हि खरूपयोग्यता महल दिर्विषयता समानैव स संनिधाने व्यवधाने चैकस्य वसुन 
इति संनिधाविव अ्र्यस्य व्यवधमिऽपि भ्रहणं स्यात् । सदकरारिसाक्स्यं तु प्रा्तिमन्तरेण दुर्वचम् । तथाहि कुडारादीनि 

सर्वाणि करणानि सद्यप्यखच्छमूताव्यवधाने खच्छमूर्द्रव्यव्यवधाने वा संनिधाने च खविषयं छेयादिकमप्राप्य न ङु्वैन्ति 
च्छिदादिकां क्रियामिदस्ि भूयो दानम् । भूयोदरनायुसारिणी च भवति कल्पनेति व्यवधानाभावसंनिधानादिकं प्रा्धि- 
योग्यताप्रा्िरेव च सष्टकारिसाकल्यमिल्यवधायेते तदेव चेद्विषयलमर््येव तत्सांख्यानामादकारिकेन्दियस्येति व्यवहिता- 
दिप्रहणं दुवारं स्यात् । येषां सौगतानां कष्णसारगोलकमेव चश्चुस्तेषां तदभावान्न स्यत्कुत्रापि भअयक्षमिन्दियलाद् प्राणादिवव् 
करणलाद्या वास्यादिवच्चक्चुषोऽपि श्राप्यकारिलसख सिद्धलात् । किंचास्माकं आपिरयुगतं भयक्षप्रयोजक्रं भादकच्येन्द्रियय 

भ्राहकं च कखचित्कसचिद्रस्ठुनः परिपूणांवयवं चनतमं घनतरं घनं च कसयवित्कसयचित्मक्षीणावयवमपि भरविररु प्रनिरल- 
तर॑॑भ्रविरक्तमं च वचश्ुनिर्गच्छ्तद्रोलकास्प्रखताग्र पथूभवत्करमेण क्रमेण घनतमादिभावातच्युतं सूचीनारावपक्षिहरि- 
णगोदस्िदक्षगिरिसूर्यादिषु पूर्वपूर्वं घनतमा्यवस्थं सत्प॑निहिततमादिकमुत्तरयुतरं भरनिरलादिकमपि सद्यवहितादिकं गद्भाति 
विषयश्च महानुद्धूतरूपोऽनभिभूतश्च ब्रह्मः । नद्येव परेषामस्ति रकिंचित्मयो जकमसरवज्ञसहञेयम् । तथाहि आदकस्य गोलकं 
न वेचित्रयं तत्तद्धिषयगतविचिश्रसेनिधानं तु केनासर्वज्ञेन भवति ज्ञेयमेवं व्यवधानाभवोऽपि नानुगतः प्रयोजकः नेचसंनिधा- 
मेऽङ्रीद्यव्यवधनेऽपि वस्वमहात् ! नेच्रविश्रह्ष्टविग्रह्वष्टतरतमादिदेशस्थे च॒ तस्िन्वस्वुप्रहादेशविरोषावस्थानादि विदि" 

सैवाभावस्य वाच्यलात् । अथ कथं प्रप्तौ सति वस्तुप्रहणे भिर्या दि्रहणसु पपयेताल्येन नयनेनाभिव्याघ्या गियांदि- 
भाप्यस॑भवादितिषे्न । तत्दवस्तुम्रहणे हि तेन चष्ठुषः प्रपिरपेक्षणं मखमिव्याप्तिस्वस्या अपेक्षिवेति गिरेरेकदेशे संनि- 
कषद्विरिमहणस्योपपन्लात् । यथाहि सुष्ष्मादपि प्रदीपानिगंता प्रभा प्रासादोदरं व्याप्रोति तथा सक्ष्मादपि गोरका- 
निर्मय क्रमेण भ्रतो नयनरदिमर्बहनपि गि्यैवयवान्श्राप्रोति भविरो ध्येनावयवेन न संयुज्यते तख न अहणमितरेषां च 

भरहणमिति । अथ नयनगोखकं घटादिकं च सत्त्वात्रतिक्षणपरिणामिकमेण सातिशयं परिणममानं भदकं ग्राह्यं च संपद्यते घ॒ 

चातिशयः कायौनुमेयो न कुब्यादिव्यवधानेन वा विप्रकषैवि्ेषे विषयविशेषसय भवतीति न .काप्यवुपपत्तिरिविचेन्ने 1 भर्थक्रि- 

याकारिल्ललक्चषणसस्वव्यापककरमयौगपद्ययोः स्थेयैऽपि सहकारिसमवधानासमवधानभ्यायुपपत्तेः क्षणिकल्॒विना व्यापककम- 

यौगपयाुपपत्तिप्रयुक्तोक्तसत्वालुपपत्तरभावात्क्षणमङ्गखासिद्धेः । सान्तरप्रहणसंनिदितभ्रकृ्टतुल्यकालताब्रहणध्थुतरपरहणादे- 

रन्यथगप्युपपादितलेन तद्थंमप्यतिगुखुतरक्षणभङ्गपक्षस्यानभ्युपेयल्ञात् । अथ यदि बर्हिनिगेतय गते विषयदेशं शाति 
चश्ु्विंषयं तदा कुतो न पुनर्निमीलितनयनस्यापि अयक्ष विषयेण चश्चुषः संनिकषैस्य विद्यमानलादिति गोककमेव 

चश्चुस्तथासति निमीरनेन व्यवधानादग्रहणसुपपयते इतिचेन्न । नयनगोल्कादारभ्य बिषयपयेन्तमेकल्य बद्धरेखस चक्षुष 

एवं विषयगाहकलात्तथासयेव विषयसंबद्रस्य ॒चश्चुषरोः मन-संबन्धान्मन.संबद्धस्येव प्राहकल्निमीलने च विषयसंबद्धलय 

मनःसंयोगाभावेन विषयप्रहणासंमवात् शरीरावच््छिलनान्तःकरणसंबन्धस्यैव तथालादन्तःछरणनिगेमपक्षेऽपि दोषाभावात् । 

निमीलने सति विषयदेशानस्थितस्याप्यन्तःकछरणस्य रारीराननच्छिन्नलात्, । विस्फारिताक्षख हृदयादा च निषयदेगा- 

दण्डायमानस्यान्तःकरणसैकतेन शरीरावच्छि्लसंभवात् । नचान्तःकरणस्य॒विषयदेशस्थलेन प्मातुरपि तत्रैव सद्धा. 

वत्कृतो न हारीराद्वदिः प्रमेति वाच्य् । अवच्छेदकतया ज्ञानसामान्यंप्रति शरीरस्यापि कारणलात् । श्रीरद्य बृ्त्यत्मना 

परिणतान्तःकरणसंबन्धे सदेव तादशान्तःकरणावच्छेदकलात्तत्तादत्म्यापन्नढृत्तितदवच्छिलचेतन्याधवच्छेदकलस्य शरीरे 

संमवात्तदन्यत्ावच्छेदकलस्यानभ्युपगमात् व्यापकन्ञानलावच््छिनकारणदारीरस्य तादात्म्येन विरहात् रारीरानवंच्छिक्नसया- 

प्रसिद्धलेनैवापत्यसंभवात् \ यद्राचेतनानधिष्टितस्याचेतनस्य अदृत्ययोगाजीवलयाधिष्ातृतयेन्दिय्रवतैकलात््तिकूलतया 

तेऽपि विषये परत्तेरिन्द्ियाणां दरशंनात्खग्रतिकरतया ज्ञाते खख अवरतैकलायोगाश्ठुरध्यात्मं॒द्रषटव्यमधिभूतमादिख- 
लन्राधिदैवत'मिति उुबालपनिषत्प्ामाप्यादादिलसख वाधिष्ठातूलोपगमाददृ्टविशेषसहकारेणाधिषठातृत्ररितख निमीलन- 

भयनसमकालमन्तःकरणसषितस्य चश्षः पराङृत्युपगमेन बदिरनवस्थानेनोकदोषासंमवाव् । यत्तु इष्णसारोपधातानु- 

पथाताभ्यां दर्नाद्षनाभ्यां तसैव चक्रमिति तजन । तदधिष्ठानोपघातानुप धाताभ्यां तस्योपधातानुपधातयोः संमवात् ल्ता- 

च्छेदनसेचनाभ्यां फत्मजुपकारोपकारदिति सिद्धं प्राप्यकारि तेजसं चष्चरिति ॥ एवं शरोत्रमपि परिच्छिमाकारपरिणाममपि 
्राप्यकायेव यथाच गतिमत्तथोपपादितं प्राक् । अधिष्ठानं तस्य कर्णशष्कुल्यवच्छकनं नभः । तद्भतौ मानं च आच्या वीर्णो- 
शब्दस्तत्र गृहे मेरीशब्दः श्रूयत श्यादि्रतीतिरेव न्यायादिमते भरूयमाणशब्दस्य कणेदेद एवोत्तर वीणाजन्यलस्य 
वीणायवच्छिननलस्य वा प्राच्यादिदिगवच्छिनलस्य चाभावात् ` । परम्पराजन्यतथा तथाल वीणाकवलेन वीणावादकलेनः 

परषश्यायि तजनकतया पुखषशब्दः श्रूयत इलयसाप्यापत्तेः । वीण्देः प्रदः जनीपुरषदि च जन्मतादच्छेदकस वैजासस 
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कर्णेगतेषु तत्तच्छन्देषु सत्वे तदवच्च्छिलं प्रविं वीणादीनां व्यभिचारेणाकारणल्ापातात् तेष्वसत्वे च भरोत्रेण तद्रहणा, 
संमवाद्िजातीयश्ब्देन वीणाद्यनुमानासमवेन वीणादयनुपसिथवेर्वौणाशब्दः श्रूयत इति प्रतीयदुपपततेः वीणासाब्दमारभ्य 
कर्णगतदान्दपयेन्तेषु शब्देषु यावन्ति वेजाव्यानि तावतामाश्रयाग्रहणेन कदाचिदपि अहणस्यासंभवेन परम्पराजन्य. 
जनकराङ्कलसमहणस्याप्यसंमवादण्हीतविजातीय्ब्देन परम्पराजनकतयापि वीणदेरनुमानासंभवादवरयं वीणादिदेशे श्रो. 
स्येव गमनं वाच्यम् । तथासति वीणाजन्यस्य भ्राच्यायवच्छिन्नसय विजातवीयशब्दखेव भहणेनोक्तप्रतीतेरदेशेनोपपकत्तिवीणाद- 
लुमानस्यापि संभव इति सृक्ष्मलाशिर्मटखाश्मघवेन तगतिमत्वाचपरियक्तभोत्रदेशस्य गह्यराब्ददेशपर्यन्तं चश्ुर्वदेव 
दण्डायमानख्य नोस सान्तःकरणस्य भवद्यवस्थानमिति शरीरावच्छेदेन शाब्दभमाद्युपपत्तिश्वात्र पक्षेऽनन्तश्षब्दाकल्पन- 
छाववपिन्द्रियसमवायसमवेतसमवायतद्िरोषणलदिः संनिकर्षैलाकल्पनेनापि लघवमनुकूखसकं इति ॥ ॥ ननु मन- 

सोऽपि सुखादिसाक्षात्कारकरणलेनेन्द्रियतया सिद्धस्य सत्त्वात्पशवैव ज्ञानसाधनानीन्दियाणीयसन्गतमितिचेदुच्यते । दुःखादी- 
नामात्मनः खाभाविकधर्मैल्े तदुपरमस्याशक्यलाभावनिशसिविना खभावनिवृत्तेरयोगात् जल्वहयदे. शीतोष्ण्यादिवत् 
अनोपाधिकसयय तस नैमित्तिकव्रेऽपि तंप्रति तस निलय खरूपयोग्यत्वे फलावदयंभावनियमात् तदनुवृतत्टवारलरात् । 
कामः संकल्प इद्यदिशरुतेश्वान्तःकरणथमां एव ज्ञानाद्यष्टौ भावाः तत्र ज्ञानं खं च द्विविधमात्मनः खरूपभूतमन्तःकरण- 
द्तिरूपं च खरूपसुखमासंसारमविदययाहृतमेवं शृत्तिरूपं लवभासमानमेवावतिष्ठत इति न तदज्ञातं भवदयज्ञाते तत्र॒ माना. 
भावदेवं दुःखादयोऽपि नाज्ञाता उपलन्धस्येव खस्य दुःखस्य च धरमैस्याधर्मस च फरत्वेनाताद्शाखोत्पत्तुमनरैलादित्युस्य- 
यमाना एव सदेव भवम्ति ज्ञाताः क्षणविरुम्बे मानाभावात् । तथाचावरणभङ्गदि्त्तिप्रयोजनसयाभवेनापरोक्षवत्तेत्नो- 
पगमस्यासंभवात् । तावेवं च भमाणानामपेक्षणीयल्रान्न तत्करणतया मनस इन्द्रियेन सिद्धिः । यच्च सुखादीनां ज्ञानं 
खखाचुपदितसाक्षिखरूपं तत्र॒ साक््यंशस्यान्तःकरणोपलक्षितचिद्रपात्मनो नियलदेव न करणयेश्ा खखायं्चस्य खक्चन्द- 
नवनिताभुजङ्गानलकण्टकिकतासंपकोदिकरणकलमेव न तत्रापि मनसः करणलेनपेश्चा परिणाम्युपादानतेनान्तःकरणपेक्षा 
ठु न अरतिषिश्यत इति तादशयुखादिज्ञानकूरणतयेन्दियत्ेन करथविद्पि न मनसः सिद्धिः । नच मनसोऽनिन्ियनले 'मनः- 
धष्ठानीन्द्रियाणी "ति गीताविरोधः सजातीयेनेव संख्यापूरणादिति वाच्यम् । गुणयोगादितस्तत्वेन भविद्धेनातजातीयेनापि 
संख्यापूरणस्य दनात् इन्दियवजज्ञानसाधनखेन गुणेनेन्दियतया न्यायादौ मनसः श्रसिदधेसेन संखयापूरणेऽविरोधात् । 
हश्यते “यजमानपश्वमा इडां भक्षयन्ति" इयत्राद्रविजापि यजमानेन सूत्रे तत्त्वेन असिद्धेन यजमानगतसंख्यापूरणदर्शनादेवं 
धिदानध्यापयामास्र महाभारतपच्चमाःनिदयत्रापि वेद एव च मनसोऽनिन्दरियलसुक्तम् “इन्द्रियेभ्यः पररा द्यथा अर्थेभ्यश्च 
परं मन इ्यत्रेति । नचानिन्द्ियजतवे इुखादित्नानस्य कर्थं साक्षात्कारलमिति वाच्यम् । इश्वरल्ञानस भ्रयक्षलनुरोषे- 
नेन्द्रियजखस्य तयापि ततप्योजकलानङ्गीकारात. । खदङ्गीकृतन्ञानाकरणकलरूपसय भ्रद्यक्षलसख खखादिज्ञानेऽनपायात् 
मयोपगतस्य खलखादिज्ञानघाधारण्रल्क्षलसख अगेव द््दितलरात् । त्ञानञ्चखादाधारस्यात्मोपाधेरन्तःकरणस्योपगतस्य सं्चय- 
निश्चयाभिमानसरणात्मकढक्तिमेदेन कल्पिता एव मनोबुग्यहंकारवित्तात्मकाः अमेदा वस्वुतस्त्वेकलमेव तख तचान्तः- 
करण.मन्नमयं हि सोम्य मनवयादिश्चुादितोऽ््षब्द्तिभूतविकारतयाऽवगतत्वेन प्रथभूतविकारपनेन्दियसाधारणतया च 
सतत्वप्रथानमिलिता पज्रीहृतभूतपश्चकपरिणामात्मकमनि्यमुक्तुतेरतोऽन्यदारतैमिति श्रुखा भरागुक्तमिथ्यालसाधकबहुतर- 
युश न न्यायमत इव निदं नात एव आर्तं महत्ततवपदवाच्यं व्यापकं च । नापि न्यायमतवदणु कितु बिड्ुद्धसन््व- 
का्यैलास्रकादाकमणुददयायवनस्थतयाणुनि्ग॑तं हृदयादीन्द्रियद्वारा भरदीपभ्रभावद्धिसारि चोपेयते । नचाणुाभावे ज्ञान- 
यौगपयामावानिवांह इति वाच्यम् । दी्शष्कुटीमक्षणादौ युगपदरूपरसगन्धस्पर्शब्दैश्वश्वुरादीनां संबन्धे तेषां ज्ञानानां 
योगपयेनानुमवस्य सारवेजनीनतया कारणसन्निपातेऽन्यत्रापि यौगपय्यखेष्टलात् । नच दातपन्नपत्रद्तमेदनयौगपयप्रलयय- 
वस्सोऽपि असयो रम एवेति वाच्यम् । विभिदैकेकं पत्चमपरमपरं हि भिनत्ति सति व्यवधाने परमेदनासंमनादिति कमस 
भामाणिकल्े योगपदप्रययस मरूपलं छयुचितं भृते च नासि दि बाधकं ॑किंवित् । गुणगतजातिसाकर्मसारोषला- 
त्स्वेन्दियजन्यं सश्िटृष्टस्ैविषयकमेकमेव दि वा ज्ञानं चाध्चुषघरटधटलरूपपरिमाणसंस्यादिसर्यविषयकैकञ्चानवन्नायते । 
अथ वटचश्ठुःसनिकं विरकालपयन्तं वटज्ञानमालुभविकं ततर पूर्वक्षण इवोत्तरो्तरक्षणेऽपि सामग्रीसत्वेन श्ञानोत्पत्ति- 
दवारा । विनादाशच पूवैपूवैसख्य खानन्तरोत्यक्तविरोषगुणेन ना्केन तृतीयक्षण इति ज्ञानधारा तावत्कादीना भवदयावरयकी । 
साच चश्ुरादीनां करणानां वास्यादीनां हस्त इव मनोङपायिष्टायकं करणेविना नोपपद्यते । तथाहि थैव पर्वन्ञानसय सामभ्री 
तेबोत्तरज्ञानस्यापि वरचश्चुःसंनिकषांलोकमहरथोद्धूतरूपादिषटिता तय्याश्वोत्तरज्ञानं अति साम्य तत्परेपयोयादसाम्य 
उत्तरकाडेऽपि तक स्यादिति _ सवेज्ञानानामिकरोत्पाद्असङगेन क्ञानधारा भरामाणिकी न सिध्येत् । नच चश्चुषठः करणत्वेन 
करणधमोदेव युगपदनेकज्ञानक्रियायुत्याद निर्वाहः । करणानां हि युगपदनेकक्रियानिर्वतैकलाभावः भमाणिको धर्मः करणं च 
वास्मादिवच्ष्ठुरिति वाच्यं । नदि करणानां तादशखभाव आकस्िकोऽपि तु सहकारिविरहम्रयोज्यो वाच्यो यथा वाखया- 
दिरठेदनभमेदान्, दससंयोगविदोषादिषद्कारिविश्ेषविरदानैकदा करोतीति ताद्युगपदकरणं सदकारिविरदयोज्यं \ रेवं 
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पूर्वज्ञानोत्पादनानुकूलसदकारिविलक्षणं सहकारि किंचिदुत्तरज्ञानजननेऽसिं इं यद्विरहेणोक्तकरणधर्मो निर्वाह्य इति करण- 
धर्मखेवासिद्धेसतेनायोगपद्यस्य निवौहासंभवात् तत्तःक्षणस्या्टविरोषसय वाऽहृषटस्य तत्तञज्ञानोत्यत्ताविन्द्रियसदकारितया 
कल्पनेन तद्विरहेण तदुपपादनमप्यराक्यं द्टसाकल्येऽदृष्टविलम्बेन विखग्बसं श्रृत्तिव्याघातप्रसद्गनानुपगन्तव्यलाददष्टख 

दष्टसाकल्यमाच्रार्थल्ोपगमात् करणधर्म॑सोक्तस सिद्धो तदुपपत्त्यथमदृष्टस्य कल्पनमदष्टकत्पने यति करणधर्मसिद्धिरिय- 
ग्योन्याश्रयाच्च । यदि च चश्चुरादिकं तादृशयुगपञ्ज्ञानोत्पादवारणायेव सात्कत्पितं तदा यावता तदुपपस्तिसतावद्धिशिषठं 
भवेत्कस्पितमिद्युक्तकरणधर्मविशिष्टमेव तत्सिथ्येक्तथासतति अमाणसिद्धस्य खाभाविकस्योक्तकरणधर्म॑स्याकस्िकलपर्भनुयोगा- 
योगातक्षणविहोषादृ्विशेषादिसहकारिविरहस्यो्तयुक्तया तक्निवहकलासंभवेऽपि क्षलयभावाद्धवेच करणधमादथौगपद्यो- 
पपत्तिः । नचैतदस्ति रूपादिभ्रयक्षाजुरोधेन चश्ुषः करणेन सिद्धस्यैवोक्तकरणधर्मस्य वक्तव्यतया तसय खाभाविकल- 

विरहिखेन तदसंभवस्योक्तलात् । मनस्लसिद्धमित्युक्तायौगपद्यनिवाहाय कल्प्यं । कर्पितेनापि तेन तद्निरवाहे तत्कल्पनैव न 
सखादिखयन्यथाचुपपत्तिरतिशयितमदिमशाछिनी क्षणविशेषादष्टविशोषादिसहकारिविरहानिबोह्येनापि युगपदनेकक्रियाकरणा- 
भावरूपखाभाविककरणधर्मेण विशिष्टमेवोपपादकं मनः कत्पयतीलययोगपदयनिवादो भवेति मनसि कल्पित इति । नच मनोऽपि 
खखादिप्रयक्षकरणतेन सिद्धमेवेति वाच्यम् । खुखादिप्रयक्षे करणस तद्य धर्मतो घटादिप्रदयक्षे श्यकरणले तद्यौगपथा- 
भावादिनिवोदकलासेभवात्. । चटादिप्रयक्षे च करणतया न सिद्धं चश्चुरादिवदन्वयव्यतिरेकाभावादजुमानस्य चक्षुषा 
सिद्धसाधनादित्युक्तायौगपद्यनिवाहायेव धरटादिभ्रयक्षकरणतया कल्पनीयलादु क्तकरणधर्मबिषिष्टतया क्पितेनैव तेनायौ. 
गपथ्निवाहात् करणलंमान्ेण तत्कत्पनस् वैयथ्यैप्रसङ्गादुक्तधमैसय खाभाविकलानपायात् । यद्वान्यन्न करणधर्मस्य 
कार्यभ्रयोजकरूपवैकल्येनेवास्ि ददनं यथा वास्थादीनामनेककरणानां सिधनेऽपि तत्तत्करणैनं युगपदनेकां क्रिया 
संपाद्यते । कत्रा तदधिष्टायकस्य करणस्य हस्तस्य करणथमौदेकस्य हस्तस्य तेघ कार्यप्रयोजकसंयोगाभावात् । यथावैकस्य 
धासेः करणस पाटनलक्षणायनेकक्रियाणां यौगपयेनाकरणं कार्यभ्रयोजकसंयोगविरोषाणां युगपदभावेन करणधमौ. 
हुपपद्यते तथा अरकृतेऽपि करणस मनसः करणधमोधवधुषोऽनेकज्ञानक्रियाणां यौगपदयनाकरणम् । कारयप्रयोजकमनः- 
संबन्धिनः कस्यविद्विरदादेवोपपायं मानपेश्षखभावमान्नादिति ज्ञान धारास्थठे ज्ञानायोगपद्याय घटादिग्रयक्षेऽधिष्ठायक- 
करणतया करणधर्मेण तत्ततक्षणावच्छिन्नखसंयोगविरहनिवीद्येण विशिष्टमेव मनः कल्प्यते । तथाचािमाप्रिमक्षपोत्पत्स्य- 
मानशानप्रयोजकतत्तदव्यवदितपूरबक्षणावच्छिन्नसंयोगानां अथमज्ञानपूर्वक्षणे विरहेण करणधर्मसख निवादा्नत्राप्यनपेक्षसख 
छरणधर्मसय प्रसद्न: । अकृते चाद्टतत्ततक्षणावच्छिन्नसंयोगेन कार्य विलम्बस्यानन्यथासिद्धतया प्रामाणिकस्यादोषल्रमग्रामा- 
णिकताश्शविलम्बस्येव प्रवृत्यादिव्याघातकतेन दोषल्लात् । विदिष्येकब्यिन्द्ियकरणकनेकक्तियायुगपत्करणाभावविि- 
तया कल्पने गोरवात्सामान्यत एवानेकक्रिया युगपत् करणाभावरूपकरणधर्मेविद्िष्टतया तत्कल्पनाया एव॒ कर्तव्य 

लदिकैनापि वचक्षरिन्द्ियेण नानानिषयकनानाज्ञानानामपि न योगपथेनोत्पादभसङ्गः । न वा चश्चुरादिष्निन्व्रियेषु खखविष- 
संनि तत्तद्धिषयज्ञानानां युगपदुत्पादप्रसङ्ग उक्तोभयस्थङेऽपि मनसो वास्यादौ हस्तादीनामिव करणलेन तद्धर्मतसद्या- 
रणात् । तिद्ध च ज्ञानायोगपद्ाय मनोऽण्वेवोपगन्तव्यमन्यथा व्यासङ्भनुपपत्तेः । व्यसग्गो हि संनिङृषष्वपि बहुषु विषयेषु 
छखचिदेव ज्ञानमणुनो मनसोऽभावे विषयेन्द्रियसंनिकषैयेन्द्रियमन :संनिकर्षस्य च समानतेन विषयान्तरस्यापि प्र्यक्ष 

स्यादिति व्यासद्गासंभवात् । नचोक्तव्यासद्गे मानाभाव इति वाच्यं । त्र गतेन दृष्ट्या घटः पटश्ेदयनुयोगे इथे मया धसे 

भ पट इत्यत्तरस्यप्तपुरुषीयस्य मानलात् । तादशमनःसीकारे च घट चष्ःसंयोगक्षणे मनसा चक्षुषः संबन्धेऽपि पटचश्चःस- 

निकर्षश्चणे चपल्य भनसोऽन्यत्र गतवेन मनःसंयोगाभावेन पटाप्र्यक्चोपपत्तिः रारीरपरिमाणते व्यापकत्वे वा तदसंयोग- 

ध्यासंमवात् । एवं चश्ुःसंनिष््े कुमे तद्रन्धे च प्राणसंनिङृटे कदाविग्रूपस्येव कदाचिद्रन्ध्येवोपठन्धेरपि नाणु मनोभ्यु- 

पगम॑विनोपपत्तिः । नच बुभुत्सातद्विरहाम्यां तदुपपत्तिरिति वाच्यम् । सयामपि बुभुत्सायां कदाचिदम्रहणासविकूलददे- 

मदभेऽपि कदाचित्तस्यैव अहणादभयुत्साया अकिवित्करलात् । एवंच वीषेरष्कुरीमक्षणस्थङे सर्वेन्द्रियाणां मनसा संनिक- 
घौभावात्तत्करणधमोद्राधकदिव योगपयग्रहस्य ्रमलसुपगन्तव्यमितिचेन्न । धारानादिज्ञानस्थरे छ्युत्तरोत्तरानस्थागरहीतप्रा- 

हिनि्वाहाय पूर्वज्ञानाग्रहीतकालविधिष्टस् विषयलरोपगमेन प्रयक्षे विषयस्य कायसहभावेन हेतुतया विद्यमानविषय एवा- 

न्तःकरणश्य तदाकारेण परिणामात् । विषयाभावादेव ज्ञानयौगपद्यासंभवाद्धारावादिलानुपप्यभवादुक्तकरणधमेविशिष्टमनः- 

क्पनसथाभामाणिकलात् । यद्वोक्स्थे तावत्काटं घरज्ञानसत्तवमाजुभविकं तच्च ज्ञानधारयेवेकञ्ञानोपगमेनाप्युपपययंते । 

तथासलनेकन्ञानतस्मागमावध्वंसा्यकल्पनेन भवति खाघवम् । नव सामभ्रीसतवे द्वितीयक्षणे कतो न ज्ञानोत्यत्तिरिति 
वाच्यम् । सामभ्रीमेदथेव कायमेदकतवेन तदभावेन मेदारिद्या तदैव पुनस्त्यत्तेः असल्लनीयतया तस्याः खोत्पत्ती खामावस्या- 
शयत्र क्प्तकारणतयैव वारणात् । नादास्यापि द्वितीयके खविरोधिङत्यन्तरर्पनाशकविरदेणासंमवादुक्तकरणघर्मनिवि्ट- 
मनःकल्पनस्यप्रामाणिकलात् । दीर्थशम्कटीमक्षणस्थङे बाधकविरदेण योगपद्यभखयस्य भ्रमलकल्यनाया असंभवात्. । तत्त- 
दिन्द्ियाणां खकरणधरमकेकमात्रक्रियाजननेनान्याघातात्. । कदुथैकदानेकश्छियाजनकलस्माविरुदलाद्ः । येन हेतुना तब 
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व्यासङ्कस्थले मनस एकेन केनवचिदिन्दरियेणेव संयोगो नापरेण तेनैव हेुना ममापि हप्पुण्डरीकदरोदहरकुहरवतितया घटा- 

न्तःस्थतया अदीपतेजस इव खल्पस्यापि हृत्ुण्डरीकप्रखतास नाडीषु कयाचिदेकया विदतद्रार्या निगंतस्य केनचिदेकेनेन्दर- 

येण संयोगो नापरेण । यथोद्धारितेन केनचिद्धरच्छिद्रेण निर्गतख अरदीपवेजसस्तदिग्वर्तिवस्तुना संबन्धो नापरेणेवं मिकत्वे- 

न्द्रियतेजसा विषयं आपं तत् यथासंभवं व्यप्रोति प्रदीपतेज इव भवनोदरमिति येनेन्द्ियेण संयोगस्तद्धिषयविषयकमेव ज्ञानं 

अनयति नापरविषयविषयकम् । येन हेवुना क्षणदे तदिन्दियाद्ठियुज्यपरेन्दरियेण संयुज्यते तव तेनेव हेतुना इटिति तदि- 

न्द्ियप्रदेशात्परा्रय भविश्य हदयान्तःसंकुचिते तज्ादीदार उद्वारितद्वारया परनाब्या निगल क्षरिदयपरेन्द्रियेण ममापि मते 

संयुज्यत इति व्यासङ्गोपपत्तिः । यद् तु दीरषशष्छुलीभक्षणादिस्थले केनविदधेठुना स्वैनाडीदवारविदृत्तिसतदा ताभिः सवामि 

निर्गतय धटसनेदिच्ैः प्रदीपतेजस इव बहुमिर्वस्वुभिः सर्वेन्दरिथैः संबन्धे युगपत्तत्तदिन्दियगोचरानेकन्ञानोदयेन योगप- 

यानुभवस्याप्युपपत्तिरत्र च ज्ञानविरशोषं प्रति ज्ञानविरोषसामभ्या अनेकभतिबन्धकलाकट्पनसधवमपि भवतीति सिद्धं॑नाणु 

मनः.इति ॥ तदेषां सिद्धानां प्रमाणानां आमाण्यमपि खत एव ज्ञानप्रमालस्योपगमात् । ननु प्रमयां गुणस्य देत- 

लात्तस्मयोज्यमेव भमालमिति कुतः खतस्त्वमितिचेन्न । भूयोऽवयवेन्द्रियसंनिकर्षभ्रमापरामरोप्रमायोग्यता्नानादिसाधारणानु- 
गतस्य , गुणलस्याभावेन अमासामान्ये तेन ॒कूपेण कारणलरासंभवात् प्रलयक्षप्रमासामान्येऽपि भूयोऽवयवेन्द्रियसंनिकर्षय 

गुणक्रियादिभ्रयक्षे व्यमिचारेणदेतुलाद्भुयस्लस् दुर्मिरूपलात् साललाया अदर्ने संनिकर्षेऽपि भूयोऽवयवेगेनि गवयलघ्रमाच 

अनुमितिप्रमायामपि लिक्गिमतिपश्चे ्रमात्मकपरामर्शादपि भ्रमोत्पादेन भरमापरामशेस्य व्यभिचारात् । प्रमापरामर्शे सत्यपि 

लाधव्ञानादितो ्रमोत्पदेनापि व्यभिचारात् । पीतः शङ्क इदययादिभ्रमस्थरे गुणे सदयपि ्रमायुत्पादादोषाभावसाहिलयस 
गुण आवदयकवे चावदयकलादोषाभावस्यैव प्रमायां हेवुलख वाच्यलात् ! नच दृरलादिदोषे सयेव॒ कसन्िदप्रमावत्कसय- 

विसमाया अप्युत्पादाहोषाभावस्यापि कथमतुगतहेतुलमेवं यस्यैव बिषयविरोषस्य दूरत्वे सति न प्रलक्षप्रमा तसैव तत्स्थाना- 
दागतस्याप्तत्वेन निशितसय पुरुषस वाक्यात्प्मोत्पत्तेव्यभिचारादपीति वाच्यम् । त त्तद्िषयकम्रयक्षादानगद्या तत्तदोषाभाव- 
कूटस्य कारणलोपगमात् । नचाननुगमे गुणस्येवाननुगतख रूधो्ैतुलमस्विति वाच्यम् । दोषभवस्ावस्यकत्वेन तद्धेतुतया 

निकरे गुणहेतुख एवं गौरवात् । नच न गुणं बिनापि भमोत्पाद इति तस्यापि हेतुलमावदयकमिति वाच्यम् । दोषाभावसदहितख 

तेन्दरियसंनिकषलपरामशंलादिनैव देतुलाद्धयोऽवयवसंनिकषैलप्रमापरामशंलादिना हेतुलाुपगमात्तादशदेठुलस्येव गुणदे- 
तुलपदार्थलाद्क्तुवकयार्थयथार्थज्ञानस्य दकाद्यु्रितवाकयस्थरे विरहेण दाब्दध्रमायां गुणल्राषंभवात् । अन्तग्रतारकवाक्य- 
स्थरेऽपि व्यमिचाराश्र । नचानुमितौ शब्दे चेश्वरस्येव भ्रमापरामर्चो वाक्याथयथा्थज्ञानं च गुण इति वाच्यम् । तस्य परम्प- 
रसंबन्धेन हेतुखस्य वाच्यतया अमपूर्वैमपि पुरषे सत्त्वेनान्यावर्तकलात् । यस्मिन्विशेष्ये यत्परकारकानुमितिः प्रमा तद्विशेष्यक. 

तत्पकारकाुमितो तद्विशेष्यकतद्याप्यवत्तापरामश्यदेश्वरीयसख हेतुलापेश्चया तद्विशेष्यज्ञानस हेठुताया एवं युक्तलात् आमस्थले 
तत्सत्त्येश्वरीयपरामदीसस्वेनाविदिष्टलात् । तन्मात्रात्मरमोत्पत्त्यापत्तेरियप्यविशिष्टलात् । तत्पुरषगततत्साभ्यन्याप्यवत्तापरामश - 
संहकारिलकल्पनेन तद्विरदत्तद्वारणस्यापि समानलात्. । नचेश्पत्तिः । पर्व॑तनिश्ये्यकानुमितिमात्रे तस्यान्वयव्यतिरेकभ्रह 
संमानलिन भमामात्र तस्योक्षेश्वरज्ञानस्यापि हेतुताया अनुभवविरडत्वाव. । एवमीश्वरन्ञानस परम्परया देतुत्वेऽनेखूविधपरम्प- 

रायाः संभवेन विनिगमकामावेनानन्तदेतुत्वापत्तेश्च । तस्मायदि कस्यचिद्धावसय प्रमायामप्रमाव्यादरतखय हेतुवं वक्तव्यं खवि- 

शेष्ये खम्रकारवतत्वस्य खरूपसतो हेतुत्वं वक्तव्यम् । संनिकर्षपरामशोदेः पलक्षावुमिदयादिसामान्यकारणनिरहदेव तन्मात्रा- 
स्ममापत्तिवारणसंमवात् 1 न्येतावता भमायाः परतन्रलादीश्वरसिद्धिरूपस्य तवाभिमतसख सिद्धिः । वस्चुतः प्रयक्षानुमिदया- 
द्विसामान्यकारणादोषाभावसहितात्पमोत्पत्तिरस्माकमभिमता नैतावता सखतस्वहानिः । ज्ञानसामान्यसामम्यधिकागन्तुकभावा- 

भ्रयुक्तलस्यैव तत्त्वाहोषामावस्याधिकस्यपेक्षणेऽपि तस्य भावत्वाभावान्न भमातवस्य खतस्त्वहानिः । दोषसख भावस्थैवाधिक- 
स्यपिक्षणान्नाप्रमात्वस्य खतर्त्वापत्तिरिति । एवं निष्कम्पग्रदृत्तिने ज्ञानेऽप्रामाण्यसंदाये सति भवतीदपरामाण्यज्ञानाभाव- 
निशिषटज्ञानत्वेन तत्र कारणत्वं वाच्यम् । तदपेक्षया खाघवेन गृहीतभामाण्यज्ञानत्वेनैव कारणत्वं युक्तम् । तच्च खतःपामाण्य- 

रह एव संमवति नान्यथानुमानादिना प्रामाण्यत्रदणे ज्ञानसेवाभावात् । भरामाण्यस क्रचिदप्यनुमानेनैव ब्राह्यतया तत्रापि 
साभ्यसाधनसहचारग्रहपिश्चायां साध्यग्महसाजुमानेनैवाजुसरणीयतयाऽनवस्थापाताच्च । जनम्मान्तरीयग्रामाण्यत्रहजनितसे- 
स्कारतोऽत्र जन्मनि ततस्रणे क्रचिज्ज्ञाने तदुपनीतभाने तत्र सहचारग्रहेऽचुमानमेवं पूर्वजन्मनि तत्पू्य॑जन्मसंस्कारजनित- 

स्मरणेन सहचारक्ञानादनुमानमिखनादितोपगमेनानवस्थापरिदारस्यापि खतोऽगरह्यतया अरामाण्यस्य गतिसंभवे तादकाकल्प- 
नामा अन्याय्यत्वेनयुक्तलात् । अगतावेव हि जन्मान्तरीयसंस्छारोद्रोधकल्पनम् । यत्तवग्रामाण्यामावद्यैव समर्थमव्र्तिज- 
मकत्वेन किङ्गेनाभमायां गृहीतव्यतिरेकन्यािकेन पक्षधर्मेताबकाज्ज्नेऽपामाण्याभाव इति साध्यव्रिरोष्यकाुमिती जायभा- 
नायां खाधवन्ञानादिसहकारेण व्यापकत्वेनागरहीतस्येव भामाण्यनिष्ठाप्रामाण्यामावसामनैयल्यरूपवस्तुसहशृतनिरक्तपश्चध्मल- 
अदेवः व्यापकत्वेनागहीतखापि प्रामाण्यस्य विशेष्यतया मानं सभवति विशेषणतया प्रामाण्यस्य तत्राभानेन तत्ूदं तच्डा- 
्प्रशानिदात्यश्विदं ज्ञानं भमेति प्रामाप्यप्रकारकं ज्ञानमपि भूते चटो नास्तीखभावविशेप्यकन्ञानानन्तरं धटामाववद्धत- 
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रमिति ज्ञानवद्विरोष्य विधया तजञ्ज्ञानस्येव विशेषणज्ञानत्वेनाभिमक्षणे तद्िशिष्टबुद्धिसंमवात् अभावाभावत्वयोः प्रतियोगि- 
निरूप्यत्वसभावत्वेन तयोर्निर्विकल्पासंभवादिति । त्न । लाधवज्ञानादिस्थरेऽपि विधेयत्वमुख्यविोष्यत्वयोरेकपरामश प्रयो - 
ज्ययोरजुपगमादुन्तायुमितावेकस्मवेव परामशंदप्रामाण्याभावभ्रामाग्ययोविधेयतया सुढयविशेष्यतया च भानासंमवाद्ि- 
शेष्यतावच्छेदकन्ञानस्यावद्यकत्वेनालुमितौ प्रक्प्रामाण्याग्रहे प्रामाण्यविरोष्यकत्वस्यासंमवादभावज्ञानस्य भ्रदयक्षत्वे निधे. 

मितावच्छेदकभानस्यापि संभवाश्च । अथ भामाण्यस्य खतोभ्राष्यत्वे ज्ञानग्रहणसेवे प्रामाण्यज्ञानत्वेन श्ञाने कदापि भ्रामाण्य- 
संदेद्ो न स्यादिति चेन्न । प्रामाण्यसंदेदस्य भमत्वेन तत््रयोजकदोषस्यावद्यंभावेन भ्रामाण्यस्य खतोग्रहणासंमवादोषा- 
भवे सति ज्ञानग्राहकयावद्राह्यत्वस्येव खतोग्रह्यत्वादध्रामाण्यषंदेह संभवात् संदेहस्य ज्ञानोत्पततिक्षणे पू्ैमेव साधारणधर्मेव- 
दर्मिज्ञानस्य दोषस्य सत्त्वं एव भवताभ्युपेयत्वैन दोषात्खतःप्रामाण्यनिश्चयभ्रतिरोधात् ज्ञानोत्यच्यनन्तरं संस्कारेण ज्ञानस्मर- 
तावेगोपस्थिते तत्न संदेहस्य वाच्यतया दोषात्भमुष्टप्रामाण्यकस्मरतेरुपगमात्संदेसंभवात् । यद्यपि प्रामाण्यस्याग्रहीताबा- 
धितज्ञानत्वसख नास्ति खतोग्राह्यत्वसंभवस्तथापि स्परतिसाधारणसख प्रहृत्यौपयिकस्या्थतथात्वस्य तद्वति तत्परकारकतवापर्यवस- 
ज्नस्य खतोभ्राह्यता संभवति बिेष्यतवप्रकारत्वयोज्ञानत्वज्ञानवदेव ज्ानोत्पत्त्येव प्रकाशादधिशेष्ये विरोषणवलस्य व्यवसाये 
भानात् विदेष्ये विोषणमिति रीवा तद्धानोपगमेन पूर्वं विशेष्यत्वे वह्विमत्पर्व॑तस्य ज्ञनेऽभासमानत्वेऽपि न क्षतिः । अस्मिन् 

पक्षे च ज्ञानोत्पादकसामम्यतिरिक्तस्य प्रामाण्यभासकसामम्या अकल्पने प्रामाण्यज्ञानान्तरलयय तत्रागभावष्वंसादेशाकल्पने- 
नाविलाघवं तेन यथाकर्थचित्भामाण्यधरकवस्तूपस्थितिमूककविरेष्ये विशेषणमितिरीया अआमाण्यतत्सहचारादिभ्रहसंपादनेन 
तदनुमित्युपपादनमपि निरस्तम् । तच्चेदं प्रामाण्यं द्विविधम् । व्यवहारिकं पारमाथिकं च । व्यवहारकाठव्यापकनिषेधा- 
प्रतियोगित्वं व्यावहारिकम् । घरदेर्निषेधस्य यावध्यवहारकालमभावेन तस्य निषेधाप्रतियोगितायास्ताहशकार्त्वव्यापकत्वा- 

दस्ति । द्वितीयं तु ब्रह्ममात्रख सदैव सर्वबाधावसानतया तस्यानिषिद्धत्वात् । प्रपञ्चसख तत्वज्ञानबाधितत्वेनातत्त्वादिि 

खटक्ते भवयक्षालुमानकालोपमाना्थौपत्त्यमावाख्यानि षदप्रमाणानीति वैदिका इति शाल्नं ्रमाणदान्दमात्नोपलककम् । न 

विधिवाक्यमात्रदयय भद्रदिमीमांसक्वेदान्तिभ्यामपि सिद्धा्थकस्याप्यबाधितानधिगतार्थकवाक्यस्य भामाण्यस्य व्यवस्थप- 

नात् । तरेदिका इति मीमांसक्वेदान्तिनोरहणम् । अन्वभावबिभीवाभ्यामिति । भरसक्षेऽवुपरन्धेरयुमनेऽथापततेर- 

न्तमौवेण चत्वारि श्रमाणानीति तैयायिकाः । यथान्तर्भावस्तथायुपलन्ध्यर्थापच्योः भ्रमाणान्तरत्वव्यवस्थापनावसरे पूरवैपक्षत- 

यक्तम् । उपमानस्याप्युमनेऽन्तभौवान्रीणि प्रमाणानीति योगाः । यथान्तभोवस्तथोपमानप्रामाण्यन्यवस्थापनावसरे पूर्वैप- 

क्षतयोक्तम् । शब्दस्योपमानस्याप्यलुमानेऽन्तभौवास्रदयक्ाजवमाने प्रमाण इति वैसेषिकनौदधौ । यथाऽनुमानेऽन्तभौवस्तथा 

शब्दप्रामाण्यव्यवस्थापनावसरे पूर्वपक्षतयोक्तम् । अलयक्षमेव संभावनात्मन्यनुमानस्यान्तभावदिकमेव प्रक्ष प्रमाणमिति 

चावकाः । यथान्तमीवस्तथानुमानभ्रामाण्यव्यवस्थापनावसरे पू्ैपक्षतयोक्तम् । एेतिह्य खानवध्रतवक्तकस्यास्िन् वटे यक्षः अति- 

बसतीद्यादिभ्रवादस शब्दे संभवस्य खार्यामस्ि संभवः प्रस्थस्यातोऽस्ति भ्रस्थमितं धान्यमसेदेवंखूपस्याचुमाने क्पिरप्यनु- 

मानेऽन्तभीवो बोष्यसद्रहिभौवस्त्वनतियुक्तिक इति पूवपक्षतयापि नोक्तः । बहिभीवस्ु तेषामनुपटम्ध्य थोपत््युपमानशम्दानां 

तच्नतत्न सिद्धान्ततयोक्त इव्यर्थः । संकोचविकासा विति । न्युनाधिकसंख्यकत्व इयथः । ्रमाणानामिति शेषः । शत 

पतेति । संकोचस्य विकाससख वाभ्युपगमदिवेख्थः । तार्किंकादीनामिति । आदिपददवेशेषिकबोद्धवावांकानां अरहणम् । 
चेदान्तनयस्योपक्रमाद्रत्तिपश्कस्य योगनयेनोक्तल्रात्तयोः एथगुक्तिः परमतम्रतिषिद्धमनुमतं भवतीति न्यायेन योगसृत्रोदितद्- 

त्तिपश्चकसख प्रतिपादनम् । बेदान्तिनामपि योगवदधव ्रमाणकृत्युपगम इति भमो माभूदिति षडिति वेदिका इत्युक्तम् । विप- 

येयो मिथ्याक्ञानम्। तस्य पश्चमेवा इति । यथपि योगसृञ्नोक्तानि्या समसजगडुपादानत्रियुणाज्ञानपदामिधेयाद्विन्ना 

"अनिव्याद्चचिदुःखानात्मद् निदयञ्चचिखुखख्यातिरविद्ये*वि सत्रेण लक्षिता चलुर्विधाऽतिदया विपयेयज्ञानं भवति । तथाहि 

अनिद्यतया देये येषु खरादिलोकेषु निदयत्वस्याछ्यविषठु शरीरादिषु छ चित्वस्य परिणामतापसंस्कारदुःखेगोण्त्तिविरोधाश्च'दुःखमेव 

सर्वं विवेकिनः इति सूत्रेण सर्वैस्य वैषयिकञ्खस्य इुःखत्वस्य॒व्यवस्थापनात्त्र खुखत्वस्य ररीरेन्दरियमनोञुख्यदंकारादिष्वना- 

त्मखात्मत्वसख च बुदधेश्वुःत्रकाराया अत्ति तसल्कारकत्वादस्ितादीनां ठु "दग्दशनशक्योरेकात्मतेत्वासििते"ति सूत्रेण लक्षि. 

ताया बुद्धिपुरुषयोर्भोगानुङूत्रया भविद्याकत्पिताया एकात्मताया अस्मिताया ज्ञानानात्मकत्वात् “खुखानु्यी रागः इवि 

सूत्रेण लक्षितख खुामिज्ञाना छखावुस्खतिपूैको यः खे तत्साधने वा गधेस्ष्णा लोभ इ्यादिपयायेरभिधेयस्तस्य रागखे- 

-च्छारूपलात् दुःखानुशयी द्वेष" इवि सूत्रेण कश्चित दुःखामिज्ञानां इुःानुर्तिपू्वको यो दुःखे तत्याधने च इच्छाभ्र 

तिद्टन्दि्ुणस्तस दवेषस्यापि ज्ञानानात्मकलात्तदविरोषस्य मिथ्याश्ञानलं दृरापेतमेवमनुभूतमरणदुःखस मरणत्रा्तायात्माश्षीमों 

न भूवं भूयासं जीव्यासमिदयत्मनि प्राथैना विदुषोऽपि निरूढल्वात्खसूपेण वासनात्मना ना सदेव सुदटतयावस्थानादभिनि- 

वेरासस्यापीच्छरूपलात् न भिथ्याज्ञानलं तथापि तेषां सर्वेषामनिदाऽबिनाभूतत्वेन विपयेयत्वं बोध्यम् । उन्तं हि योगवा- 

चस्पये “अविद्या तावद्विपयैय एवासितादयोऽप्यविदयोपादानासदविनिभोगवर्तिन इति विपयैया इवि ।! भविनिभोगवर्तिन 

इद्यनिनामूता इत्यर्थः । तत्रास्मिताया बुदधावनात्मन्यात्मदुद्धिजत्वाद्रागख इुःखात्मके सवैखिन्छखतया दोऽ्वमवो विपयेम- 



१२६ मधुसूदनसरखतीप्रणीतमगवैदरीतागूढार्थदीपिकायाः [ अ० & @ो० १९१ 

सन्मूल्कस्पतिजसान् द्वेषस्य निरई.खे परमार्थतः खसखल्पे रज.परिणामदडुःखाश्रयदुद्यमेदविपर्थयजाहंडुःलील्यादिनिपययमूल - 

कदुःखानुस्मरतिजत्वादभिनिवेरास्य च निदे खात्मनि दारीराद्यमेदविपर्मयापादितमरणबुद्धिजत्रासदेवुकस्वाद्िपयेयाविनाभूतत्वं 

र्यम् । ये च विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठमिति सूत्रवाचस्पलयेऽभिहिता अविद्यासिताराग्िषाभिनिवेशासमोमोदमहा- 

मोदतामि्ान्धतामिखाख्यास्तेषां खख्पेणैवमिथ्याज्ञनत्वं बोध्यम् । तथा शव्यक्तमदहदहंकारपश्तन्मात्रेष्वष्टखनात्मखीत्म- 

बुद्धिरबिवया । योगिनामषटखणिमादिकेषवश्व्ैष्वश्रयःसख श्रेयोबुद्धिरस्मिता । योगेनाष्टविधमेश्वययुपादाय सिद्धोभूतवा शब्दादी- 

न्दक्ष विषयान्भोक्ष्य इ्यभोक्तयैव पुष्करपलादावि्दैपे खात्मनि भोक्तुलगरतिपत्ती रागः । एतेनेवाभिसंधिनां भ्रवतमानख 
केनचित्रतिबद्धल्ादणिमादीनामनुतपत्तौ तचनिबन्धनभोगासिद्धौ भअतिबन्धकविषयोऽगिमायेश्चयेतस््युक्तभोगादीनां मोक्ष. 
अतिकूखलेन तत्परतिबन्धकस्य योगिनामनुकूरुतयायुत्सादनीयतेन तादे अतिबन्धक उत्सादनीयताबुद्धिजि घांसाप- 
यन्तो द्वेषः । एवमणिमादिसंपत्तौ इथानुश्रविकनिषयोपस्थितौ कत्पान्ते सर्वमेतनङ्क््यतीति जासस्तेनारक्षणीयेष॒रक्ष्यता 

बुद्िपरयन्तोऽभिनिवेश इति सरवेषामेषामतद्रूपपरतिष्रवाद्रिप्ययलं स्पष्टम् ॥ आमधमाविलश्चणोऽसदर्थव्यवहार 
षति । यथा शशाविषाणमसत्तयेदं पुरुषस चैतन्यं तिष्ठति बाण इत्यादिव्यवदारस् देवुभूता कार्यभूता च काचिदन्तः" 
करणस इत्तिरनर्विकत्पकवत्प्रकारतादिद्यन्याखण्डविषयिणी निरुक्तरान्दैकजन्या पूवत्तिसंस्कारजदाञ्दभ्रयोगशब्दभ्रयोगज- 

$ततिसंस्कारचक्रमरवादवती सा नासि रा शङ्कमिति बधे स्यपि बिदुषामप्युदयादतएव वेनाबाधितलद्धमनिल- 

क्षणा शकले शङ्गभकारतारदिता च । एवं पुरुषचैतन्ययोरयन्तामेदनिश्वये स्यपि विदुषो जायमाना युरषभिन्नचैतन्य- 
रूपखण्डासद्धोचरा इत्तिरपि तथा बोभ्या असद्धिषयकलात् । नदि भमापि काकत्रयेऽपि तद्दिषयस्यासत्तया अ्माणाजन्या 

चेति प्रमाणविपयययातिरिक्तलम् । पमाणं च तस्यासुक्तव्यवदारालुपपत्तिरेवेति भावः ॥ तमोगुण इति । खमते समसुप- 
चिततमोयुणमक्ञानं तदाकारा तत्परिणामरूपा वत्तिः काचित्युषु्तिकालीना निद्रापदामिधेया । सतः सुपोष्थितस्य परामशो न 
करिचिदवेदिषमिति परामदः । बिचारश्वास्या विद्यासाधनप्रकरणे विहित इति । नतु ज्ञानाभावमाश्रमिति । नदरितिसंबच्यते । 
भात्रपदेनाज्ञानगोचरइत्तिव्यवच्छेदः । ज्ञानाभावमात्ररूपले हि निर्कपरामरालुपपत्तिः स्यादिति भावः । छजादीति । 
आदिपदा्रत्युत्सादकसख्णाविस्मयद्ाखक्रोधभयदषशोकबिचिकित्साभद्धाश्नद्धाषेया षरयच्छद्विषभयनादीनां परिग्रहः । यद्यपि 
अभाणादीनां पश्चानां ज्ञानरूपरलाद्विरक्षणानुमवसिद्धानामिच्छद्धेषप्रयलेखदुःखानां तव्रान्तमावो नोचितस्तथापि स्वैषामि- 
च्छादीनां ज्ञानसाभ्यलाज्ज्ानात्मकान्तःकरणपरिणामविरदोषल्ेन ज्ञानात्मताभ्युपगमात्पश्चखन्तभांव श्त्युक्तम् । ल्लादयः 
स्थूलसुक्षमान्यतररूपतापचक्ञनेच्छयोरन्तभावनीयाः । यथा कारुविरोषदेशविषशेषावच्छेयजनविरोषसंनिधानग्रयोज्यकायेवि- 

शोषगता कव्यलरुद्धिव्वा । रतिरत्कटेचच्छ । उत्साहोऽन्येरशक्यतयाऽवधूतेऽप्यवदयकर्वव्यताबुद्धिः । करुणा दुः्खप्रहाणेच्छा । 

विसय आर्थमिदमिति बुद्धिः । आश्वर्यता चासंमाव्यतयाऽवश्तस्य संभवः ! हाखं विष्कृतवेषवाक्चेष्यदिददोनजन्यसुखविरोषो 

रदविकासादिदेतुः । कोधो जिघांसा 1 भयं भाव्यनिष्टचिन्तनम् । इषः युखम्रमेदः 1 शोक. भरागुक्तः । विचिकित्सा संशयः । 
शद्धा प्रामाण्यबुद्धिः । अनद्धा तद्धिपरीतबुद्धिः। चैर्यं परिदयागकारणे सलयप्यैकान्तिककरतैव्यलाकतैव्यलान्यतरघुद्धिः । अधैर्यमापा- 
तकारणेऽपि पूर्बबुद्धिपरिलागेनोक्तान्यतरबुद्धिरियाथयुह्यम् 1 यदि च क्न्ादयो बिलक्षणानुर्भवसिद्धवेजालयनिशिष्टज्ञानादितो 

विजातीयश्वेतसोऽवस्थावरिरोषा नान्तभोवयितुमही इत्तिपश्चके तदापि नासङ्गतिः । रोदव्या्ु पश्चखेव निरोदव्यतयाऽन्तभौवो 
द्रव्य इत्यसय सवासां रुजादीनां उत्तिपश्च कमलेन तभिरोधादेव निरोद्धन्यलं न खातष्येण निरोधः कर्तव्य इत्र तात्पथीत् 
गौण्येति । यःसाघनद्त्तिनिरोषलं गुण इति ॥ २ ॥ चित्तद्रत्तिनिरोधे योगेऽभ्यासवैराग्ययोरेव कारणलात्साक्षात्कर्म- 
णोऽकारणलायोगपदार्थमाद--अन्तःकरणद्युद्धिरूपमिति । कारणलमात्रोकतर्िष्फललात्पूरयव्यलुष्ठेयसिति । तथाच 
भगर्युपयोगिनोऽुेयलस्य कमणि सामान्न वैयथ्यैमिति भावः । उक्तिक्रियायाः करणकत्ररपेक्षितलादाह-बेद मुखेन 
मयेति ॥ ३--५ ॥ कायकरणसंघात इति । इुदिशरीरेन्दरियादिरिदर्थः । बश्चीृत' इति । खे्टसाधन एव 
भ्रदृत्तिमान् कत इयर्थः ॥ ६ ॥ सत्खपि सतोरपीति मूलस्थसपमीद्रयसख सतिसप्तमी योतयितुसुकष तेष्विति । 
तच्छब्देन सप्तमीद्वयग्र्यर्थं परास्य सप्तमीद्रयार्थं विषयललक्षणमाह ! अत्रपक्षे समत्वेनेति पूरयति । तेषु यत्समत्वं 
समददोनं तेनेदय्थः । एतदेवाह सर्वत्र शीतोष्णादिषु समबुग्धेखनेन । अन्वयश्चाश्यं शान्त इयत्र ॥ ७ ॥ संथेव तेषा- 
सिति । येन अकारेण शाख्लोपदेशेन ये पदाथौ ज्ञातासेन प्रकारेण तेषामिदयर्थः । खंजाताटेप्रल्यय इति । परिणाम- 
तापसंस्कारदुःखपर्यवसायिभिरेभिररं व्यथामीमानीवि प्रययो जातो यख स इयर्थः ॥ ८ ॥ खङ्तापकारेति । यख्यारिः 

स खपदार्थः ॥ ९ ॥ क्िसेव्यादि । क्षिप्तादयः पश्च वित्तय भूमयोऽवसथाबिष्चेषां बोध्याः । तत्र क्षिप्तलमुरिक्तेन रज- 
साक्षिप्यभाणस्यादयन्तास्थिरतरम् ! मृटलरमुद्धि्तेन तमसा निद्यावस्थलम् । विक्षिप्तव्वं क्षिप्ादिशिषटत्वं । तत्तवं च रजसोऽत्पीभावेन 
कदाचित्स्थिरलम् । एकाग्रता रजस्रमोरादियेनैकविषयढत्तिप्रवाषटादता । निरुदत्व॑ निरुदसकर्दततिकत्वेन संस्कारमात्रचेष- 
लम् । आद भूषिष्च॒ अथमभूमित्रयख योगन्लादन्ययोरेव योगमाह--पकाग्रनिरोधभूमिभ्यासिति । तत्रैका 
संमक्ञतो निरुद्धे चाव॑भज्ञातो नेभ्यः ॥ १० ॥ चरेख्छानियमामाविने ति । परासनेऽवसिथितेः परेच्छधीनत्वेन नियमा- 



म ६ छो० १५] श्रीधर्मदत्तशर्मणा(पभसिद्धबश्चाशर्मणा) विरचितो गूढार्थतच्वारोकः । १२७ 

भ वेनासिन्नेव काडे तज्स्थेन योगो विधेय इति नियमाभवेनेदयर्थः । परस्य तत्न तत्के तदनवस्थानेच्छायां तत्रावस्था- 

नासंमवेन नियमासंमवात् । आसीनः संभवादिति । आसीन इत्यनन्तरं योगमभ्यसेदिति रोषः ! तत्र हेतुः संमवा- 

दिति । शयानस्य तमसस्िष्ठतो रजःसभावतोऽभिकद्धराजुभविकलात्तदवस्थस्य योगासंभवाडूषविष्टसैव संभवादिलयथेः । इति 

भ्यायादिलयत्रोक्युक्तेरि्यर्थः ॥ ११ ॥ १२ ॥ बाह्यमासनसिति । आस्यतेऽस्मिचिति स्युतपत्त्यासनपदार्थश्वेलजिनादि- 

ज्यः । आखतेऽनेनेति व्युत्पत्त्यासनपदा्थः शारीरो बन्धविशेषः । पद्मासनखस्तिकमद्रासनवीरासनादिरबाह्योऽन्योऽस्तीति 

वाह्यमित्युक्तम् ॥ १३ ॥ १४॥ वितकविचारानन्दासिताञ्गमारघं प्रज्ञात इति । नितकोदीनां चतुर्णा वक्ष्ममाणानां 
स्वरूपैरलुगमात् तरनुगमश्च संर्ञातसख सामान्यस्य विषयद्वारा तदसुविद्धताथां्तदविषयविषयकलम् । संभरज्ञातो दि भावना- 

विरोषात्मा भाव्यमोचरथित्तख परिणामः । सं च यतः कुतधिसखमाणात् भाव्यज्ञने सति भवति नान्यथा । चेतसः खतो 

जष्या्थासंबन्धात् । याशो दहि पूरज्ञानेन खनिमित्तेन गृहीतो विषयस्तादश्षमेव तं भावना गोचरयतीति विषयद्वारां 

स्वं अज्ञाते वितकौदीनामनुगदिद्पपन्ना खविषयविषयकललक्षणमेव साहिल पुरस्छृल्य सनितकेलादिसंभ्ज्ञातमेदोक्तिः योगसूत्र 

इति । वितर्कयतुगमादुक्तवितक नुविद्धलातवं्ज्ञातः सालम्बनः समाधेः संप्रजञातले देठुरयम् । संहातं विष्टणोति- 

स्वस्यगिल्यादिना । संशयविपर्ययौ यावनध्यवसायावश्रमात्मकौ ताभ्यां रदितवेनेयर्थः । अध्यवसायः भ्रमा । 

यद्रा संरायः कोटिद्रयालम्बनः अयं घटो नवेद्यादिरूपः । विपयेयः घटभिक्ने घटोऽयमिति नियः । अध्यवसायद्धट 

ष्टवायमिलयाकारादवटनव्यादृत्ततया प्रमाणेन यहीतधर्मिणि चटल्रगोचरादथो्षिशितभामाण्यात्सं्रज्ञातात्मकभावनोपयोगिनो 

सिनोऽनध्यवसायो चट एव घटोऽयमिति निश्चयः । अआमाण्यप्रामाण्यभरहोदाघीनखसरूपसेन्निमी रहिततेनेयथः । इदं च 

सखसम्यगिल्यस्य विवरणम् । राष्िद्यं च यदा विषयतया तदा तृतीयार्थस्य वेशिघ्यस् भव्यखरूपेऽन्वयः । तच्च 

विवरणवाक्ये कर्मप्र्ययसयार्थः । वित्रियभाणवाक्ये भ्रज्ञातपदार्थक्ष्यचतुर्विधतिषयविषयकाङ्गभूतसमाध्यग्दीतविदयेषगो- 

न्वरलात्मकसाक्षात्कारल्रूपग्रकरषवजज्ञानसाथनभावनारूपार्थधटकः । यदा च कारणतया कायेतय। वा तद्राहिलं तादश- 

ञ्लानाजन्यल्ं॑तादशज्ञानाजनकलं धा तदा तरवीयार्थवैदिष्यस विवरणवाक्यस्थख येनेविपदस्यार्थं उन्तलद्यघटके भाव्- 

नात्मकसाधनेऽन्वयः । यदा तु तद्राहिं तन्निवतैकलं तत्खशूपरदितलं तदा वैरि ज्ञानान्वयि । सरवैथेव ज्ञाने यावक्तोक- 

ख्यवहाराबाष्यविषयकलसख सम्यगियर्थकेन समित्युपसर्गेण स्ममः । ज्ञानमिह साक्षात्कारात्मकं भरोपसगतपकषबोधकाषठम्यते । 

सावना हि परिपाक्वती भाव्यख साक्षात्कारं जनयति । भावना हीलयादिप्रन्थसायमभिभ्रायः । यथा कडुमेन भावितं 

सैलमियत्र पैक कुमभावनानाम ङसुमसृक्ष्मभागाणां खरभिपरागाणां तैर मूयोभूयो निवेरानम् । येन तैलमपि कुम- 

चदेव सुरभि भवति । तथा समाधिना स्थूलादिभिर्विंषयेमोवितं चित्तमिलत्रापि चित्तख विषयमावनानाम निषयखभावसख 

चित्ते भूयोभूयो निवेरानम् । तच्च न तैखखालयन्तिकपरागसंयोगवद्राष्यविषय संयोगस्तस्य परोक्षस्थङे सर्वैमत एवासंभवादपिवु 

खुनःुनरविषयाकारपरिणामविशेषात्मक एव विषयसंबन्धः । सच परिणामविशेषः स्यृतिवोन्य एवं वा सत्त्वस्य इत्तिविरेष 

इत्यन्यदेतत् । पौनःपुन्यं॑विषयान्तराकारडृत्यनन्तरितनिरन्तरलम् । समाधिनेवि वृतीयाथोमेदो भावनान्वयी । तथाच 

सदयङ्गभूतसमाधिपरिपाके भाव्यसाक्षात्कारोपदितरूपः साक्षात्काररूपतया परिणतो वा सं्यायनिमित्तकः संशयादिविरोधी 

विषयान्तराकारद्रच्यनन्तरितनिरन्तरप्रवाहवान् स्थूत्मदिचदुर्विधविषयकथित्तसत्वश्य विषयुद्धस्य स्छतिह्पस्रदन्यः परिणाम- 

विशेषो भ्रा भावनापदामिधेयः । संभरञातो दोषविशेषजन्यज्ञानखेव भावनाजन्यज्ञानसापि साक्षात्ररोमीद्यजुभवात्साश्षात्कारलं 

हि तदेति । मेदादिति 1 तथाच वितकैखादिसू्रोकतविषयचार्विष्यसख न हानिः । तत्स्थता तत्रैवेकामतेति पयवपिता्ेकथ- 

नम् । तत्स्यस्य तदलनतेति विग्रहमभिप्रेय तेषु भरदीतृप्रहणम्राह्यषु स्थितस्य धारितस्य ध्यानपरिपाकवश्ादपहतरजस््रमोमकस्य 

तदश्ननता तदाकारतेति वाचस्पदे ह्यसि तद्याख्यानम् । ततश्च तत्छ्यतानामेन्द्ियाणां सखनिषयेषु खच्छन्दनेसर्गिकम्रवृत्तीनां 

निरोधकेन विपरीतप्रयननविशेषलक्षणेन भद्याहारेण वीकारे सति प्रमाणग्रहीतेष्वभिमतेष्वपि ध्येयतय। ग्रहीत्रादिषु तद्विषयब्- 

त्तिरपसंसर्गेण चेतसोऽवस्थापनरूपायाः धारणाया. प्रविपक्षाणां बलदिन्धियिसेषु तेष्वनभिमतेष्वपि नीतख चेतसो इत्तीनाम- 

जुजयेनाप्रतिबन्धं जातया यथेष्टमभिमतविषयेगर इत्तिरूपसंअन्धेनावस्थापनरूपया ध्यानयोस्यतापयेवसश्नया धारणया इतलमेव 

दाब्दः प्रतीयते तन्मात्रात्तु न तदज्ञनतेवि विसदरप्रययानन्तरितप्रतिमासमानष्येयध्यातृष्यानखरूपमेदध्येयगोचरद्त्तिप्रवा- 

हात्मकष्यानरूपदृत्तिरक्षणसंबन्धेन तत्तद्िषयनिषठतारूषैकाम्रतावह्यमपेक्षणीया । ततोऽपि वा नान्तयीयकङ्पा ध्यानपरिपाका- 

ल्वायमानेन ष्येयादिमेदअविभासविगममात्रतो ध्यानाद्विक्षणेन साक्षात्कारानुपदितरूपमात्रतोऽङ्गिनः संगरज्ञातसमाधेर्विलक्ष- 

सोन चाज्गन समाधिना दृ्तिङ्पेण संबन्धेन तजनष्ठतालक्षणैकाग्रतावदयकीति रैव हि तातपयेतस्तत्स्यताशब्देन बिवक्षितेति । 

उक्तेकामलरूपतत्थलस् ध्यानपरिपाकेदयादिवाचस्पयतो त््रभाव् ध्यानपरिपाक एव हि समाधिस्तेन बिषयनिष्टतेकामता 

सर्वथा रजस्तमोमलरादिष्यमेषेवि । न्यग्भूत इति । नीचेैरयुत्छृ्तया्ति भज्ञायां गच्छतीति न्यकृतख भाव आत्मीयरूपेण 
्ञानेष्वभकास्मानलममिभूतमपकषैसतदति वित्त इयर्थः 1 उत्कषं इति । अन्यमभिभूय अरकाशमानतया वतनम् । 

तथाच निर्मु्टरजसमोमरुसख वित्तसत्त्तख अरकाश्च भात्मनो इपं इत्तिङ्ञानतरेति यावत्र. । तत्परिणामे चाये च खरक 
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समेदं तुल्यवत् विषयो भ्याता भ्यानरूपं ज्ञानं च स्युटमवभाखत इति न चेतसो न विषयस्य कस्यापि न्यर्भावः । समाधो 
ठ तादृ्चचित्तपरिणामे खप्रकाश्ेऽपि ध्यानाभ्यासशचितसि तदज्ञनतां बिषयखरूपोपरक्ततां विषयानन्यतामिवं अक्ति भान- 
योग्यमपि समाधिष्पं ज्ञानं भावकखकूपं च न भासते । विषयखरूपमेवानवभासमानभेदं भकादाते न प्रथतेऽदं जानामीति 
शिवः शिव इयेवमेवावभासत इति चेतसः खखरूपज्ञानात्मतानवभासाश्यग्भावः । विषयस्य खखरूपमात्रप्रतिभासादुत्करषैः । 
यथा वदिप्रकरहय खस्पेणानवभासाम्मष्यहि न्यरभाव- सौरालोकस्य खश्येणावभासादुत्कषं इति भवः । तथावि- 
धेति । निरुक्तभ्रकारवती ज्ञानलादंलादिखरूपेण ज्ञानात्माद्यगोचरते सति भाव्यगोचरलरूपभकारवतीष्यर्थः । भावनीयः. 
वस्तुपरागादिति । भावनात्मतया परिणतवेतोनिषित्तभूतज्ञानविषयललक्षणविषयसंनिधानाश्चश्चुरिन्दियसंभ्रयोगादिदृत्ति- 
कारणजनिताद्विषयोपरागाख्यसंबन्धविशेषद्ेदर्थः । सद्रुपापत्तिः तत्तदिषयाकारमात्रावभाससाक्षात्कारात्मकपरिणामविशोष 
इयर्थः । मात्रपदेन ज्ञानज्ञातृलादिव्यवच्छेदः । भुमिकाक्रमेति । अवस्थक्रमेयर्थ" । ग्राह्यनिष्ठ ति । बिषयतया प्रायः परिस- 
माप्त श्यः । एवमग्रेऽपि व्याख्यास्यत इति । एतच्छ्रोकव्याख्यान एव तत्र परहीतृभानपूर्वकमेवेव्यादिग्न्थेन । महाभू- 
तेन्द्रियात्मकेति । यद्यपि वितकंविचारेखादि सूत्रव्याख्याने इन्द्रिये स्थूर आलम्बने चित्तस्याभोग आह्ाद इदयादिम्रन्थे 
अहणसमापर्तिरिस्ियविषया भदित वाचंस्पये । इह तु सवषितकाया एवं समापत्तेरिन्द्ियविषयलमुच्यत इति विरोध- 
स्थापि गह्यतेऽनेनेति मरदणं ज्ञानसाधनं । तत्तवं च न रजस्तम.्रधानपरिणामतया ताद्चस्य कलयापि तथालादशनादपितु प्रफाश- 
शीलसत्त्वात्मतयेवेतीन्द्रियाणां सर्वेषां साधारणं रूपं करणात्मकं चेत.सत्त्वमेव ज्ञानसाधघनमिन्द्रियाण्यपि हि विषयाण्या- 
ओेच्यान्तःकरणे समपंयन्ति तस्मिन्विषयाकारेण परिणते तश्र चैतन्यप्रतिबिम्बे सवयता््विकलखान्तःकरणगतद्प॑णमाङि- 

न्यवत्पारमार्थकनिषमाकारलसंबन्धस्य अखे माछिन्यसंबन्धकत्पख चैतन्ये भव्ति संपत्तिरिति तादशविषयाकारतापन्नचेत- 
न्यूपे ज्ञान उपर्न्धिपदवाच्ये श्यदूरसाधनलययान्तःकरणसतत्व एव॒ स्वादेवं च प्रहणसमापत्तेस्तद्धिषयतेवोचिता । वक््य- 
लपीह यद्ा रजस्तमोङेशासुकिदेद्यादिग्रन्थेन । तथैव सानन्दसमापत्तेरेव म्रहणसमापत्तिववाद्रहणविषयलं दशेयद्यानन्द् इतीति 
वाचस्पत्युकेस्तस्याश्वान्तःकरणसत्त्वविषयकलस्यात्रोक्तेः । तथाचेन्द्रियाणां यानि प्रातिखीकानि पन्चमहाभूतवद्विकारमाघ्राणि 

कायात्मक्रनि रूपाणि तेषां सवितककंसमापत्तिनिषयतैवोचितां आगुक्तयुक्तया चेतसस्सत््वस्येव अरहणात्मकलेन तेषां आद्य- 

कोटावेव व्यवस्थितेरिन्दरियस्य सवितकंसमापत्तिविषयलम्रोक्त युक्तमेव । एवं प्रहणसमापत्तिः सानन्दोच्यते । आनन्दः 
सत्वमेव तस्येव सुखरूपलोक्तेसद्विषयकलाद्धि सानन्दलमुचितमिन्द्रियाणां तु तद्रूपतथैव सुखं कार्यकारणयोरमेदाच्च 
खर्पेण भ्रधानतया सत्त्वस्य तत्र कारणन्ेऽप्यजु्राहकतया रजस्तमसोरपि कारणलेन त्रिगुणकार्यतया दुःखात्मल्नस्यापि 
सस््वादवयुख सुखरूपलोक्तेस्तत्रायुविततखादितीन्द्रियखरूपविषयतया सानन्दलोक्तिदं नोचितेति भद्यसमापत्तरेवेन्दरिय- 
विषयलकथनमुचितम् । वाचस्पदये तु अष्णस्मापत्तः सानन्दाया यदिन्ियविषयल्रकथनं तदन्त"करणसत्ततख बाह्यार्थं 

खतःप्रहच्यभावेन सर्वै्रमाणमूङेन्ियखरूपस ज्ञानसाधनत्वेऽवद्यापेक्षणीथतया महणल्येन्दरियघरितमूर्तिखत्तिन रूपेण 
समापत्तेः सतिकल्पाया इन्दरियविषयकलसंमवादिन्दरियप्राधान्यं विवक्षिलाऽऽनन्दता तु कारणात्मना कथंचिदुपपादिता । 
प्रधान्यं तु तस्यावर्यकलाद्वहणत्वेन ज्ञानसाधनत्वेन लोकथसिद्धेशेति । यद्वेन्दरियं यदाञुमानादिमा खयं आह्यतयोपस्थितं 
तदा तद्विषयसमापत्तिः सवित्ककोटौ निवेशयितुसुचिता तदभिप्रायेणैवेह तथोक्ति यदातु तद्धयादिज्ञानसाधनत्वेनैवोप- 
ध्थितं तदा तद्विषयसमापत्तिभ॑हणसमापत्तावन्तमावयिुमुचिता तदभिप्रायेण वाचस्पये तथोक्किरिति न कशिद्धिरोध इति । 
घोडश्तेति । पञ्चमहाभूतान्येकादशेन्दियाणीति षोडयेदय्थ- । संप्रह्नतो दि वितकौदुगतविचारालुगतानन्दानुगतासिता- 
चगतमेदाश्रतुधोविभक्तसत्न वितकांदिशब्दाः स्थूलसृक्मम्रहणप्रहीतृरूपविषयपरास्तन्तद्विषयकमावनाहितुज्ञानपरास््तद्विषयक- 
समाधिपराश्च । त्र विषयानुगतत्वं समधेववंषयतया ज्ञानाुगतत्वं च समानविषयकत्वेन सानन्दसासितादिव्यवहाराशैत- 
त्पकञाव्रलम्बने न इद्यन्ते । समाधिपक्षे तत्तव च सामान्यविश्ेषभविन समाधिपक्षमाभिव्योक्तं चात्र एताबुभावप्यत्र खवि- 
तकंशब्देनोक्तानिति । भाष्येऽपि स्थूक आलम्बने चित्तस्याभोगो बितकैः । सूष्मे च विचार एवं महण आनन्दो ग्रहीत्थ- 
स्ितेतयूह्यम् । आमोगः साक्षात्कारवती अहेति वाचस्पले साक्षात्कारश्च साक्षात्करोमीति ्रतीतिसाक्षिको विषयित- 
विरोषस्तद्वज्ज्ञानं॑वेति समाधेः साक्षाव्कारोपदितभावनारूपल्भावनापरिणामसाक्षात्काररूपलपक्षयोरपि तस्य संमरहः । 
एवं च वितकेलादिचतुषटयं सवितकनिरवितकोदिधुग्मचवुष्टयसयापि संमाहकम् । सवितकंसविचारशब्दयोविंत्कविचारपदार्थश्च 
स्थूलसुक्ष्मविषयकलङ्कतत्रिशेषपरिदयागेन विकट्पकल्पनाध्यासश्रमादिपदाभिधेयम् ज्ञानं देराकाल्गुणक्रियाजायादिसंज्ञा- 
विरिषटप्रययस्य विकत्पमात्रश्य अरमलरात् । सर्वसैव विद्िश्भरययस्याभिन्नयोरपि गुणक्रियादिधमतद्धार्यणोभदकल्पनात्म- 
कलात् मिन्ञायामपि दानब्दा्थज्ञानानां यावष्टोव्यवदारं संज्ञासंज्जिभवेनाभिल्तया च गोचरीक्रियमाणल्वात् यावत्संज्ञासं- 
किनोः सेकेतं स्मरति तावत्संकेतग्हीताविविक्तखरूपराब्दा्दयं संज्ञासंश्चिभावेन दि ज्ञानमाननं विषयीकरोति । गोरिति ज्ञने 
ग॑बा्थगोचरे गोरिति शब्दः समं इयविनिक्तशब्दार्थज्ञानगोरलस्य संकेते प्रयोज्यप्रयोजकन्यवहारण्हीत शायुमवि- 
कलात् › तं ' भूतखनिमित्तविकल्यज्ञानसादिलेन कत्पितमेदादिधरमधर्मिमावविषयकत्वेन वा सविकल्पकलम् । न्तु 



म० ६ @ो० १९] भरीधर्मदत्तशर्मणा(भसिद्धवचवानर्मेणा) विरचितो गूदार्थेतत्वारोकः । १२९ 
संभज्ञातममेदेभ्वसि भावनामाहात्म्यात् रजस्तमसोदोषयोस्वानवप्रकर्षेण विवेश्मन्ञया संकेतस्ख्तिधर्मधर्मिभाववि कल्पायपगमे 
सति जायमानेषु चतु समाधिषु निविकल्पकलमिति संष्ञातस्यष्टविधलं भवति । तत्र स्थूलविषयो विकल्पो वितकंशब्देन 
सु््मविषयो विचारशब्देनाभिधीयत इति तस्साहित्यराहिलयाभ्यां बिधिष्योकाः सवितकनिवित्कसविचारनिरवि चाररूपाथलासे 
मेदाः । सविकस्पम्रहण्रमाधिनिविंकल्पग्रहणसमायिसविकत्पगरहीतृसमाधिनिरविकल्पहीवृखमाधिरूपाश्वलारो विरोषसंञारदिता 
अप्यूह्या इ्येतदभिप्रेय पूरवापराुसंधानेनेद्ाधुक्तमिति बोष्यम् । पूचौपरालुसंधानेने ति । एतेन कखवितपू्ैकालानुसंधाने 
तद्विधिष्टतया कस्यविस्परकालाजुसंधाने तद्विदिष्टतया स्थूल भावनो । शब्दाथोदरेखेनेयनेन संजञायभिच्नसंकिविषयतोक्ता 
भर्मविगिष्टयमिविषयताप्यूहनीया । तृतीया्ैभि्ं यथासमयं मावनान्वयि बोष्यम् । वन्माच्रान्तःकरणलक्षणमिति । 
यन्न॒ तन्मानरपदेन गन्धरसरूपस्पश्ब्दतन्मात्राणि खकार्यपार्थिवादिपरमाण्वात्मकभूतसूष्ठमोपेतानि ग्राह्याणि अन्तःकरणपदेन 
कायकररणभावापक्नाहंकारमहर्वप्रहृतविरूपाणि सृष््माणि श्राह्याणि । यदपि प्रहणसमापततावव्यन्तःकरणं विषयस्तथापि तत्र ज्ञान» 
साधनललक्षणम्रहणल्योरयं अकाशयुखमात्ररूपमम्तःकरणसय निष््ष्टन््वं विषयाकारवृत्तिरपकार्यसंपादनमात्नोपयोगिरजस्तमो- 
ठेदायुविद्धम् । बिषयलेन विवक्षितमिदादंकाररूपकार्यकरणलयोग्यं तत्साधनोपयोगिरजस्तमोभ्य संकखरूपं दिषयतेन धिव- 
क्षितमिति विवेकः । रजस्तमोडेरेतयुकत्या तद्भूपदोषद्धेये तत्र तद्रोचरसंपर्ञातोपयोग्युपदेयलध्रमः सूबितः। विगतदेशाहंका- 
रत्वादिति । रजसरमसोभूयस्तेन क्षयाददादितो दुःखबहुत्गदमिमानग्युस्थितेः खुखमाच्रान्तःकरणसत्वेऽभिमानाद्विगतदेहा- 
हंकारलादिदयर्थः । हीतृबिषयां समापत्ति ददौयिुं भूमिमारचयति--ततःपरमित्यादिना । अयमाशशयः--खमाधिमाहा. 
त्म्यात्कार्योपयोगिरभस्तमोडेशस्याप्यपगमेऽप्रतिबन्धसुत्पन्ने विषयसुखमाच्रवैतष्ण्ये प्रकारात्मकसतततखरूपसखमभोगकिष्लामान्न 
दिष्टे ्यनिवृतते चाधिकारे पुरुषस्य बुद्यासह संबन्धस्यापि विध्मानलादविद्याकल्पितबुद्धिपुरूपैकात्म्यवद्रहीवरललोपदहितकषपमपि 
वतत एव अ्ररीत्ुः, परन्तु अुदधेस्तत्तत्का्येपरिणामस्याभाव्यात्परकृतौ उ्ये कार्योपधानरादिलयेन बियमानतया सत्तामात्रेण 
सा वतैत इति व्यवहियते । बुद्धेश्च तथालवे आगुक्तम्रहीतुरपि तथालं भवति सत्तासत्तावतोरमेदात्ताटरासत्तावद्ररीतापि 
सत्तोच्यते । भस्त्यसमीद्यादिकं विभक्तयन्तभ्रतिरूपकमव्ययं ततो भावप्रसयेऽसितादिशब्दवदस्ितादिशब्दोऽपि सत्तावचन- 
तादशसरत्तावद्हीवृविषयसमापततर्मिरक्तसत्तासदहितलात्सासितलसुपपयते । एवंख्येण सासितसमाध्युत्त्या तादृशसमाधिमतो 

योगिनः भ्रकृतिर्यलं छभ्यते । एकातमिका संधिदसितेति माष्यव्याख्याने वाचस्पये ग्रहीत्रा सदह बुदधेरेकात्मिकासंविदि- 
त्युक्त्या पुरुषैकात्मतापन्नबुद्धिरेवासिताराब्देनाभिदिता । तद्विषयकलमात्रतयोरौ बहिर्युखस्यापि अछ्ृतावलीनायामपि बुद्धौ 
तस्याः सरत्ेन तत्काढीमतद्रोचरसमापत्तेरपि परिग्रहः स्यात्स च नेष्टः । कमेण समायिचतुध्येऽन्तयुखलरत्कर्षस्य विवक्षि- 
तल्लादतो योग्यताक्रममदगृदीतेन आगुकसत्तामत्रङूपासितावस्थपुख्षेकात्म्यापन्नवुद्धिङूपासिताखरूपतास्प्येण भाष्यार्थता- 
सुका्ये घरमाकलय्योकसत्तेवासिताशब्देन यौगिकेनोक्ता । ताररसत्तामात्रस्य विषयत शद्ध सन्तवमाकम्बनीडृयेति विरच्य । 
सत्त्वमाघ्रस्यैव विषयचे सेयं अहीवृसमापत्तिरिति विसग्येत । नहि सतत्वमात्रं प्रहीतृ निरुकसत्ताप्नपुरषेकात्म्यतावद्कुदिनिषयले 
तु तद्धटक्बुद्धिषिषयलात्सच्वमारम्बनीछृयेद्यस्य पुरुषविषयलत्सेयं म्रहीतुसमापत्तिरिदयस्य च न विरोधः । नवा भाष्य- 
स्यापि तदुक्तासिताविषयललादिति । यत्रेति । यस्िन्सतीयर्थः । प्रिखोमपरिणाज्ेनेति । खश्चरणे ग्रः खख 
भ्रविल्यस्दधेतुभूतपरिणामेनेदयर्थः । खत्तामात्रैति । माजनशब्देनाहमित्युटेखव्यवच्छेदः । अस्िंतामाच्ररूपेति । 
मात्रपदेन तत्तदाकारङत्यादिका्यसाधनलव्यवच्छेदः । येतु परसिति । असितासमाधिप्रकषोडहुहीते सत्त्वपुरषमेदे भङृतौ 
छीनाया भपि बुद्धेः पुस्पैकात्म्ये प्रिथिटीमूते सखरखरूपदुखेऽपि आकृत वेतृष्ण्ये जाते पुरषमात्रिषया समापसि- 
रुकासितलस्याप्यविषयलात्, धहीव्रलं वु पुरुषस खरूपचेतन्यमादाय योग्यतालक्षणमेवेति तथापि सा प्रहीतृसमापत्तिर- 
भिधीयते परेलु न सासिता इति भावः । त्र प्रहीवभानपृथेकमेजेति । यत्रान्तशङे चेतसि अतिलोमपरिणामेन 

तस्मिन््शृतौ खीमे जातायां भरहीतृखमापचतौ खुषुपेरिवादृटविशेषवशाततसब्युत्थाने कमाजायमाने तदनन्तरं करमशः सानन्दः 
सविन्वारः सवितकोौ जायते तत्रे्यथैः । चतुष्टयागत इति । स्थूल भते सति सूमपरदणग्रहीतृणां प्रविलयामावा- 
तका्भतद्रहणावस्थायां तदलप्रविष्ठकारणीमूतसूकषममरहणग्राहकानुखतेदुवोरलात् प्रमाणण्हीतेषु लेषु॒सुषधमादिष्वपि रथूखाव- 
ह्दतया योगिनः समापत्तिसैभवाच्ुषटयानुगतिः । समाधिमाहात्म्यादतत्त्ततया स्थूङे गृहीते परिलक्ते च बुद्धौ पुमस्त- 
दनारोहात्शर्यानुभविष्टलस्य कारणे व्वाभावार्स्ू विनापि सुक्ष्मावस्थानात्सृक्ष्मसमापतिदक्ायां स्थूलसमापत्तरसंमवालसय 

वितदनैकल्यम् । एवं प्रहणादिसमापत्तावपि ोभ्वम् । भथादयाखूयातमिति सूने सदितकरेनिर्ितकंगोः स्थूलविषयल्या- 
अरतिपादनात्समि्ारनिवि्ारयो; सूकषमधिषयलकथनेनेव तयोः स्थूखिषयलं॑लर्घमिदय्थः ॥ १५--१८ ॥ साहमनो 
योम यञ्ज इति व्याख्यान इति । भात्मन आस्माकारलस्य योगं संबन्धं संपादयत इयर्थोऽथवात्मनो मरोगमात्मनं 

वोम सह श्ानद्याकारायसंबन्त्भ्युपगमादियथोऽत्र पक्षेऽभिप्रेतो बोध्यः । स्छुटा्थपर्साचु- 
कृलव्यापारो व्याख्या सचानेका्थसख शब्दस्याभिमता्यैकमात्रवोधकपद्रतिपादनमभविदधारंस अविद्धार्थपभोयान्तसरति- 
पाटनं चमसस्य विप्रहकरणादिकं च मथातथापदानामन्वयकरणं श्रेवि याख्यान श्यस्य नासङ्गतिः । दोगेनात्नाक्चरः 
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चेति । यतचित्तयेययाश्रपक्षेऽसंग्ज्ञातस्रमाधिमत हद्यर्थकतयेदैश्यतावच्छेदकयोगस्य भ्रयोजकलविवक्षया योगेनेति 

साधनलनिर्देशः । यद्वा योगदाब्दो योमसाधनत्मक्षणिकः क्रियाविशेषणं आत्मन आकारस्य योगस्य साधनमियर्थस्तस्य 

यु्ञतौ योगमगुतिष्ठत इलयर्थस् घटके धालर्थे योगेऽन्वय इति योगख साधनललखाम इति । अथांत्मनधित्तसय योगम- 

संभ्ञातं युल्लतः संपादयत इदर्थो यतचित्तखेलयत एव दार्थन्तिकलम इयाह--यतचित्तस्येति वेत्यादिना । भाव- 
निर्दे श इति । घडुत्रीदिसमरतपदाथेख भावो यतं चित्तमेव तदेव दाष न्तिकमिति भावः । तथा विवक्षणे लघवात्कर्मधारय 

व युक्त इदत आह--कर्मघारयो वेति ॥ १९ ॥ २० ॥ निचैच्तिकेन तु चित्तेन खरूपसुखालुभव इति । 
यद्यपि खरूपं खलूपवैताग्येनैवाजुभविवुमरई तथापि सढ़क्तिकस्य वचित्तसख ॒तद्विरोधिलात्तदिपरीतस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां 

भवति साधनलमिति भावः ॥ २१ ॥ महतापि दुःखेनेति । साधनसख शलननिपातदेः सत्वादुत्पत्तुं योग्येन दुःखे” 
नेस्थैः । तेनाज्ञातदुःखाभावेऽपि न तिः ॥ २२ ॥ २३ ॥ देषु खगादिष्वद्डेषिन्द्रलोकादिषु च शोभनाध्यासबाधादि- 

ल्न्वयः ॥ २४ ॥ सांख्याभिमतमहत्तच्वभ्रमं निरपितुमाद-दविविधं इत्यादि । अहंकार इति । मिितसमस्ता- 

पन्चटतभूतसतवांशकार्यान्तःकरणसयाभिमानाद्यदृत्तिमत्ममेद श्य्थः ! अनिवौच्यमिति । सां ्यामिमतभकृतिनिरासाय 

-तथाचाविदालाभः समस्रजगडुपादानलात्ा परकृतिः । परा बुद्धिरिति । अन्तःकरणप्रमेदो विशेषामिमानडत्तिमान् 

निशेषाहंकार इत्यथः ¦ महानिति । महत्त्वं सामान्याकारो विशेषदंकारसमध्िहूप इयथः । अध्यक्तमिदयविधेदय्थः 

॥ २५--२८ ॥ इति विशेष इति । तस्मात्संप्ज्ञाते चित्तदशोनसद्धावादसंपरज्ञात एवोपाय इति शेषः । उपायासंभ- 
वादिति । प्रपश्चपरमार्थतानिश्वयदार्व्येन वेदान्तार्थश्रद्धाभावेन भ्रवणादिमदत्ययोगादियर्थः । ऋतंभरायां प्रज्ञायां जायां 

तेषामपि भरपन्चादरतलाद्धितीयब्रह्मादिनिश्वयादिना मोक्षस्य संभव इति योगोऽप्युपदेय एवैति भावः! तस्येति । चित्तदोष- 

निवक्कयोगसेदयथंः ॥ २९ ॥ ३० ॥ तदङ्ीकूयेति । दत्तात्रेयादीनां वस्तुतो निषिद्धकमाभावेऽपि खोकानामेवा- 

दृ्टविरोचेण तत्मतिभायोकबुद्धिविषयवेन तदृरीकयदर्थः । निषिद्धकमोसंभवेऽपीत्युपलक्षणं । विहितकर्म॑णोऽपि तत्रापि 

परवर्त॑कसाभावासारज्धासकक्तिपकषश्वेत्सा तूमयत्र समेव स्यादिति ॥ ३१ ॥ पुवौपरपरामशोमन्तरेणेति । पूर्वः कोधख 

इ्टसाधनमपकायोऽपरस्तत्का्यभूतो दिसादिरनर्थत्तयोः परामर॑विनेवेयर्थैः । अपकारमरहे सति यः कोधः स न खहेतुतया 

वासनामक्षेभुम्ईति देनैव नि्वह्यत् । भपरपरामशें कोथ उत्पत्ुमेव नाहंति क आशक्िपेदिदयरथैः । यद्वा पूवां परपरामदयैः 
पूर्वं मया मदीयेन वापछृतमनन्तरमनेनानेनैव पूर्वैमपकृतमनन्तरं मदीयेनेति परामशेखं विनेवेयथंः । किंच कोधान्म- 
मेदमि्टं स्थादिति कोधतत्फलपरामर्च बिनेखर्थः । एवमन्यडत्तिष्वपि बोध्यम् । गत्वा दुःसाभ्यानि सितानीति । 
दुःखाष्यतयावस्थितेः समानकवैकलात् । गतेति क्लाप्रययस्तेन मिथः कारणलग्रपिडु.साष्ये हेदुबलाभः । येषां हि मिभो 

हेत॒हेतुमद्धाव सेऽवद्यं भवन्ति दुःसाध्या अन्योन्यपिक्षोत्पत्तीनां संपादने प्रायः स्रंषां व्यामोहोत्पत्तेः । वक्ष्यमाणेन 

-निवेकेन तेषामन्यतोऽप्युत्पत्तिनिश्वये व्यामोहापगमादल् विशेषेण संपादनसंभवादसाभ्यानीति विहाय दुःसाभ्यानील्युक्तम् । 
उत्पादनसितीति । इद्याकारक इत्यर्थः । सच ॒निश्वयेनान्वेति । ओत्खुक्यमाादिति । मोक्षरूपनितान्तरमणीय- 
फटसाधमेनोत्कटेच्छामत्रादिदयर्थः । ओत्युक्यमात्रादिकं विव्णोति-योगं विनेद्यादिना । अविद्याग्ररिथ- 
रिदि। भन्थिरिव ्रन्थिरविध्ा यथा भ्रथौ सत्यां न भवति बन्धाद्धिमुक्तिस्तथाऽविद्यायां न भवति संसारान्मुक्तिरिति सा 
अथमा भन्धिः ! द्वितीयं हृदयमन्तःकरणम् । अब्रह्मलं सखस बह्मणोऽपि कस्पितव्रह्मभिन्नलम् । दवैतद्रेतोभयकोरिस्प- 

ण्विज्ञानम् संदायः कमणि कमौधमौ स्मैविषयस्प्हा सर्वकामलम् । अ सवैत्वनिघुन्तिफखसिति । भसर्वलनिषत्तित्र, 
ह्यात्मलवेदनस्य फर प्रागुक्तबन्धनिवृत्तिदृष्टन्तलेनं प्रतिपादनीयम् । यथा जह्यवेदनस्यासवेलनिवृत्तिः फलं तथोक्तमन्ध+ 
चिवृ्तिरपीतीद्य्थः । न जायत इतीदेतावदेवं पाठे युक्तः । युनजंन्भनिदत्यन्तबन्धनिश््तौ ज्ञानफ़ल्तेन प्रतिषादितायां 
अमाणपिक्षायां तथाच भूयत इयादिभ्न्थभरदृत्तेसत्र प्रमाणल्लस्य च न जायत इ्यन्तश्चुतिष्वेव पयैवसानात् । य एवं 

वेदेद्याचयुदाहायमिखन्तस्य निराक्लाव् । यद्वा न जायत इतीत्थं सर्वं बन्धनिडृत्तिफलं वचनसुदाहदार्यमिति पाठेन 
भवितव्यम् । सामान्येन ज्ञातस्य विहोषेणाभिधानसुदाहरणम् । तथाच श्रूयत इत्यनेन सामान्यतस्तच्त्वज्ञानस् बन्धनिदृत्ति" 
फलकते प्रमाणतया ज्ञाता । श्युविः यो वेद निदितमिलयादिविशोषरूपेण प्रतिपादितां । _ इत्थमनेन प्रकारेण बन्धनिवृ्तिः 

पाल यत्र तत्सर्व त्रचनसुदाहार्यमिति तदर्थः । दृद भावनये्यादि । दढभावनया यया पदार्थस्य कोधादिचित्तदृत्तेरादानं 

खीकारः -सा आवनेद्यर्थः ^ द्यक्तपूर्वापरविचवारणमिति प्राद्र व्याख्यातम् । अभिनिवेदा इति । श्देद्ाचारादावि्ट- 
-साधनलोत्तमखभ्रहजनितदढतरसंस्कारखदादानहेवरिवयर्थ; । यद्रा अभिनिवैदा आग्रदरोऽवह्यादानघुदधिः कार्यमिदं यद्यपि 
-वासनायास्लथापि' कायेकारणयोरमेदोपचारत्तथोक्तिः । शाख्रवासनेति + शखतत्मतिपाछमोचरा वासना शाह्लपाढः 
हाच्र्थज्ञानम् तदलुष्ठानं॑ "च ॒हित्ाधनसुत्छष्टं चेति प्रहजनितषटढतरसंस्कारसतत्कार्यमेव । यद्वि प्राटव्यसनादिकं पौनः- 
न्येन तदचुष्ठानरूपं तथापि कायकारणयोरमेदोपचरदिदमप्यु्मिति । जन्महेतुत्वादिति । बवेदपुराणपायदितो 

्रमोत्यत्या. तद्धोगायं , जन्मे भिावदयकलादिद्य्थः । मात्मखश्ान्तिरिद्यादि । भरीरेन्वियाद्रावात्मलश्रान्तिः । 



अ० ७ छो० ७] श्रीधमैदत्तरमणा(भसिद्धवचवाशर्मेणा)निरवितो गूढारथततत्वालोकः । १३१ 
शरीरादिग्णाधनदोषापनयाभ्यामात्मनि तदुभयभरान्तिर्बोध्या । यद्यप्याप्मलादिभ्रान्तिवांसनाहेवुस्तथापि कारण एवे 
कार्योपचारदेतदुक्तमिति । शब्दादीति । रूपरसगन्धस्पशौवस्रामूषणधनकरत्रपत्रादिकं सर्वं समीचीनं शारीरसंबन्धि- 
गुणतया प्रसिद्ध तस्य वस्तुतः शरीरादावेव संपादनं मवेयथापि भवति मतिर शालनी खुरूपः सुवचनो धनी सुपुत्र इति 
सा आन्ति" । गज्ञास्रानेत्यादि । शालमामतीर्थपदं तत्पूजनतत्सेवनपरम् । तान्यपि दारीरादिगतान्येवादं गङ्गाल्लायी 
शारम्रामपूजक्रस्तीर्थसेवीदयादिमयात्मन्यारोपयतीति शाल्नीयगुणभ्रान्तिरषटव्या । शाखीयदव॑च शाल्नप्रसिद्धवेन । अधा- 
माणिक्रत्वादिल्यादि 1 विषयस्याप्रामाणिकलादराक्यलादथोदभामाणिकविषयकलादरकयविषयकलादिदयर्थः । भोगख 
पुरुषाथाभासलत्तदुपयोगिखेऽपि मोक्षर्पपुरुषाथसुपयोगिलादिदयर्थः । सकलप्रदृत्तिहेतुत्ेन धमीधर्मद्रारा तत्फलसंपादन- 
हेतठजन्महेवुचनेय्थः । कामक्रोघेति । कामक्रोधादीनां वासनालोक्तिश्च कार्यकारणयोरमेदोपचारादेव । तेन को धादिवृत्ति- 
विदेषस्य हेतुरियादिपूर्व्न्थसख न विरोध. । भुञ्यमानत्वदशेति । विषयतया शब्दादिसाक्षात्काररूपो भोग॒एव तख 
संस्काराधायकलत्वसंभवान्नासङ्गतविः । एवं काम्यमानलदश्ापि विषयतया कामनातदधेतुरि्टसाथनलब्ुदधिवं कामनद्विषदे- 
रप्युपरक्षिका । तेन कोधादिहेतुवासनानामपि संग्रहः । अशिन् पश्च इति । पूर्व्टोकोक्तवासनाद्रयपक्ष इव्यर्थः । अन- 

थोरिति । बाह्याभ्यन्तरवासनयोरिदर्थः । निवत॑त इति । विषयसंपततेसन्निवर्वकलाजिदरत्तिशचेयं सजातीयान्तरायुस्पत्तिः । 

अट्ुङ्ककूष्णमिति । योगजधर्मस्य ज्ञानोत्य्तिप्रतिबन्धकापाकरणेन मोक्षसाधनलेन दुःखासंभिन्नसखसाधनरहिसायमिभित- 
जपपूजादिद्चक्तमिन्नलम् । दु खासाधनलेन कष्णभिन्नलं च बोध्यम् । ह्युभाश्युभसिति । दिंखादिसंभिन्नं ज्योतिष्टोमादिकम् । 
ददं सा्यानुसारेण । मीमांसकमते कलब्गहिसाया अनर्थत्ाभावात् । केनापीति । अन्यंप्रति कथनादिनेदयर्थः ॥ ३२ ॥ 
मधुसदनेति । मधुप्र्रतिदैलयदेवदिकसं दायो च्छेद कलेन तन्नाश कतया मधुसूदनशब्दात. वैदिकसंप्रदायप्रवर्कलल्भः । 
अनेन मादृशजनाशक्यानुष्ठानखाप्युत्तमयोगस्य बेदिकसप्रदायसिद्ध स्योक्तिः सप्रदायप्रव्तैकस्य तव नागुचितेति सूचितम् । 
अथोन्तरसकृमितवाच्यस्य युष्मदः सर्वञेनेश्वरेणेदयर्थोक्तया युक्तौ यद्यपि नास्ेव बधिता्थलानुष्ठानलक्षणाप्रामाण्यकङ्का 
सर्व्ञसखय ते आ्रान्यसंभवादैश्र्यशाक्लिनादाकयार्थसाप्यनुष्ठापकलषंमवात्तथापि खादाया्द्धेजो तामसं मावितलबुद्धिमपनेवुं 
दु क्तमाक्षिपामीति ध्वनितम् ॥ ३३ ॥ विरोधिसद्भावाच्चेति । एतदेव विष्रेणोति--प्रतिक्षणेद्यादिना 
॥ ३४--४२ ॥ योगस्येति । यद्यपि जिक्ञासुरियस्योप्रलययान्ततेन “नरोकेटयादिनिषेधात् षष्टी न युज्यते तथापि 
खबन्धसामन्ये त॒ भवयेव सच कर्मबलक्षण एवेदि स्फुरीकलं विषयं ब्रह्मेति दवि तीयान्तेन तद्िवरणम् ॥ ४४--४५७ ॥ इति 
श्रीमेथिकध्मदत्तशमं बिरचिते गीतागूढार्थदीपिकालोके षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

संष्ठमोऽध्याथः । 

निविषए्मिति । मदेकाकारणतिप्रवाहदियरथः । मुु्ठुस्विति ठ ब्दोऽन्याभितादन्यासक्तचेतसो वेलक्षण्यमेका्नित- 

लमेकासक्तचित्तलं योतयितुम् ॥ १--३ ॥ प्रकृतिशब्दसामानाधिकसरुण्येन खार्थ॑हानेरावदयकत्वादिति । 

भकरविशब्दस्य तन्माच्रायष्टखेव रूढल्वात् तत्समानविभक्तिकमूम्यादिपदार्थख तदथोभेदेन प्रतीयमानलेन तद्बाधाय 
खा्लयागस्यावश्यकरलादिय्थः । सराद्यसिद्धान्त एवा्टानां श्रकृतिेन भ्रसिद्धलात्तन्मतेन प्रथमं व्या्याय खमते- 

ऽप्यक्तश्चेच्छाथ सदमयति--दइयमपरोक्षेद्यादिना ॥ ४ ॥ परार्थत्वादिति । परो जीवो भोक्त तदरथललात. साक्षा 

सरूपरया या तद्धेगसपादकलादिदय्थः । नदि धारणं संबन्धं विनेदत आद--अन्तरमुप्रविष्ठतयेति । यदि जीवो 

नामान्तभ्करणावच्छिन्नलेन परिच्छिन्ने बैतन्यं तद् तच्छरीर एवानुप्रवि्ं प्रमीयते न घटादिषु । यदि मायावच्छिन्नतेन 

व्यापके चतन्यं॑तदान्तर्थदिश्च तस्सबद्धसख तस्य तत्रालुभ्रवेशासंमव इति लक्षणया प्रयक्षेणाबिमाव्यमानले सति संबद्धो- 

ऽनुप्रविष्टपदारथो वाच्यो भवति हि कख्यचिदन्तः प्रविष्टस् श्रयक्षेण विभावितेऽप्यविभान्यमानं इति घटादिषु चैतन्यघा- 

विभावनासतन्यरूपाया जीवात्मकमर्तेर्भगदनुप्रनि्टल निवह इति भावः । मानं च तत्र धारणं तत्र च बिकीयेलमिख- 

सिश्रयिण इेतुगरविरोषणसदितं धायैत इ्यख व्याख्यानमाह--खतो विशीयेुत्तभ्यत इति । खतो जगदिदं विशर- 

णयोरयमपरमा्थसत् । यद्धि परमार्थसद्धवति न ॒तत्रदाचिदपिं निक्त विनदयवीति । ददमेवंभूतं जगदुत्तभ्यतेऽवस्था- 

प्यतेऽधोगतेर्विनाशात् सत्ता्ल्यावस्थाया बिपरीतयावस्थिदया खीयसत्तया योज्यवेऽ्ध्तं हि केनचिननिपतति निीयते 

विनदयदि सत्ताहीनं भवतीति जगदिदं धार्यते । खीयस्षत्तया सत्संपाद्यत इयथः । विकीये उन्तभ्यत इति लपपाटः । समान- 

क्दृकलाभावेन कंलाप्रखयासंमाव् निष््रयोजनलान्न तथोकतेरिति ॥ ५ ॥ कषेजक्चे्रक्षखश्चणे ममोपाधिभूत इति । 

ययपि क्षशनत्तं चैतन्यमुपहितं खात्मैव नोपाधिस्थापयुपाभिनिबन्धनलात्तद्यवहारस्योपाधिन्राधान्यादुपाषेः ` प्षेज्ञपदा्थ॑ला- 

मिमानिनोषयिस्वथाल उपदितस्यापि तथालभिमनेन वा तथोरिति ॥ ६ ॥ मथि भोतं श्रथितमिति । एक्षि- 

कललुयततया भासमाने सत्रि कारणदपे. जगदिदमनेकतया अभरमानं संबद्धतया व्यवस्थितभिय्थैः । चैतन्यश्रथितत्व- 
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मान्न इति । मात्रशब्देन सूच्रमण्योः सजगतोरन्तदा्टन्तिकलन्यवच्छेदः । सूत्रम्योः समानसत्त्वात् सजनगतोश्च निषम्- 

सत्वादिति भावः । "परमतः सैदून्मानसंबन्धमेदव्यपदेशेभ्यः इति शारीरकठतीयाध्यायस्थपूवैपक्षस्त्रम् ) तदर्थश्च अतो 

ब्रह्मणः परमस्वि सेतुव्यपदेशाइुन्मानन्यपदेशात्स॑बन्धन्यपदेशद्धिदव्यपदेशच सेतुव्यपदेश “एष सेदुर्विधरणः, सेतुं तीलःव्यादि । 

उन्मानव्यपदेशः “चतुष्पादष्टराफ' इत्यादि । सबन्धन्यपदेराः एष संपरिष्वक्त' इत्यादि । मेदव्यपदेशो “य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषः 

इयादि । समाधानं चाख सर्वख जगतो जन्मल्यदित्रेह्यणः सिद्धान्तितलात्" 'तदनन्यलमारम्भणश्चब्दादिभ्यः इति न्ययेनं 

कारणसत्तवातिरेकेण कार्यसत्तवाभावेनानन्यवस्य कारणारकार्थख सिद्धान्तितलादुक्तसर्वव्यपदेशस्योपाधिककस्पितमेदेनष्युपप- 

तिरति नासि ब्रह्मणः परमिति तमसि । तत्र तदनेन शोकेनापि भगवता छतमिलभिभ्रायेण कस्यचिव्यादयानं तदह --~ 

उत्तरत्ेन शोकमिमं व्यचक्षत इदयादि ॥ ७ ॥ आध्यानायेति । चिन्तनाय नतु वस्तुन ज्ञानाय रसतन्भात्रादीनां 

तस्मिन्सद्रूये कल्पितल्ेनापारमार्थिकतया वस्वुतसतद्रुपलाभावात् तदतिरेकेण सत्ताऽमव्रेनैव तदनन्यतया रसादीनां तख 

रसाद्यातमकलोक्तरियर्थः । अभिनिवेषठव्यमिति । गहीतप्रामाण्यतया सुदृढतत्त्वमतिनं कर्येलय्थः ॥ ८ ॥ शब्दादीनां 

ु्यपुण्यमेदेनानेश्बिधलारछथं सामान्यात्मकलमिलयत आह--शछाब्रूपशंति । पुण्यत्वमविङृतत्वमिति । उख 

साधनलमिदखथैः । तथाच शब्दादीनां खतः पुण्यैकमात्ररूपलान्न सामान्यलव्याघात इति भावः । तेषामपुण्यत्व- 

मिहि । अधर्मरूपसहकारिषिरोषात्त एव शब्दादयो इुःखसाधनविकृतावस्थामापयन्ते यथा मधुराण्येव दुरधान्यम्ल- 

संयोगाद्विजातीयरसवहृष्यवस्थामिति तेषामपुण्यलं न॒ खाभाविकमपि खवस्थोपाधिकमिति तादशमेदेऽपि न सामान्य 

हानि. । एतेन शब्दादीनामवान्तरविरेष। अप्यलुभूयमाना अवस्थोपाधिका एव न खाभाविका इति व्याष्याताः । 

जुङ्कमेव सखाभाविकं रूपं सहकारिविरोषान्नीरपीताद्यात्मता भ्रतिपयते । यथा शयुक॑वूर्णस्य रूपं हरिद्रायोगे रक्तलम् । 

यथावा हरिताकादिपीतं नील्यादिसंबन्धाद्धरिततम् । नच शु्मियव कतोऽवधाय॑त इति वाच्यम् । रूपतन्मात्राया- 

स्ेजोरूपं हि का्यं॑शु्धमेवेति पृथिव्यादौ तेजःसंसगात्सहक्रारिवेचिश्रयाद्धिचित्रावस्थं तदेव हि जायते । एवं रसो 

मधुर एवापा कारणलात् स्पर्शोऽयुष्णा्षीत एव वायुक्रारणलाद्रूपवदेव सहकारिपैचित्रयाद्विजातीयावस्थः सन्. भूतान्तरेषू- 

प्रलभ्यते । नच वायौ पुण्य इत्यादिग्रन्थे शीतस्पशे इति इयते ततो विरोध इति वच्यम् । शीतशब्दस्यानुकूरवेद- 

नीयपरलात्तत्र तख बहुधा प्रयोगात् । वायौ शैखस्यौष्ण्यवदौपाधिकलनिणेयात् । जलसंबन्धोत्क्षेण तत्र शेलयोत्कषो- 
नुभवाच् । यद्वा इीतेति प्रामादिकम् ॥ ९॥ १० ॥ प्रा्धिकारणाभावेऽपीलि । दृत्तिविरोषस विद्ेषणम् । तथाच 

प्रा्तिकारणाभावकालीनो शृत्तिविशेष इति छभ्यते । विषयबिरोषणले तु आपिकारणाभावे सति या आपिख्ठद्विषयलं ङभ्येत 

तद्यासंमव एव । कसय हि सचेतसः कारणाभावे कार्यं जायतामिति हि भवतीच्छा । एवं क्षयकारणे सयपीदत्रापि बोध्यम् । 

वुशब्दा्थं इति । वुशन्दसार्थोऽयो यख स. तुराब्दार्थो वैलक्षण्यम् । कामरागसदितात् भ्येयलललक्षणम् । तथासति 

यत्प्यैवसितं तदाद-कामसगवजतनेबेद्यादि । भिन्नक्रम इति । बलवतामिखयनन्तरं प्रयुक्तो षिवजितमिदय- 
नन्तरतेन ग्राह्य इयर्थः ॥ ११ ॥ १२ ॥ जगत इति । सवैजीवसेदर्थः ॥ १३ ॥ पषा साश्षिप्रदयक्चस्वेनापरा- 

पानहैति । अनिधाखरूपलक्षणश्रमाणादिमिस्तृतीयाध्यायसपविंदाति श्लोकव्याख्याने सविस्तरं विरूपितेति नेह तत्र किंनि- 
दुच्यत इति ॥ नेवात्मन ईति । निजकभपूणैः परिपूणाखिलकामो थमीश्वरोऽविदुषो जनान्तस्तसकाशादात्मनो मानं 
पूजा न ॒ब्रृणीते । यद्यन्मानं विदधीत भगवते भगवन्तमनुकूल्यितुं तदात्मन आत्मानं परं सुखयितुं विधत्त इदयर्थः । 
टृटान्तं बिब्रणोति-दपणेद्यादिना ॥ १४२५ ॥ सयं प्रतिबद्धन्ञानत्वादिति । परेषां प्रविद्धं ज्ञानं येन 
ततत्वादिघर्थः 1 यद्रा अतिबद्धं ज्ञानं यद त्त्वात् \ षष्टी तु विषयल्लक्षणसंबन्धनोधिका । तथा च मायया यद्धिषयकं 

जञानं लोकानां अतिबद्धं तच्वादिति पयेवतितार्थः ॥ २६ ॥ बहिर्विषयमपि ज्ञानमिति । यथार्थज्ञान मिथः । तेन 

रागद्धेष्रयुक्तस्य ज्ञानदः श॑नेऽपि नासङ्गतिः ॥ २७ ॥ २८ ॥ तदिलयसय विवरणं तत्पदलक्ष्यमिति ॥ २९ ॥ लक्षणया श्य 
दुद्धं ब्रह्म मुख्यया शक्त्या श्येयसुपाधिपरिच्छिन्नमिलन्वयः ॥ ३० ॥ इति श्रीमेथिलधर्मदत्तशर्मणा विरचिते गीतागृढार्थ- 

दीपिकालोके सप्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 

अष्टमोऽध्यायः । 

श्ोकाभ्यासिति । प्च्छतीति शेषः । कमीणीति । वचनविपरिणामेन येक्ञमिव्यस्यात्राप्यन्वयः ! तथाच यज्ञखं 
्ैबिष्यमुपपद्वे । हे पुरुषेतिसंबोधनेनेखन्वयः । शङ्कामपनुदन् न किंचिदज्ञेयमिति सूचयतील्यन्वयश द्र्टव्यः । काथेमिति। 
वर्तेते तदिति रषु; ॥ १ ॥ २ ॥ पवमिति । कथितरश्रेणेर्थः + ्छोकैरिति । क्रियत इति रेषः । अनायास. 
देति ।. व्युकतमेण निर्णये क्रियमाणे कथं मलिन्नााक्रमातुरोधिग्रश्चकमसुष्क्च्यं॒निर्णयः क्रियत इति भश्रकमद्यागकारण- 
जिज्ञाशया वचित्तैयम्पेण निणेयार्थोक्तनाक्यसम्यमथोवधारणिंभवाव्, खत उत्तरमिदु्वोक्तयागकारणनि्णयनिमित्तमा, 



अ० ८ छो० २] श्रीधर्मदत्तशर्मणा(धसिद्धवच्रारासैणा) विरचितो गूढा्थैतत्वारोकः । १३९ 

सेनाभीषटख नि्णैयख सिद्धिः स्यात् । करमेण निणैये क्रियमाण उक्तायासाभावादनायासेन सिद्धिरिति भावः । पश्च जय- 
सिति । अश्चनिषयत्रयमिय्थः । द्वितीयेति । उत्तररयघटकद्धितीयेल्थः ¦ एवं ठतीयेयत्रापि बोध्यम् । नतु सोपा- 
धिकमितीव्यस्योत्तरमिदनेनान्वय" । व्याप्यथकखयार ओणादिकप्रययेऽक्षरमिति वा सिच्यति, तदलुसारेण सर्वैव्यापक- 
मिव्यक्षरशब्दार्थमाह--अश्चुत इत्यादिना । सोपाधिक कालदेशाभ्यां परिच्छिन्नलेनाक्षरलासंभवादिति निरुपाधिकमेव 
्ञेयम् । ब्रह्मग्राह्ममक्षरलात् तादृशत्रहमज्ञानसैवाक्षयफललादिति भावः । सर्वन्यापकमियनन्तरं तथाचेति रोषः । अक्षर 
खादिद्यत्न निरुपाधीदादि नतु सोपाधिकमिदन्तमसुषल्लनीयमेवं चाक्षरखादियस नासंबद्धलम् । अश्षरलादियधिकमेव 
वा । ब्रह्मपदाथोऽक्चरमविनाशी निरुपाधिरेव न, कुतः प्रणवादि आष्यमियत आह--पतद्धे तदश्चरमित्यादि । अक्षर. 
मम्बरान्तघ्युतेरितिन्यायादिति । एतद तदक्षरमि्यादिश्चुतावक्षरशब्दार्थो ब्रह्मैव आकालान्तङ्ृःल्प्रपधतेव्रह्य- 
लिद्गात्त्ेव तत्र श्नवणादिति प्रथमाध्यायतृतीयपादस्थतस्सूत्रार्थः । नतविेति । ्राह्ममिति परेणन्वथः । न्यायमूल- 
केनेति । शशुतिचिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवये पारदौर्बस्यमर्थविभ्कर्षात्ः इलयत्राधिकरणे पूर्षपेक्षया परख 
परस्य दोबेस्यं पूर्वपूर्वस्य च प्राबल्यं व्यवस्थापितम् । हेतुश्च तन्न दौर्बल्ये ज्ञापनीयेनार्थेन विप्रकर्षः खकार इतरयेक्षखलक्षण- 
संनिधिश्च प्रास्य इतरापेक्षलक्षणः । ययोः प्राबत्यदोल्ये विवार्येते तयोरेकस्मदेकसेतरतं विवक्षितम् । यथा 

श्चतिलिङ्गयोः श्रुतिः खकर्य न छिङ्गघपेक्षेति सा ततो बलवती । लिगं च श्रुतिसापेक्षमिति तत्ततो दुबेकमिति । एतस्यापि 
शी ध्र्रकत्तेन का्यसंपत्तावन्यस्यानपेक्षितत्वे दोर्बल्यबीजे भवति पर्यवसानं तदेव च बीजं रूढर्योगाल्राबस्येऽपीति रूढिर्योग 
मपदहरतीति न्यायस्य श्ुतिलिङ्गाधिकरणन्यायमूललं भवति । तथादि कस्यचिदर्थस्य प्रतिपत्तये शाम्दः प्रयुज्यते नचानपेक्षेण 

शब्देनार्थप्रतिपत्तिरिति स तत्र दृत्तिज्ञानमपेश्चवे । यावद्धि योगेनावयवडक्तयात्मकेन विलम्बितप्रवततेनार्थप्रतिपत्तिः संपद्येत 
ततः भरागेव हीत्रप्वृत्तया समुदायशक्तयात्मिकया रूव्वारथप्रतिपत्तिरूपकय संपत्तेः कायंखत्कृतङ्ृयेन शब्देन योगसान- 
पेक्षितखमिति योगस्य दौर्बल्यम् । रूढिष्युपस्थिता न केचनापरमपेक्षत इति रीघ्रप्रशतोच्यते । योगो ह्यवयवस्क्िः 
साचोपस्थितापि नैकोपेक्षितार्थप्रतिपत्ती भवति समर्थैलयपरावयवशक्तिवाक्यवत्परस्परान्वयश्रयोजकानुपूर्वी तत्तात्पयैन्ञानं 
नचापेक्षमाणा तत्तंपत्तिविलम्बेन बिकम्बितप्रवृत्तोच्यत इति । एवं च रूढिर्योगमपहरतीयस्य कायेदेश्यादपनयति काया. 
क्षमं करोतीदयर्थ॑स्तख योगार्थमात्रगोचरबुद्धौ रूदिनज्ञानसख प्रतिबन्धके पयैवसानमिति भावः । तन्नेति । प्रणव इयर्थः \ 
उ्तलिद्धेति । भररासितृखविधारकलादिलिङ्गेयर्थ. । परेणेति । ओमिदलयायग्रिमग्रन्येनेर्थः । विरोषगाद्रह्यपदेन 
परमात्मनि रूढेन वणोत्मकसाक्षरस्य व्यावतैनादिखय्थः । आनर्थक्यप्रतिहतानामिति । येडु प्बरेष्वप्यभ्युपगम्य- 

मानेषु सार्थकतयां निशितसख कखविदानर्थकव्यं असज्यते तेन प्रसक्तेनानर्थक्येन प्रतिहतानां कायाक्चषमभावं नीतानां 
बलवत्तया गृहीतानामपि बलबलं विपरीतं भवति । तेषां वल्मनामेव दौनेल्यं दुब॑लनामेव कखचिदान्थंकयाप्रसंजकनां 
्आनस्यमियर्थः । तथा चोक्तटिन्नानां वर्णैष्वसंमवादानर्थक्येन योगाद्रडेरेव दुबेललमिति भावः । विक्षेष इति । रूव्यरथै 
तस्मिज्ञातिविरेषेऽभ्युपगम्यमानेऽपि नासलसंभवेन कसचिद्वैयथ्यैमिति रूढेवेरवत्वानपायायोगेन न रथकारश्षब्देन जवर्णिक- 
परिभरहः । नच विद्याभावेनाधानस्यासंभवः शङ्खः । विधेयस्य तस्यापूर्वत्वेन बर्वया रूढ्या जातिविरोषे तरवाभिकातिरिक्ते 
परिश्रहीते विधिनैव खोपपादकविद्यासदहितस्याधानख प्रापितवेन तदसंभवाभावात् । भरदासितूचदेरविधेयलच्चत्तनमान्न- 
धर्मस्य तस्य कथमप्यचेतने वणे भ्रापयितुमदाक्यलाच्रासंभवसख दुबारतात्ततोऽत्र विशेष इति भावः । आकाद्स्तदिङ्क(- 
दिति। “अख लोकस्य का गतिरित्याकाश इति दोवाचे'वि श्चुतो भूतविशेषे रूढस्याप्याकाश्म्दस्य गोण्या इया समन्तात्काञ्चत 

इति योगद्रह्यैवाभिधेयम् “खवांणि इ वा इमानि भूतान्याकाशादेव ससुत्पघन्त' इव्यदिरनन्यथासिद्धाद्रह्मणो लिङ्गात्तादशलिङ्कसख 
दशेनादिति सूत्राथः । आशंभआदयचि आन्यादिपदधघटितस्तोत्र आज्यादिपदाना योगसं भवादिदसक्तम् । प्रसिद्ध्यति । 
श्यारीरकम्रथमाध्यायतृतीयपादसूत्रम् दहरोऽसि्न्तराकाशयत्राकाशः परमेश्वर एव । “आकाशो हइ वे नामरूपयोर्नि- 
दिते" दादौ परमेश्वर एवाकाशब्दभ्रसिद्धेरिति तदर्थः । प्रसिद्धिरयन्तनिरूढाृत्तियक्षणेति भामतीकृतः । योगोऽपीदयत्र 
योगराष्दस्तत्सदशीं निरूढलक्षणामपि गृह्भातीति योगः संभवतीदयत्रापि निरूढलक्षणोपग्रहः का्योऽन्यथा न्यूनल्ापत्तेः । 

तत्परिरह एव ॒अमाणोपदद्यनं तथाचेद्यादिना विहितम् । यद्वा समन्तात्स्व॑तो व्यापकतया अकाश्चमानलस्य योगार्थस्य 
परिच्छिन्नजीवातिरिक्ते परमेश्वर एव संभवेन तत्रैवाकाश्चरब्दभसिद्धेः स एव दहराकाश इति सूजरार्थः । आाश्चशब्दस्य 

ब्रह्मणि योगसद्धाव एव । तथाचेदयादिना प्रमाणोपदरोनम् । एवंच योगः संभवतीति चेदिति पूर्वपक्षे स एव शृ्यतामिति 
योगपरिभ्रहेऽशगीङते तथाचेतिमन्थेन तत्रैव प्रमाणोपदशेनसुचितं तच्च न कृतम् । भरसिद्धेशेवि सू्रसख परपिद्धिशब्दस्य 

ब्रह्मणि श्वुखन्तरेष्वनन्यथासिद्धलिद्गेनाकाराक्षन्दस्य व्यवस्थापनेन श्वुतिषु॒तत्र तस्र प्रिद्धिपरलात्तत्राधिकरण आका 

शब्दस योगाप्रर्चनादिति शङ्का निरस्ता । भथवा तथाचेदादिग्रमाणग्रदशेनमपि श्युतेनौधेन शत्यन्तपरिप्रह एवाभि- 
हितमिवि । निषादस्थपत्यधिकरणेति । अनयैव ऋचा निषादस्थपति याजयेदिखत्र निषादाना स्थपतिरिति षष्ठी- 
तत्पुरषपरि्रदे विद्यावतन्ेवणिकलख लाभाज्ञापूरवैवियाप्रयुक्तिकर्पनप्रसक्तिरिति पू्ेपश्चमिा नामा्थंयोग॑दान्वयखब्धुत्य- 
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तयां तिषादपदेस निषादर्सबन्थिनि लक्षणाया आवेदयकत्वं तत्पुरुषपक्ष इति लक्षणम्ररतजन्योपस्थितिसेपिक्षतया 

विलम्बितग्रहृत्तन ` तत्पुरेषेण ` यवत्रैवंणिकंसख ओधः स्या्तावच्छीधभरदृत्तन कर्मधारयेण तावदुपस्थिखनपेश्षाङतखघवेने 
बलवता निषादाभिंैख्यचतिरेव बोधितः सख्ात्तसखय च परिदयागकारणाभावादपूर्वबोधकेन विधिना तखेव खोपपादकाध्ययन- 
प्रि्रहीतरकूकरणकेयागसख विधानं भवति न्याय्यमिति निषादस्थपद्यधिकरणं वेन सिद्धलादिदयर्थं इति ॥ ३ ॥ प्राणिजात- 

मधय क्ति-। भो्कृतेन खनिमित्तीढृद्यार्थासप्राणिनां भोगोपपत्त्य्थमिलरथैः । हिरण्यग्भख युरुषरब्दार्थत्वे मानमाह-- 

असवेदवेग्रेस्यादि । ओषदिति । उषदाद इद्यस्य रूपम् । पुरिविः पूवैवचनः । ओषतीत्युष उभयोः कर्मधारये 

पुरेष इति निष्पद्यते तचरं पूलस्यावध्यपेश्षयामस्मात्सवैस्मादिति दाहस्य कमयिक्षायां सवान. पाप्मन इति । अश्यादी 
नधिशृखेति' [` तेष्वधिकारं खाम्यं विधायेवर्थ । अनुशृह्णातीति । अकाशायात्मकेरभ्यादिभिः खकूपसंपादनं 
सदहकारिखपादानं चानुभ्रहः । भूतान्येव हि सात्त्विकांशेन ज्ञानेन्दियतया राजसांशेन कर्मनदियतया परिणमन्ते । आलोक- 

हपरसादिविरोषेरात्मीयैः सहकारी भवस्ति च येषु रूपरसादिषु नष्ेष्वविकलेष्वपीन्द्रियगोलकेष्ठु नवचा्चुषरासनादिः । 

कथमिति अश्रः । व्या्यातमित्युत्तरम् । आगिति शेषः । बिष्णुरूपत्वादिति । व्यापकखरूपलादिलयथैः । वतैत 
इ्यवायं हेव. । देहे यज्ञावस्थाने श्रुतिप्रसिद्धं ` हेलन्तरमाद--यश्चश्य मयुष्यदेषटेति । यदेनं यज्ञं पुरुषस्तयुते तेनं 

यन्निष्पादकत्वेन यज्ञः पुररष उच्यत इद्यन्वयः ३ नहि पुरि शरीरे शेते वर्तेत इति पुरुषो देद्ाधिपतिर्देहनिष्टो देहव्यापारं 

विना यज्ञनिवैतैक इति पुरुषे यक्ञनिरव्तैकलसयैव देहेऽपि यज्ञनिर्वैतेकलपर्यवसायित्रादस्याः श्रुतेस्तत्र मानतयोपन्यासो 

भासङ्गतः । वस्तुतः पुरुषस्य यज्ञनिर्वतैतवैन यज्ञलदिहे च पुरुषस्य सत्त्वदेव देहे यज्ञावस्थनेऽस्याः श्चुतेरपन्यासो युक्तः 

॥ ४ दयक्त्वा परयातीद्यन्वयः। इति खोकदृष्ामिप्रायमिलयपरोऽन्वयः । इतीति अयासीति परामृशति ॥ ५-८ ॥ 

फटमत उपपन्तरिति । तृतीयाध्यायद्धितीयपादसूत्रम् । कर्मणः फलमतः परमेश्वराद्धवति उपपत्तेः । नद्या्चविनादिन 
कर्मणः कलान्तरभाविः फलमुपपदयते । भवा खयमचेतनाच्ेतनानधिष्ठितात्तस्जनितध्मीदधमाद्रा तत् दधनुसारिणी हि 
कृष्पना भवति । इष्टं हि शदण्डादिभिः कुम्भकारायधिष्टितैरेव ऊृम्भादिजननम् मवेष्टकाकाष्टादिमिः शित्प्यधिष्टितेरेव भासा 
दाद्युपजननम् 1 नचं खसूपविनियोगादि विशेषविज्ञानद्न्यस्य जीवस्य तदधिष्रातरत्वं संभवति । तस्ादीश्वराधिष्टिताद्धमादितः 

फलमिति युक्तं कल्पयितुम् । ̀  एवमिदमपि दृष्टम् । ठीकिकोऽपीश्वरः सम्यगाराधितः प्रसन्नः प्रसादायुरूपमाराधकायाप- 
छृत्तश्चं कुपितः कोपादुरूपमपकारिणे फलं प्रयच्छति । नच तदनपेक्षात्तसात्कर्मण एव किमपीति तथेवेहापि भवितव्यम् । 
सौधुकर्समों प्रसन्नोऽसाुकर्मणां कपितोऽलोकिकः कश्चित्परमेश्वरस्तत्तत्करमकत्रैऽलो किकमिष्टमनिष्टं वा असादानुरूपमप्रसाद्- 
सुर्यं वा अ्रयच्छति नं कमपीश्वरमनपेक्षयेव कर्मेणस्तद्यापारद्वा किमपीति । तस्मादुपपत्तेः सिद्धं परमेश्वरादेव फलमिति 

त्तसूत्राथः-॥ ९--११ ॥ इन्द्रियद्वासणीति । इन्दिर्यंकूपाणि द्वाराणि विषयोपरन्धाविति दोषः ॥ १२ ॥ तीनसंषे. 
भानामित्तिः। तीत्रवैराग्यामभिदयर्थः । भावनमिति । इति सूत्राभ्यां व्याख्यात्तमिखन्वयः '। दैश्वरवाचकप्रणवाभ्यासः 
भरणवार्थश्वरानुचिन्तनं च चक्रवदावर्तमानमीश्चरप्रणिधानमिदर्थः । तथाचोक्तं योगभाष्ये “खाध्याया्योगमासीत योगा- 

स्खाष्यायभामनेत् । खाध्याययोगसंपतत्या परमात्मा भरकाराते"हइति । इतिचेयन्तेनेश्वरमरणिधानद्वियय्येवा्थकथनमतो सं 
पीनश्क्यं नवा समाधीलादिपतराभावेन चासङ्गतिः 1 तत इति । “ओमिलेकर्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरक्ञि'यनेनोक्ता- 
दीगसुघ्लो्तीक्तलक्षणेश्वरप्णि धानादिदयर्थः । योगसूत्रे ठ ततः समाधिखामसरस्मात्परमगतिरक्तत्युक्तवचनस योगसूञ्चेण 
निरोधः प्राप्तं परिहरति--तस्मादिति । इति व्याख्येयमिति । तथा व्याषटयने चोकतप्रणिधानात्समाधिय गतस्ततः 
करममतिरिदयस्य ` त्यभाश्च सूत्रेण विरोधः । ईश्वरश्रणिधनेनं खात्मगोचराज्ञानस्य संसारहेतोविना सखात्मगोचरसुत्तमयोर्ग 
निष्ठेस्मः- योगेन -सोद्यन्मोक्षहेतुलायोगादीश्वर प्रणिधानेन योगान्तरायोम्मूखनद्वारा योगस्यैव संपादनीयलादीश्वरप्रणि- 
धानानन्त्यस्य योगतनिष्ठयार्थक्रमलौत् । केन पाटक्रमाद्रल्वता पाठ्करमनाधो हि युज्यत एव । एतेन सूत्रसोक्तवाक्या- 
छबलप्रमोणवार्भवेन पूत्रासरोधेनेतद्वाक्यार्थकरणं नोचितमिति निरस्तम् । सूत्र पञ्चमीक्ला साक्षाक्रमबोधक्ृसय 
प्सरन्परमोः. अति थत्ीद्यते उदैश्यतावच्छेदकविधेययोरसति बाधके प्र्योज्यप्रयोजकमवष्युत्पत्या व्यवधानेन कमबो- 
धंकालाबल्यावं * निरविशंयशक्तिमं दीश्वरप्रणिधानसुत्कषैकाष्ठासुपगते. मणिमच््रन्यायेनाविद्योविरोधिभवत्तामुन्मूलयत् विनापि 
घौं सोक्षहेतरतीदलं चं ` योगान्तरयमाच्रोन्मूलनक्षमताञ्ुपगतं, योगसंपादनेन मोक्षहैतुरितीश्वरप्रणिधानसख तस्य मोक्ष 

क्ेगर्प्विजादीयफेल्दयकल्वसयोपपक्तेवो" ' सूज्रनिरोधपरिहारसंभवाडुक्तरीव्या न व्याद्येयनमिलयभित्रयाह-वि चित्रेति 
॥ 4३---१५ ॥' अभिविधिरभिव्या्िः । ब्रह्मलोकं आध्नामप्यपुनरडत्तिश्रवणाद््र्येयादीमामसद्गतिरिदयतञद-- 

अत्रयः व्यवस्थेति । मतस्कतवोऽपीति । तदुपासनं क्रदुैषा ते तत्रतवो न तत्करतवोऽतत्करतव इलर्थ. ! अनाच्त्तिः 
चाच्दादिति । बह्मोपासकानां ब्रह्मलोकं गतानां न त्तः पुनरा्ृत्तिः कयं ब्रह्मणि सक्ते युक्तिः । न स पुनरावर्तत इति 

्ुतेरिति सूत्राथः । इतरत्रेति ।्रुयन्तर इत्यथः ।' इडेति चेममिति च ब्रह्मलोकगलयधिष्छरणकल्पपरं । तथाच यस्मिन् 
कल्पे ब्रह्मलोकं गतास्तसिन्कत्पे न पुनराद्ृततिरिति श्चुख्थस्तत्र कत्पान्तरेऽपि. पुमरा्त्यभावेऽपि व्यावदा भावादिहेती. 



भ० ८ छ° २४ ] श्रीधमदत्तशमेणा(धसिद्धबचादा्मेणा) विरचितो गूढाथेतत््वारोकः । १६५ 

समिति च व्यथं विशेषणं स्यादतः कल्यान्तरे पुनरागरृ्तिरभ्यत इति आग्रह्मेयदि नासङ्गतिः ¬ -वैष्यवं धाम गतान 
क॒ कथचिदपि न पुनराङकत्तिरिति ब्रहमलोकादपयुतकषैश्च सिद्ध इति भावः ॥ १९ ॥ युगानीलश्य विवरणं चलुयुगानीति 
॥ १७--१८ ॥ समाननामरूपत्वाच्चाञ्त्तावप्यविरोधो दशेनात्स्मृतेश्चेति । अरथमा्यायतृतीयपादस्थसिदं 
त्रम् । देवादीनां विवरम स्थितेऽनितयवग्रहवचत्ायभैत्रादिशब्दानामित चेदस्येदरादिशब्दानामपि विग्रहवदनिे- 
वद्रादिदेवताथरपि पौरुषेयोऽनिदयः संबन्धः स्यात्ततश्च निदयशब्दार्थसंबन्धन्यवस्थापनेनानपेक्षव्रद्वदस्य व्यवस्थापितः 

यलरामाण्य तख विरोध इयाशङ्कायां “शब्द् इतिचेने'ति सूत्रेण सव्याख्यानेन गवादिशब्दानां यथा निल्येगंवायाकृतिभिरेव 
निय एव तथेन्द्रादिशब्दानामपि निदरेषेन्द्रायक्ृतिभिर्निलय एव संबन्धो न चेत्रादिशब्दवदनियकन्यक्रिभिरतित्यः 
संबन्धी गवादिव्यक्तीनामिवेन्द्रादिव्यक्तीनामप्यानन्याद्यमिचाराच शकिलक्षणसबन्धसखय वक्तुमराक्यलात्तथाचानपेश्चस्य 

सूपपादखेन न विरोधः । भमाण्ययेलेवं निराकृतायाम् । म्रलये निरन्वयं ध्वस्ते जगति देवादीनभपि विनाशे 
सगोन्तरे देवान्तरसख संज्ञान्तरविशिष्टसयोद्धवादिन्द्रादिशब्दानामिन्द्रधेकाङतिविरहेणम निद्यन्यक्तिभिरनिय एव संबन्धो 

भवितुमर्हतीति न प्रागुक्तं युक्तमिदयाशङ़ायाः पुनर्द्ताया- निराकरणं समनैद्यादिसूत्रेण कतम् । तथाहि 
अनादौ संसारे प्रतायमने यथा सुपोत्थितानां पू्वैवदेव तैसेरथः राब्दैश्च ते. एव व्यवहारा न विसश्शास्तथा प्रर्येऽपि 
सर्वेऽर्थाः राब्दाश्च प्राण्यदृष्ठान्तःकरणसहिताः खकारणे मायावतिं परमेश्वरे ग्रखीय सृक्ष्मक्ूपेणावरिथितां भोगायुकूके 

हयद्टे पुनर्विपाकाभिसुखे सति पू्सर्गायाङृतिंज्ञादिषिषिष्र एव प्रादुभेवन्ति सवै व्यवहायेव्यवहदारा न॒ विसद्शाः 

विसद्शाते तत्तजाययुगुणवासनोद्रोधनियमिततत्तनात्युचितमोगदुरवस्था स्यात् सर्वस पूतौुभूतनिसदशलादुद्धोध+ 

स्याकिचित्करलयापातात् । तसायादराकृविषंज्ञादिविशिष्टदेव मनुष्यप्ह्वपक्ष्यादयश्वक्षुरादयः प्रतिनियता मोग्यागोचराश्वः 

सुखदु.खसाधनभूता घटपयादयोऽन्ादथो इक्षलतोपलादयः पराक सर्गे तादशाङृतिसंज्ञादिविरिष्टा एवोत्तरसगेऽपि आदु भवन्ति ¶ 

टष्वैलक्षण्येन कल्पनायां मानाभावादिद्याङृतेरेकलदहिवतादीनामेकयैकया तया तत्तत्संज्ञानं निलयः सबन्धः संभवतीदयविरोधः 

इृश्वरालयदाचाधिकारिकाणां दिरण्यगभन्द्रदिदेवतामलुसप्तष्योदीनामितरप्राणिनः जञेश्वयोदिवैलक्षण्येन पू्वैकल्पन्यवहारवे- 

दादिभरतिभाना्पूैवदेवाखिखव्यवदारपवर्कखम् । भवन्ति चार श्चुतयः “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च 

प्रहिणोति तस्माइ्यादि “सूयाचनद्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्" इ्यादिकाः । स्मृतयश्च ऋषीणां नामधेयानि याश्च 

वेदेषु टयः । शर्ै्थन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददादयजः ॥ यथर्ुष्डरतुलिङ्गानि नानारूपाणि पयेये । दृरयन्ते तानि तान्येवं 

तथा भावा युगादिषु ॥ यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यासे सांपतेरिह । देवदेतैरतीतैदिं सूपैनामभिरेव वचे"यादिक्षाः । 

एवंचेन्द्रादीनां समाननामरूपलदेकाडलयेकसंजञावत्त्वाच पुनराङत्तावपि सरवप्रलयोत्तरं सर्गेऽपि निरक्तद्धितौरनिरोधः 

सबन्धनिलत्े विरोधस्यसंभवः । समाननामरूपत्े हेतुः दरीनाच्तेस्खेशव्युक्तसूत्राथं इति ॥ १९--ररे ॥ 

गतिखतिशाष्वयोरिति 1 अनन्तरश्छेकस्थयोरिति । कालखयातद्रूपलादिदपि च शेषः । अभावादिति प्रातःकालेऽतर 

सूरस्य देबललाच्. । तथाचान्निदोत्रकर्मणोऽभ्नित दन्यदेवताकख यथदिवतैकदेरोनाभिना संबन्धादम्रये होत्रमिति य्युत्पच्या- 

भिदोच्रशब्देन म्रहणम् । तथा मास कालतदन्यामिमानिदेवताकस्याप्येकदेरेनापि कलेन कालोऽस्यास्तीयशेआदचि 

निष्पन्नकालदाब्देन प्रहणमिद्थैः ॥ २३ ॥ आतिवादिकास्तद्धिङ्गादिति । चतुथौष्यायतृतीर्यपदे सूञ्चमिदम् । 

अविरादिशव्दाः किं देवयानमार्मचिहपरतिपादकाः । यथा केके भ्रामं नगरं वा भरतिष्ठसमानोऽ्वशिष्रते गच्छेतसलमसु्गिरं ततौ 

न्यग्रोधं ततो नदं ततो ग्राममिति तथैव देवयानेन प्रस्थितख मागचिहभ्रतिपादनं तेऽर्चैरमिसंभवन्तीद्यादिकमुत देवथोनेन 

पथा गच्छतो मे भोगभूमीनां परविपादकासत ते शब्दा यथा दूरं स्थितस्य रोकेऽपि भवन्ति तानि तानि विभरामस्थाना- 

न्यथवातिवाहकानां स्थानात्स्थानान्तरमसुगमं नेतृणां प्रतिपादका शाब्दा यथा लोकेऽप्यज्ञातसंकटवरत्मना परस्थितस्य 

तत्तत्स्थानभ्रापका मा्गमिज्ञा भवम्ति पुरुषा इति संशये सिदधान्तप्रविपादकम् । अिरादिशन्दग्रतिपाद्या अर्चिरायभि- 

पानिन्यशेतनाः स्थानान्तरप्रापणलक्षणातिवहनयोम्या देवता भवन्ति न मागेचिह्ञानि । यतस्तानि पवैतक्षनयप्रीन्य- 

वस्थितानि स्थिराणि माम॑सुपलक्षयितुं समर्थानि मवन्डनिरहप्रवीन्यस्थिराणीति लक्षयित॒मसमथानि । भरता दि शान्ते. 

इम्यनिषि रात्रावपि शृषणेऽपि "पक दक्षिणायनेऽपि वन्ति ब्रहमोपासकाः कषीणे. भार्य प्ताः नापि भोगस्धानानि 

रतना विगतदेष्टानां सपिण्डितकरणश्रामाणां मध्य भोगासामर््यात् । युज्यन्ते चातिवाहिकास्ञेषां संपिण्डितानि सस- 

कायासयथौनीन्दियाणि येषां प्रेतानां रोकेऽपि दृस्यते मनत्तमूच्छितादीनामसमरथेकरणानांरस्थितानामतिवाहचन , पन्त: 

व्यस्थानप्रापका भवन्तीति न केवलं युक्तेवेतत्परयेतन्यमपिहु॒वद्िह्गात् । तस्यातिवाहकबस्य सिङनङगदभनत् । 

तथाहि “चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान्त्रह्म गमयतीति सिद्धवद्गमबिवृलं दरोगति । , तथ चोपसंहरे स्फुट 
मारिवाहिकलमम्िरभिसंमवन्तीग्यर्विषा सह सामान्यतः श्रूयमाणममिसं मवन गमन प्रयनसितममि संबन्धं  बा्नकाभवेात्छ 

विष्डितकरणानां खतोगन्दुमसमथीना विविष्वेतनसाध्ये नियतश्चुलुक्तगविविरेषे गययित्पेशलाबातिषादक़लक्षण- 

दबन्धिदमेऽवस्थपयति अभिरादयोऽपयनरेतता अतिदाहथिदुमसमथो इवि - ज्ामिमानिनेीवता सक्मन्ति ता भवि) 
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वाहिकाः तथ्रहि नायन्तमश्ुतकल्पना । लोकेऽप्यतिवाष्केष्वेवं॑निरदेशो ट्दयते । गच्छ लं बट्वमांणं ततो जयसिहं 

ततः कष्णगुप्तमिति बरवां जयसिहं स इृष्णगुप्तं अति लां नेष्यतीति तात्पर्येण । नचामानवो ब्रह्म गमयतीदेतद्रचनं 

विद्युतो ब्रह्मगमयितृखममानवपुरुषस्याह यथावचनं हि व चनिकमिति ततः कथम्िरादेरतिवाहकलसिद्धिरिति वाच्यम् । ̀  

उन्तयुक्तैरर्विरादेरतिवाहक्ले सति हि तलह्नरणादतिवाहकलमनूया्चिरायतिवाहकवत्पराप्तमानवलप्रतिषेध एवेतत्तात्पर्येण 

वाक्यसेदोऽन्यथाऽमानातिवाहकलयोरपूवैयोरुमयोर्विधाने वाक्यमेदापत्तरिखमानवः पुरुषो ब्रह्म गमयतीयेतखय स्थिता. 

भ्यचिरायतिवाहकलसख संदिग्धस्य निणये लिङ्गलयुकतं भवति युक्तम् । अविष इद्यादिपश्चमी हेतौ । अचिराद 

मिमानिदेवतानां गमयितृखेऽचिरादीनां यथाकथं चिररयोजकलमाश्निदेति बोध्यम् । विद्युतोऽनन्तरं वसणादिलोकप्राप्तावपि 

वरुणादीनां न गमयितृखममानवपुरुषयस्येव विद्युदभिसंभवनानन्तरं गमयितृखश्वुतेसत्कदर्थने कारणाभावात् । वरुणावी, 

नामग्रतिबन्धकरणेन साहायकलमात्रभिति द्रष्टव्यम् । एतय्यार्थसख टीकायामिह॒संक्षेपेणोक्ते विस्तरतोऽभिधानमावदय- 

कपरिज्ञानलादिति ॥ देवतानासिति । संबत्सरायभिमानिदेषतानामियरथः । अरेति । अनुपदोक्तश्चुताविव्यथैः । 

्रुत्यन्तरेति । मासेभ्यो देवलोकं देवरोकादादिखमिति बहदारण्यक्चतेः यदा वै पुरपोऽस्मष्ठोकात्मति स ॒वायु° 

मागच्छति तस्मै स तञ्च विजिहीते । यथा रथचक्रख खं तेन स ऊभ्वमक्रमते स आदिदमागच्छती"'ति बुहदा- 

रण्यकथुतेश्ानुसारादिवयथः । आकरे निणींतसिति । वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम्' इति सूत्रमाष्ये निणीतमिर्थ. । 

सन्ति यदपि नानाविधगतिमार्म्रतिपदिद्ाः शुतयस्तथापि पूर्वाधिकरणे गन्तव्यसखय कायत्रह्मण॒ एकात् । स्त् 

गद्यकदेद्ाप्रयभिन्ञानादेक एव गतिमागोऽनुक्ततसद्विरेषाणां सर्वत्रेबोपसंहारः मस्तु सेऽर्चिरमिसंभदन्तीदयादिच्छ- 

न्दोग्यश्चुतयुक्त आद्रणीयस्तत्र भूयसां मागैपवैणां कमवतासुक्तेरन्यकमाश्यणे हि बद्रनामन्यथा नयनं सात् । छन्दो- 

उयक्रमाश्नयणेऽत्पस्यान्यथानयनमिति सिद्धान्तितम् । अनन्तरे चाधिकरणे मासानन्तयेस्य मासघरितसंवत्सरे युकलेन 

च्छान्दोग्यश्चुतिषिद्धलेन मासेभ्यो देवलोकमिलघ्र मासानन्तयेख्य संवत्रद्रारकानन्त्यपरत्रम् । यदा वै पुरुषं इद्यत्र 

शुतावादिव्यासपूैलवं वायोः प्रतीयते स वायुः विजिहीते छिद्रं करोति तेन वायुप्रततेन रथचकच्छिद्रमितच्छिद्रेणदिलयप्रपिः 

भरविपादनादिवलोकादादिव्यमिलयत्र देवलोकानन्तरयस्य वायुद्धारानन्तयेपरलमेवं च छान्दोग्ये श्रुतस्य संवत्सरानन्तयखादिये 

संवत्सरानन्तरदेवलोकानन्तरवाय्वानन्तर्यद्वारकखय विवक्षितम् । “स एतं देवयान पन्थानमापदययाभिलोकमागच्छति स 

वायुलयेकं स वरुणरोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोक'मियसमिन् कौषीतकित्राह्मणे श्चुतानां वरुणादीनां पाठक्रमेण 

क्रमवतामश्चुतक्रमाणामागन्तुकानामन्वे सन्निवेश इति न्यायेन च्छान्दोग्यश्चुतिलिद्धकमवत्तडिदानन्तयेम् । छान्दोग्ये 

त॒डिदानन्तर्य॑च वस्णेन््रभरजापतिद्वारकानन्तयेपरमिति सिद्धान्तितमियतदभिसंधायोक्तमाकरे निर्णीतमिति । तथ. 

चाचिरिलदेस्यम्थः पर्यवसित. । का्ब्रह्मोपासक्छाः प्रेताः संपिण्डितकरणग्रामाः प्रथमं स्वदेरामिसंबद्धमर्चिः प्राप्रोति 

ततोऽभिरमिमानिनी देवता तमहः प्रापयति तदभिमानिनी श्द्कपक्षं तदभि मानिनी मासं मासासिमानिनी संवत्सरं तदभि- 

मानिनी देवलोकं देवरोकदेवता वायुं तद्मिमानिनी आदिखयमादिखयश्वन्द्रमसं चन्द्रमा विद्युतं  ततोऽमानवः पुरषो वरणा- 

दिभिरमतिबन्धमात्रेण दत्तसाहायकः करमेण वरुगेन्द्रपरजापतिलोकमष्याद्रहमलोकं प्रापयतीति । ते ततपरा्ुवन्तीति । कार्य 

बादरिरख ग्युपपत्तेरिति चतुथौध्यायतृतीयपादपत्रम् । कार्यं कार्योपाधिकरं बरह्म राप्यम् बादरिराचायौ मन्यते 

कुतः अख का्यब्रह्मणः गन्तव्यल्ोपपत्तः अदेरावतत्वा्न निरपाधिकमतथालादिलरथः । तद्भारेवेति । गच्छन्तीति शेषः । 

अन्रेति । बरह्मखोकं भराप्यापि केचिन्निववैन्ते केचिन्नेदयस्य भतिपाद नमिलयर्थः । व्यस्यानात् उन्तमागेकथनेन तन्नियतो- 

ताथापि ऊाभादिखर्थः ॥ २४ ॥ इति श्रीमेथिलधमैदत्त्र्मणा विरचिते गूदा्थदी पिकालोके अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

नवमोऽध्यायः । 
लद्येति । ध्यान येल्थः । शत ध्यानं अनय्तीदयमेनान्ययः 1 इदमिति द्वितीयान्तं ज्ञानविशेषणम् ॥ १ ॥ प्रदं 

वानमिद्यस्य परदशा न॑ मयेदं विदितमिति । प्रदयक्षं फलमिदयष्य प्रदरभं न इष्टमिदानीं ममाक्ञानमिति बोभ्यम् ॥ ९ ॥ ३ ॥ 

वर्छरतेनाभ्यसङृतेन । न तत्संवभ्यते । नाधिषठानं संबष्यत श्रथः ॥ ४--७ ॥ किनिभित्तेति । भ्रयोजनस्यापि 
निमि्ठलमालम्ब्येदमुक्षम् । प्रयोजनं विना कसयाप्युत्पत्तिस्थिदयदेरभावात् । वैतन्यमात्रयेदयस्य द्वितीयचेतन्यसेखर्थ; । 

दुभ्धाभाधादिति । परमाथंसदितीयस्याभावादिवि शेषः । अपवगौविरोधित्वादिति । भदितीयसखसखरूपापवर्ग 

तद्येव क्पितल्य अन्धश्य स्वेन तस्यापवगोविरोधिलादिव्यथः । इत्याधयुपपस्िरिति । खषटिकरटन्यदेः पारमार्थिके 
खतः्रमाग्श्चुतिषिद्धा । भोक्तु द्वितीयलावसखलसदामुक्तलाथदुपपतिरिदर्थः । भोक्तृभोग्यभोगवन्धदिकरपनया सष्िक- 

हपनानादिमायोपादानातत्वक्ञनाववानाट्खीक्रियतेऽसाभिरिति सायुषपतिने भ्रतिक्र्याद--खषेरिदयादिना ॥ ८--१५॥ 

वैश्वानरे छादशाकपाल इति । वैश्वानरद्रददाकपालवाक्येन वैश्वानरदेवताकदवादशकपालसंस्छतदरव्यकयागवि भायकेन 

स्होपकमोपरंहारदिभिरेकवाक्यलनिणैये कमान्तरासंभवादद्क्रपालनाकयं द्राद्शकपालन्तगताटश्पाङं ततोजयुद श्रथ 



० १० शछो* ८] श्रीषरमदत्तर्मेणाधतिद्धवनराशर्मेणा)विरदितो गृढा्थतसारोकः। १६७ 

ल्यं तत्छस्तद्रव्यकानुवादो यथा्टकपालाभ्नेयादिविृतिवा्नुसंधानाय तथा अहृतेऽपि स्वैभ्यः सथ्यवहारोपथोगिपदा्था- 
एथक्ख परमेश्वराभिन्नतया तदलुवदेनार्थौत्तदनुवादाभिन्नं तत्तदेकदेरकथनं पूणफलनुबन्धिपरमेश्वरात्मतया तत्तत्पदार्थ्नानं 
ज्ञादिव्यवष्ारेषु भवतीति सूचनायेदयर्थः ॥ १६ ॥ सैव ऋणेव साम श्ङ्ते सामपदाभिधेया । पूवापरयोमेन््ररूप- 
यन मध्ये स्थितस्य साभ्नोऽपि तद्रूपताया एवोचितलात् । सामपदंत्विति । "गीतिषु समाख्याति सूत्राटुसारादिति 
षः । गीतिमाच्रेति । मात्रपदेन ऋचोव्यवच्छेदः ! अन्यदिति । भृतालुपयोगि । रथन्तरादीनां सान्नां ताछ ताख्छश्च 
बेधानाद्रीतिविरिष्टाया ऋचः सामरूपलरे तस्मा ऋक्षु विधानस्यासंभवात् गीतिमात्रख सामशंज्ञाकरणं तद्धि तत्प्रयोजवमिह 
स्तीति भावः ॥ १७ ॥ ब्रह्म विभ्वेव्यादिः । सात्त्विकीं गतिं सत्त्वगुणं पुरस्डृद्य कृतस्य कर्मणो विद्युद्धतपोध्यानोपासन- 
#माभ्यासदेः फकरूपासुत्तमामाहुः । ह्या हिरण्यगभेः । विश्वखजो मरीच्यादयः । प्रजापतयः धों विग्रदवां स्दभि- 
नी देवः महाम् ध्यत्तं च तत्तवद्वयाभिमानिन्यो देवते । एते घव घात्तिविककमफलभूतजन्मवत्तया सास्विकगतिलेन व्यपदेष्टु 
शा एतामिलेतच्छन्देन पराम्रद्यन्त इयर्थः ॥ १८--२४ ॥ उष्मुखन्यायेनेति । यथोष्टशब्दयेद्रसुखसदशे लक्षणा 
पेद बहुनी हिसमासस्तथेय्थः । समासानङ्गीकाराद्धिना विरोषविधि मध्यमपदलोपिसमासानङ्गीकाराप, । तेन देवख 
खन्धिप्रसाधकं वा व्रतं येषां ते देवव्रता इति न समास इयर्थः । यूपाय दारंलादौ प्रकृतेश्पादानख विृतिभूतोपदेया- 
पर एव समासस्तेन तादधथ्यचतुभ्यां देवाय वतमिति देवव्रतमिति न समासः । भवति हि तत्वबम्धियल्किचिद्रर्च्थर 
येऽपि तादभ्येव्यवहारः \ यथा ब्राह्मणसंबन्धितृप्याययैऽन्ने ब्राह्मणाथमन््रं ब्राह्मणाय वाज्नमिति तथां देवसंबम्धि्रसाद। 
ऽपि जते देवार्थं नतं देवाय वा व्रतमिति विग्रहमान्नं नानुपपन्नमिदयभित्रेयाद-प्रहृतीव्यादिना । ययप्युपकमादुरोधेन 
नर्णयो न्यथ्यस्तथाप्यन्यस्थसेज्याशब्दस्य पृजामात्ररूढल्रेनासंदिग्धार्थतया वेन सामान्यतो नियमबोधकसखय त्रतशब्दश्च 
ूजात्मकविक्षपरतानिणैयो न्याय इलयाह--अन्तेचेद्यादिना ॥ २५॥ २६ ॥ कसंसिच्यथं घेति । यज्ञादिसाङ्ग- 
नाय्थमिडाभक्षणादिकमिदय्थंः । समर्षणसिति । यतोऽदं परमेश्वरपरतन्रस्ततः स्वमिदं कर्मफरलसदहितं सर्वात्मक 

त्येव न ममेति ज्ञानमिदर्थः । गुराविति । सप्तम्या विषयलविशेषोऽर्थः ॥ २७ ॥ २८ ॥ सावि्स्येषेति । यथा 
सावित्रे भ्रकादयस रोभनोऽलोभनश्च सममेव संबन्धी तथा सुकृती दुष्कृती च मम समानमेव संबन्धी रागदेषादिरक्षणसं- 

्रन्थविशेषो नेलय्थः । वद्धिवत्कद्पतरूवच्यावैषस्यसिति । यथा बेर्दहने कल्पतरोः प्रदाने सयसति च साम्यमेव 
तस्य तादशखभावलात्न वेषम्यं तथेदयर्थः ॥ २९--३४ ॥ 

इति श्रीधरमेदत्तरर्भणा विरचिते गीतागूढाथदीपिकालोके नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

ददहामोऽध्याथः। 

उपायभुता इति । सोपाधिकध्याने एपाधिभूततततद्विभूतिविशिष्टसख विषयल्न तत्र विरेषणीभूतविभूतिन्ञानसख देतु- 

तया तद्विषयतेन तासासुपायल्रात्. निरपाधिकज्ञने च घ्यानजनितधर्मविद्ोषादिनाऽन्तरायनिवारणनिर्विकल्पसमाधिसंपाद्- 

नादिद्ारा विरिषटदवयान्वयवाधाद्युपस्थापनभागलक्षणाञु्धार्थतातपयेगरहसपादन दवारा वोपायलाच्ामिदहितय् ॥ १ ॥ २ ॥ अन्यत्र 

पापनिश्त्तावपि तत्कारणख संमोदस विद्यमानतया तत्र सूक्ष्मावस्थारूपसंस्काररूपेण पापघ्तवात्संस्काररूपेणाप्यनवस्थान, 

रपस भ्रकषैख पापसुत्तौ न संभवो भगवद्वेदनेन संमोहनिकृत्तो तत्संभव इदयभिप्रदयाद--~मकषेणेत्यादिना ॥ ३ ॥ 

सर्वैपदार्थावबोध इति । खसमानसत्ताकखमावपुरस्कारेण स्वैविषयकबोध इलर्थः । बोदव्येष्विदि । इ्निषटतया 

बरोद्धग्येष्विदर्थः । अव्याङ्कतयेति । उभयकोय्यवगादिलेनानवस्थितविषयत्व ज्ञान व्याकुकत्वं तद्भावोऽन्याङ्कल- 

मसदेदल्रमिति यावत् । तेनेयर्थः । विवेकेनेति । इलयानिशन्याशृततिरनिटख चेष्टव्याडृत्तिरविवेकः तेनेयर्थः । प्रथमतृती- 

यायाः ख्पलक्षणं द्वितीयतृतीयायाश्च विषयललक्षणं वैचिष्यमर्थः । अन्वयश्च द्वयोः अदृत्तिपदाथं शरवृत्तिश्व बोद्धव्येषु 

चेतसस्तदाऋारपरिणामात्मिका क्ञानपदव्यपदेरया । कतैव्येष्विति । छतिनिषयेष्िखरथः । कृतिर्थनोऽत्र द्विविधः परि्राह्यः + 

अदृत्तिर्निवृत्तिश्च । तत्राव्याकुलचं निष्कम्पलम् । विवेकश्वोपदिययैवोपादेयतया हेयस्येव हेयतयाऽवगाहनम् । आक्कुष्ट- 

स्येति । आक्रोशो निन्दा । निर्विंकारेति। अक्रोशताडनभ्रयुक्तकरो धादिरूपनिकाररदितेयर्थः ! नान्यस्मादिति । 

यद्यपि ्राविखीक्तत्तत्कारणसद्भावादन्यथा तेषामेकमाघ्रजन्यत्वेन पाथक्यानुपपततेरवियाया अपि कारणलचिदमनुपपरचं 

तथापि सवै भावाः प्रयेकं तत्तत्छारणेन चेतनेन तेनतेनाचेतनेन वा जायन्त एवाविद्यया चाचेतनया इत्लमचेतनाततु 

सत एकस्मात् मत्त एव कायेन सवै जायन्ते नान्यसादिदरथे तालयोन्ालुपपतिरिति ॥ *--५ प उपादानं निमित्तं 

चेति । समस्तजमदाकारेण परिणममानावियाश्रयत्वेनाधिष्ठानतया बिवतोंपादानमिार्थोऽतषएव सर्वसैव जगतः सद्रूपानु- 

बिद्धतया प्रतीवित्मादानकारणादुविद्धतयैव काथेस्य प्र्यात् । निमित्तं च कायौयुकरेक्षणे च्छादिमत्तया रूपमेदेनेकसप्यु- 

तिनिशा. ५ तन्तन्परति ठताक्षरीरख अयन्नविरेषावच्छेदकतया निमित्तज्ञसख दतापरिणाभिललादिषखंदत- 
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लवेनोपादानलस्य च दटादिति भावः ॥ ८ ॥ मयि चित्तमिति । इत्यात्मना परिणतं चित्तमियर्थो मदेकाकारचि- 

लदृचिरूपयोगवत्त इति यावत्. । मद्धजननिमित्तेति । मम सजनं सेवा भ्त्युत्पत्युकरलो व्यापारः मन्मू्यालेकना- 

्नवन्दनस्वुतिकी्तिश्नवणादिलक्षणस्तस्य निमित्तानि चश्चुरादयो येषां त इयथः । मययुपसंहतसर्वैकरणा इति । 

उपसंहारः समर्पणम् । नैतानि मदथानि नाहमेषामधिष्ठाता भपित परमेश्वरभजनायथानि स॒ एवाधिष्ठातेति बुद्धिरिति 

॥९॥ १०] न कर्मणोऽभ्यासस्य चेति । नान्यख कखविदिति वक्तव्यम् । तत इति । दीयत इयर्थः 

॥ ११--१७ ! जनार्दनेति । जनैरर्यते याच्यत इति जनार्नेयख व्युत्पत्तिः । खद्धाक्यमिवययुक्तेरिति । यदि 

तदुक्तं सयात्तदैकरपकमेव स्यादलुक्तौ तसय तदध्याहारे तात्पयेसत््वे रूपकम् । अनभ्याहारे चोपमानवाचकपदेनोपमेयसख निगर- 

णादतिशयोकतिः । इदं न वाक्यमिलभ्याहारे कथ्यमाने वाक्यरूप धर्मिण्यमृतयारोपार्थं बवाक्यलस्यापहवाद पहृतिरिखयनु- 

क्तरलकार्रयप्रापणहेतुलदधतुतवेनोपन्यासो युज्यते । संकर इति । न निथितानामयं संकरोऽपितु तात्पयसंदेहात्संदि- 

स्धानामिति बोध्यम् ।॥ १८--३१ ॥ प्रमाणतर्केद्यादि वादलक्षणसूत्रम् , यथोक्तोपपन्नेदादि जल्पलक्षणसूत्रम् , सत्प्रतिपक्षे" 

ल्यादि वितण्डालक्षणसूर्चव न्यायदर्शनभ्रथमाध्यायद्वितीयपादस्थम् । तदर्थश्च भाष्यवरतिकतात्प्यीदितो विस्तरेणावगन्तब्यः 

सक्षेपत दृदाप्युक्तः । छल्जाविनिभदस्थानानामपि लक्षणानि न्यायदशेनथमाध्यायद्वितीयपादे द्र्यानि ॥ ३२ ॥ दन्दः 

से एव सर्वपदार्थप्रधानस्तदतिरि्तो न कथित् । तत्राव्ययीभावोऽक्षपरि दण्डादण्डि तिष्द्धप्रति विहाय प्रायेण पूरवैपदाथः 

श्रधानसत्पुरुषः पू्ैकायाधपिप्परीदयादिकं विदय प्रयेणोत्तरपदा्थप्रधानो बहुब्रीहिः सर्वै एवान्यपदारथप्रधान इति सर्वैष- 

दार्थप्राधान्यादन्यभ्यः समासेभ्यो दन्दस्य शरै्मिदयाद--उभयपदाथद्यादिना ५ ३३॥ ग्रन्था्थचारणाश्क्तिरिति। 

इच्छमत्रेणः स्गत्युपधायकः संस्कारः फलबङेन चरमफक्मरणकालदिनाईयतया कल्पनीयो धारणा चेतसो त्तिविरोषो वा । 

सदलयप्यनुभवे कस्यचिदेव ताददासंस्कारादवरेयकट्प्या तदनुकरूला शाक्तिः सा पदार्थान्तरमस्माकमदृष्टविदोषो नैयायिकानाम् । 

हर्षविषादयोरविङकृतच्चिन्ततेति । दषे सति तद्धेतावनुभरहादिरविषादे सति तद्धेतौ कोपादिविकारसतद्राहिदखं क्षमेति । 

वस्वुतसदनुत्पत्तिभयोजकः सत्त्वातिशयाक्तिविरोषादिपदामिषेयित्तख इत्तितिशेष इति ॥ ३४--३९ ॥ सवेक्षेना- 

पीति । परमेश्वरातिरिक्तसरवै्तेनापीदयर्थः । सन्मान्नविषयत्वादिति । सत्पदं विद्यमानाथकम् । मात्रपदं च छ्लार्थ* 

कम् । तेन निखिलसदेकविषयलादिद्यथंः । तथाच प्रमेश्वरातिरिक्तख या सवैज्ञता सर्वविषयकं ज्ञानं तद्वियमानस्वैविषय- 

कमेव नतु भूतभविष्यवतैमानपर्याप्सवैलव्यापकविषयताकं । तथाच मा्रपदसेतरन्यावतैकपरत्वे सदस्य पारमार्थिकरस- 

रत्वे ब्रह्मकारनिर्विकत्पकन्ञानान्यस्मासंमरहः । टृखज्ञादिव्यादृत्तसय कालसंबन्धितया सत्त्वेन वा प्रतीयमानख बोधकतवे 

स्बधेव किचिज्ज्ञात्सवैजञस्य वैलक्षण्याजुपपत्तिः । सवैज्ञस्यापि निखिलविभूत्यज्ञ्र उक्तस्य इेतुखालुपपसतिः निखिलनिभूतिज्ञसाधा- 

रण्याद् । मा्रपदख छत्ल्ाथकत्वेऽपि सत्पदस्य दखराक्षादिव्याडृतवस्वुपरल उक्तस्याखिलनिभूतिज्ञलहेतत्वेन तद्धिपरीतद्ेतु- 

लानुपपत्तिः । बिद्यमानारथकत्वे च परमेश्वरातिरिक्तसरवज्ञनेऽपि भूतादेरपि विषयत्वेन तदसंम्रह इद्यादिदूषणानां 

नानकार इति ॥ ४०४२ ॥ इति श्नीधरमैदख्तदार्मविरनिते गूढा्थसैपिकारोके दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

एकादरोऽध्यायः । 

शोकेति । चोकनिषृततिरूपो य उपकारस्तस्मा इयर्थः ॥ १ ॥ अविकारित्वमि ति । कैल खोपाधिभूतमायापरि" 
गामत्वेनाखाभाविकल्रादिति भावः । अवैषम्यमिति । अनादिभवाहवद्विचिन्रतत्तसुदषाधिष्टातृत्वेनैव तत्मयुक्ञ्यभा्चभादि- 
कारयितृत्वेन खातष्याभावादिति भावः । भथसज्ञोदासीन्यमिति । असङ्गख्यीदासीन्यं रागादिरदितत्वे सति तत्तत्फल।- 

भोक्तलम् । ागुक्देतुरेवात्रापि हेद॒त्वेनादुषेभेयः । विपरिणतमिति श्वुताविति । द्विवचनान्तप्रहृतिभूतमेक्वचनान्त. 

त्वनानुसंहितमियथैः ॥ २--५ ॥ नानाविधानीत्यस्य बिवरणमिति । ननेद्यख बह्ूनिति अकारार्थकस विधेय- 

द्यादिद्यानिदयादीति ॥ ६--११ ॥ अज्राविध्यमानेति । यदि पदसमभिन्याहतेन स्यादिदखनेन तादी भा नास्रीदयसय 
निगरणादविद्यमानाध्यवसाय उपमानस्य तत॒ उपमानाभावाच्लोपमाभावपरात् यदि सखयत्तादृश्षी भावः सा सदशी 

स्यादिद्मतोऽभूतोपमाऽत्रियमानखरपोपमात्मिकाऽतिरायोक्तिम्यमाना प्रथमं यदि सखायदि वा न स्यादिलयादि मन्य इयन्तेन 
प्ायुक्तामुखक्षां व्यज्यन्त परमतात्पयविषयनिरुपमलमेव व्यनक्तीय्थः । उभाविद्यादिकस्यचित्कवेरुकतालंक्षाराणां वाच्य. 

दयज्ानायुदाहरणभूतं पयं दितम् ॥ १२ ॥ १३ ॥ आलस्वनविभाव्ेनेति । उत्पादकोद्रोधकयोर्विभावरब्दो वतेते । 

आलछम्बनश्चाश्रयो विषयश्च । निराश्रय निर्विषयस्य च विस्मयादेशेतोदृत्तिविशषेषस्य सरूपेण वासनारूपेण वा स्थायिन 

उत्पस्यसंभवादि्युत्पादकरूपो तिस्मयस्याञनाभरितसख स्थायिनो विषयो भगवानालम्बनविभावः । उदीप्यत उद्धोध्यते का्य- 
करणाहीवस्थां नीयतेऽनुद्धद्धः स्थाप्यते न॒तदुहीपनविभावोऽजर भगवतस्तादरख सुहदंशेनम् । सडदृशनेनोत्पादितोऽपि 
तिस्य द्रगिदयेव वासनात्मतां . पप्तः ऋयाक्षमो , सुहवयनेच . योमाश्चादिकायैकस्यावबस्थां .. हि नीयते भवु पश्चाद्ववतीदयजु- 
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भावः कायम् । प्रहृते रोमाश्चनमस्काराज्ञलिकरणन्यनुभावाः । संचरलयस्थिरीभवति स्थायिनि विद्यमान एव स संचारी स 

एव व्यभिचारिशाब्देनोच्यते विच्छिद्य विच्छिदय स्थायिनमसिचरतीति व्युत्पत्तेः । स च अकृते ध्रयादिस्तस्यापि स्थायिवनव्य- 
ज्यमानस्येव रसप्रकर्षकलादाह-अनुभावाक्षि्ेनेति । नहि ध्रलयादिरहितस्य तादृदारूपावलोकने रोमाच्ननमस्कारादि- 
संभवोऽपितु मृच्छीपरापनादिकमेवेयनुभावस् तदाक्षेपकल्ं युज्यते ! परिपोषादिदयमेन सर्वेषां तृतीयान्तानामन्वयः । पश्व 
म्यन्तस्य तसय परिपोषं गत इदयत्रान्वयः । आङम्बनगतस्यापरिपुष्टते श्रोतुराङम्बनाद्धेदभहे च भ्रोतृगतसय स्थायिभावश्य 
परिपुष्टलासंभवादभयोः परिपोषमेदानष्यवसाययेोर्हैवुत्वेनोपन्यासः । विभावानुभावव्यभिचारिभिः परिपोषं गत एवानन्दा- 
त्मतयाखादयितुमहऽताद्चसख खरूपमाघ्रोपरम्भानहैलादिति परिपोषं गत॒ इत्युक्तम् । श्रोतृणामेवालोक्रिकेन व्यज्ञनव्या- 
पारेण स्थायिन उपस्थितेसादश्चस्येव च रसलाभ्युपगमादारम्बनसय च तद्वैहणस्य रोकिकलात्तथा गृहीतख रसतयानाखा- 
दाच्छ्रोतृणामित्युक्तम् । परमानन्दाखादरूपेणेति । अभिधयोप्तेरविंभावानुभावादिभिरभिव्य्ितख स्थायिनः । साधा- 
रणीकरणन्यापारेण सहदयतादोषोद्यस्ितेिन मेदागप्रहसदृतेन जायमानया विभावानुभावसंचारिसंभिन्नस्थायिगोचरडत्त्या 
द्यलो किक्या स्थाय्यवच्छि्ननैतन्यावरणमभङ्गे परमानन्दांशेऽप्यावरणमङ्गोपगमादधिष्ठानोपादेययोरमेदादानन्दाभिन्नतया 
स्थायिगोचरा भम्रावरणा खप्रशादाचिदेवाखादश्वर्बणेति चोच्यते । रसस्य स्थायी तु तत्तादात्म्यमाध्यासिकं विषयललक्षणं गत 
आसादितश्वर्वित इत्युच्यते । निरुक्तकारणजनितग्र्िप्रयोज्यभमरावरणखप्रकाशाखादानन्यपरमानन्दतादात्म्योपरागेण च रस 

इत्युच्यत श्याखादरूपेण रसो भवतीति युष््तम् ॥ १४--१६ ॥ सयकारपाड इति । दुर्निरीक्ष्य इति पाठ इलयर्थः 

॥ १७.३७ ॥ प्रधानं सांदख्याभिमतमचेतनम् । उपादानम् वेदनरूप ह्यदि प्रागेव विस्तरेण कृतव्याख्यानम् ॥ ३८ ॥ 

॥ ३९ ॥ स्तादित्यसः लोरुख्कारे रूपम् । पुरः अग्रे नमोऽस्वियर्थः ॥ ४०--४३ ॥ प्रियाया इव अहंसीखवस्थायां य 

यलोपे इवदाब्दस्यापि लोपे सवणदीचै प्रियायाहैसीति सिच्यतीयाद--भियायाहसीदयञ्चेवेति ॥ ४४-५५॥ 

इति धर्मद्तश्चमनिरचिते गृढार्थदीपिकालोके एकादयोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

द्वाद रोऽध्याथः। 
निराकार्तेव स्बखरूपसिति । निराकारमुपाधिरहितल्लादपरिच्छिन्नं भवति सरवेषामधिष्ठानमयिष्ठानं हि काया- 

नन्यरूपं सखसत्तातिरिक्तसत्तारहितकार्थमिति सर्वैखरूपमुपदितं च परिच्छिल्ञं न भवति सवोपादानमतो न सर्वैखरूप- 

मिथ । इत्यादौ निराकारमिति । साकारख वाघुदेवः सर्वमिति प्रतिपत्तरोगात्तस्ासवत्मकलादिति भावः । 

यथेति साक्ारमिति । आकारनििष्टद्बनसेवात्रोक्तेः निरोधादिति । एकमधिकारिणं अति विरुद्धयोः साकार- 

निराकारवेदनयोरुपदेशतिरोधादि्यर्थः । वुभुत्सयेति । अस्थान उवाचेति मूरेन संबन्धः । एवमियस विवरण 

मत्करमैयादिभकारेणेलन्तम् । न क्षरतीलक्षरमविनादषि अश्चुत इयक्षरं व्यापकमिलर्थः । विदन्ति विन्वन्तीति । 

जानन्ति प्रा्ुवन्तीलयर्थः । उभयेऽपीति । साकारचिन्तका निराकारचिन्तरशेदयर्थैः । ते चोभयविधा निरुक््युत्पतत्या 

योगवित्पदा्था सषा मध्ये के योगवित्तमा योगि्रेष्ठा इयर्थः । केषां योगिनां संबन्धिज्ञानं तज्ज्ञानसमानाकाकं ज्ञानं 

मयानुसरणीयं संपादनीयमिल्थः ॥ १ ॥ स्तुवन् प्रथमाः साकारध्यायिनः श्रेष्ठां इति भगवानुवाचेति संबन्धः । 

स्तुवशिदयनेन श्रेठववचनं स्ुतिमात्रं न वस्वुतः श्रष्टलपरं नि्ुणभ्यानकत्रैपेक्षया तदसंभवादिति सूचितम् । तेन च 

भगवद्वचनस्यानवथेयवचनलशङ्का निराछ्ृता ॥ २ ॥ तन्निरूपकानिति । सगुणत्रह्मोपासकनिष्ठाविद्ययनिरूपकानिदयर्थः । 

जातिं मोल्लादिकं द्वारीश्ल्य अरथमतोऽभिधया बोधयित्वेति मीमांसकानामनयुगतन्यक्िबीधने दाक्यतावच्छेद्कतया 

पुरस्छृयेति नैयायिकानां मतेऽ्थोऽवसेयः । शब्दथवृत्तेरिति । पदाथ अतिपयेषु शाब्दानामाक्षेपेण लक्षणया वा 

शक्त्यैव वा प्रतेः असन्न शाब्दः प्रवतत इष्यत धालथेतयां ज्ञानजनकलं अतीयते । श्ञानान्वयिविषयलं सप्तम्यर्थः । 

तथाच बोधनमेव ्रत्तिवादिश्ब्देन स एवार्थो बोध्यते । यत्र द्वारभूतगोखादिजातिवैतत इति गोलादिः अदृत्ति- 

निमित्तमुच्यते 1 नच निमित्ताभावे श्रत्तिरचिता निष्के च तदभावच्छब्दप्वृस्ययोगाच्छब्देन तद्वोधनासंमवादिदर्थः । 

नच जातिंविना यथा जातौ शब्दश्रवृत्तिसथैव अरह्यणि स्यादिति वाच्यम् । हानोपादाना्यगोचरे गोदौ शब्दानामप्रङेत्तरत 

एवोक्तं जातिरसिल्लनास्िले नहि कशिद्विवक्षतीति गोलादीनुपायतयैव गोचरयति । तथाच विरेषणलान्यबिषयलस्य- 

बासिन्ञभे अवरत इषयत्र सप्तम्यथलाददोषात् । युणं नीलो मधुरः सुरभिश्ुरेको दीधो भूतो मूतैः खन्दरो बुष ॒इयादौ 

नल्यादिकम् । क्ियां चलः पवनः पावनैः पाचक इत्यादौ चर्नादिकाम् । संबन्धं तसेदमिल्यायर्थविदहिततद्धितस्थले 

देवं मानुषं चैव्रियं बहिमान् धनी गा्य॑परिलादो देवसंबन्धादिकम् । आकाश्चादीति । आदिपदात्मरमाण्वादिपरिग्रहः । 

तेन छार्थखैवेति नियमस्य न भङ्गः । जातिपदं गुणादित्रयातिरिक्तध्मेमन्रपरं । तेन डित्थादिशब्दानामधिकानामाशङ्का 

निरस्ता । वर्हि कथमिति । मनसोऽप्यगोचरते कथसुपमिष्म्यलस्य उुद्धिपरिणामदथेननिषयलख श्रान्ञप्रमाणकलञस्य च 
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प्रतिपादनमिदय्थः । राब्दादिजन्यखाकारण्र्तिप्रतिफलितचेतन्याध्यासिकतादात्म्यमेव उत्तेरपि यद्यं विषयं चित एवं 

ज्ञानेन तदैव तत्संबन्धरूपल्यात् । ज्ञानसंबन्धस्येव विषयतालात. ज्ञानावच्छेदकतया वृत्तेरपि ज्ञानात्मकतया ्खप्त- 

ज्ञानसंबन्धसोक्तसय तां प्रयपि विषयतासंबन्धलकल्पनाद्धटादिष्विव शुद्धे ब्रह्मण्युक्तसंबन्धस्य विषयलस्यासंमवात्त- 

चिषेधपरताया एव “यतो वाचो निवर्वन्तः इ्यदेरुपगमादुपनिषद्भम्यलाभिधानस्य चाविदयाकल्पिताया निर्विकल्पक- 

सद्रूपबरह्मगोचर्वरमड्ततेखादशेनाकारख्येन विषयल्चेन गम्यल्रपरलात् । तादृशछततेः संबन्धस्य विषयस्य चाविद्य- 

कलेऽपि विषयस्य परमार्थसत्तवादुक्तशतः भमालाव्याघातेनाज्ञानतत्कायवाधनक्षमत्वानपायात् । नहि शदे सद्रूपे ह्यणि 

तदृत्तरपि कल्पितया तस्य तदधिष्ठानलेन बरच्या सहाध्यासिकतादात्म्यं तद्विषयं । तथासति बवटादाकारट़त्तेरपि द्ध 

्ह्मण्येव कल्पितत्वेन तां प्रखपि तस ॒बिषयलापत्तेरियमित्रेयाह--उच्यत इति । अविद्ाकल्पितसंबन्धेनेति । 
अविद्यया कल्पितेनाकारा्यसंबन्धेन शुद्धसय ब्रह्मणस्तद्रोचराज्ञानतत्काययोर्निदत्युपपत्तेराष्यासिकतादात्म्यलक्षणसुख्य- 

विषयलस्याभावेऽपि चैतन्यप्रतिबिम्बोद्ाहितया ज्ञानलसुपेताया वततेराकाराख्यस्य संबन्धस तदोचराज्ञाननिढत्तिप्रयोजकलेन 
धटादिनिष्ठमुखयविषयलरगतेन तत्साददयेन यो विषयलाभेदञुद्धिलक्षण उपचारस्तेन विषयलत्मकलत्िनैव विषयत्वे 

नोपचारपरयुक्तेन ब्रह्मणः शुद्धस्य त॑लोपनिषदमिदयादौ विषयलाभिधानादिखर्थः । छद्न्रह्मणाऽविश्चायाः संबन्धाभावे 

तन्नाकारख्यसंबन्धस्य तस्या नकक्प्यकलमिखावदयकः स चापि संबन्धो न परमार्थसन् दैतापत्तेरिति कदिपत एव । 

कहिपतोऽपि च तस्या थपि तत्र कठ्िपितचेन तेन सहाध्यासिकतादात्म्यरूप एवेदयाह-अतस्तन्न कटिपतेद्यादिना । 
यद्वा अविद्यायाः खकायेचरमडत्तिसदहितायाः कल्पित्तो यः संबन्ध आध्यासिकतादात्म्यलक्षणो ब्रह्मणस्तदुपहितलभ्रयो- 

जकसतेनोपचारेण विषयललाभिधानादिदयन्वयः । पृतीयायाः यथाकथंचित्रयोजकलमथस्तथा च श्ुद्धसोक्ततादातम्या- 
संमवेऽप्यवियया निसक्तब्ृत्येव वोपदहितस्य ताददाढ़्तिप्रतिफलितवित्तादात्म्यलक्षणविषयलसंभव उक्तं॒॑दयद्वैतसिद्धो शद 
ब्रह्मत विषयीकुवौणा इृत्तिच्युपदितमेव विषयीकरोतीति । तस्य॒ च ुद्धाकारत्वनिबन्धन्यद्धगो चराज्ञाननिवर्तकड़त्तिप्रति- 
फठितचित्तादात्म्यस्योपषितनिष्ठसयापि सखाश्रयोपरिततादत्म्यैन शुद्धे विषयलोपचारमप्रयोजकत्नमेवं यद्रोचराज्ञानसय 

निवसैकं यदाकारद़त्तिप्रतिफलितचैतन्यं तद्रूपन्ञानसय तदेव हि विषय उच्यत इति उपरहितस्य विषयत्वेऽपि तच्निषठोक्त- 
तादात्म्यसखय तदज्ञानानिवर्तैकत्वेन न तत्र विषयत्वव्यवहारप्रयोजकत्वमिति शदे विषयत्वोपचार प्रयोजकत्वमुपदितत्वप्रयो. 
जकावियासंबन्धसयाव्याहतमिति भावः । अत इति । यत उक्तसंबन्धस्य तादरविषयत्वोपचारप्रयोजकत्वेनौपनिषदत्वादि- 

श्रुविविरोधनिव्तंकलरमत इयथः । उपासत इयेतद्विदणोति-वणेनेत्यादिङवैन्ती न्तेन । अतीतत्वादिति । 
'नष्टलादिदय्थः ॥ ३--८ ॥ सवैतः समाहृव्येति । तद्विषयदोषदशनेन तज्ज्ञनेऽपीष्टसाधनलाभावसेषटज्ञानान्तरप्रति- 
पक्षतयाऽनिष्टसाधनंवयस्य च ज्ञानात्तत्संस्काराच अतिबन्धकादन्यसर्वैविषयेकन्ञनं निरष्येदयर्थः । प्रतिमादावाङम्बने 
पुनःपुनश्चेतसो ऽवस्थापनमिति । अनेन धारणोक्ता । बह्यविषये चेतसोऽवस्थापनं न खलूपेणापि ठ इत्येतीष्ट- 
,लम्बनगोचरां इत्तिरेवान्तरदे मनाग्िषयान्तरसंचारे संस्कारादिवशालातेऽपि तज्निरोधेन पोनःपुन्येन संपादिता धारणा- 
` ऽन्तरे यथायथा विषयान्तरगोचरवृत्तीनां प्रतिपक्षश्रायक्तसंस्कारदाव्योदल्पीभावतरतमादिभावस्तथातथा धारणाया भव- 

त्युत्कषैः । धारणैव चाभ्यासदचन्देनोच्यते । धारणाप्रकषात्सर्वैथेवेष्टगोचरणृत्तीना विषयान्तर रच्यनन्तरितत्वे इृत्तितद्रोचर. 
ज्ञातृमेदाकलने यः प्रवाहः स ध्यानम् । तत्रकषोदुक्तमेदाकरनरदितध्येयेकमात्रनिभांसिनिरुक्तदृत्तिप्रवाहः साक्षात्कारा- 
-नात्मको योगाङ्गं समाधिः । तत्रकषांच स एव भ्वाह इटेकसाक्षात्काररूपस्तदरोषविद्ोषाकलनात्माङ्गी समाधिः स योग 
ह्युच्यते तमभिप्रयाह--तत्पूर्वैको योगः; समाधिरिति । त्पूवैकत्वंचादुपदोक्तरीदया खोत्तरध्यानोत्तरसमाधि- 
पूर्वकलमेव योगद्यान्ने तथेवोक्तलादिति ॥ ९--११ ॥ स्तूयत इति । स्तिः पूर्वपू्वसाधनेष्वसमर्थस्य तत्र॒ नियत 
रवृतत्यथा नतु वस्तुपरा । वस्तुतो ध्यानद्विधिपू्ैकभ्रवणमननादिजन्मनसतत्तवसाक्षात्कारहेतो द्वारा संसारमूलाविदोच्छेद्- 

कादज्ञेन कृतस कर्मफल्यागमात्रय चेतोषिद्यद्धिदारा संसारनिश्त्तरविव्यवहितदहेतोखकृष्टलस्याभावात् । यदा सर्वं 
इत्यादि । श्वि ्चुतख विश्वमिथ्यालम्रहेण इढीभूतस्याद्वितीयबरह्मात्मलस् अहेणावियापगमेन हदि संस्काररूपेणाप्य- 

'वस्थितानां कामानां परिदयागस्य सहेतुकसंसारक्ान्तिरूपषफटेन निरन्तरदयय यत्सामान्यं कर्थवित्कामयागत्वं कर्मफलस्यापि 
कामत्वेन तत्त्यागेऽपि गर्तं॑तेन सामान्येन संसारश्चान्तिव्यवदितेऽपि तभिरन्तरलरमारोप्य स्वतिरभिहिता भवल्युचिता 1 

` यथेदानीन्तनग्राह्मणानां बाह्मणलरसामान्येनागस्यपरद्यरामादावाश्वय॑महिमघमानाधिकरणतया गृहीतेन तादङमहिमान- 

मारोप्य भवति हि स्व॒त्ति भावः । द्यागादनन्तरं संसारख शान्तिरुपराम इत्यन्वयः । श्रुतिषु लक्षणेषु च साधनल- 
मन्तगेतमिखन्वय. । श्रुतिष्वन्तगततवं प्रतिपाद्यतया लक्षणेषु घटकतया बोध्यम् ॥ १२ ॥ उदितदोमविधाविति । 
अभिद्योत्रश्रकरणेऽम्निहोघ्रहोम उदयोक्रकारुत्वेनोदयपूर्वैकाकत्वे च विकल्पेनोदिते जुदोदयुदिते जुहोतीति वाक्याभ्यां 
विहितसत्रोदितद्योमपश्षपरिग्रहीतृभ्रत्तयेऽयुदितदहोमस्य शवबल्येऽस्याहुविमभ्यवहरति ! यालरुदिते जहो तीदयनेन निन्दा इता 
सा नानुदितद्यमख . बर्वदनिायुबन्धिखबोधनेन हेयलपरा तस्यापि विरहितलादपि ठु लक्षणयोदितदोमप्रारस्छ्यपरा 



अ० १२ छोऽ ७] श्रीधर्मदत्तरर्मणा(भसिद्धगच्वारा्पणा)विरचितो गृषा्तस्वारो्कः । १४१ 

तद्रदियर्थः । इदमुदितहोमनिन्दाया अप्युपलक्षकम् । नहि निन्देति । विधिवक्यस्ममिन्याहृता वाक्यान्तरेण विहि- 
तख निन्देलर्थः । तस्या निन्दापरते प्रतीतैकवाक्यतामङ्खापत्ेविष्यन्तरविरोधापततेश्च । एतेन निषेधसमभिव्याहताया 
वाक्यान्तराविदितगोचराया निन्दाया निन्दापरलेऽपि नासङ्गतिः । बृत्तस्वाभ्यायेति । दत्तानि सम्यगवु्टितानि तेषु 
तेषु ब्रह्मचयादयाभमेषु तत्तदाश्नमोचितानि खाध्यायादीनि वेदाष्ययनादिनिखनेमित्तिकानि तै कतो योऽदंकारो गर्व॑स- 
सादिखर्थः ॥ १३--१६ ॥ विच्णोतीति 1 पौनरुक्त्यनिरासाय ॥ १७--२० ॥ 

इति श्रीधर्मैदत्तशर्भणां विरचिते गूढथेदीपिकाकोके द्वादसोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

्रथोदरोऽध्याथः । 
वाक्याथ॑निष्ठं इति । तत्तवमस्यदं॒॑ब्रह्मासीदयादिमहावाक्या्थजीवव्रह्मामेदपरतिपादक इयर्थ- । कथममेद इति। 

पुत्रः पिता खामी भृद्यो ब्राह्मणः क्षत्रियो मूख. पण्डितो दरिद्रो धनी लमयमहमिदयायखिखजनाचुभवसिद्धमेदानां जीवानां 
सर्वेष।मेकेन परमात्मनाऽमेदे तदभिन्नासिन्नस तदभिन्ननियमेन सर्वेषा जीवानां परस्परममेदापत्या मेदाजुभववाधापत्ति- 
रिवयमेदः कथमुपेयो न कर्थचिच्छरृतिशवामेदमतिपादिकोपचरिताथौ भविष्यतीख्थः । अविधाकलट्पितेति । तात्पयप्राहक- 
लिन्गैरशेषवेदान्तानां नियनिरदष्टखतःअमाणानामद्धितीये विदेकरसे ब्रह्मात्मनि तात्पर्ये निर्णीत उपचरितार्थल्रसख वक्तुमशक्य- 
तया सतकंयुक्तिपचयसदकृतश्चुतिषिद्धसखामेदसख बाधितुमदाक्यतया मेदाजुभवस्याशेषपुरुषीयस्यापि चन्द्रवितस्तिपरिमाण- 

प्रहवद्राधितलस्यैव वाच्यल्वत्तत्वसय दोषनियतलादनादिभवहि तस्िन् भ्रमकलपेऽनादयविद्यातिरिक्तख दोषताया व॑क्तुम- 

शषयतयाऽद्धितीयन्रह्यज्ञानसैव दोषलाभ्युपगमादनिद्याजन्यभ्रमरूपकल्पनासिद्धानात्मान्तःकरणादिधर्मलात्सं सारस्य जन्म- 
मरणञुखदुः्खश्रबन्धस सिन्नखसय चेदयर्थः । तथाच सिन्नतया कल्पितानामन्तःकरणादीना मेदस्येव तदुपाधिकेषु जीवेषु 

स्षायुभवगोचरत्वात्स॑सारसखापि तदुपाधिकसेव तेषु प्रविभानादयावदज्ञानं व्यावहारिकजीवमेदेसद्यपि तेषां पारमार्थिकमेद्- 

विरहेण परस्परामेदथेष्टतया तदापादकचयेकनह्यात्मामेदेऽसंमवात्तदलुपपत्तिदयङ्का न ॒सेभववीति भावः ' तद्र्थसिति । 
एकस जीवस्याविवाकल्पितान्तभ्करणायोपाधिकसंसारिलमेदसिच्यर्थमिदयर्थः । उपाध्युपधेयभावस्य मेदनियतलादन्यथो. 
पाधीनां नानालभरुपधेयस्य चेक्यमिति बिरुदं स्यादि्युपाधिवितैकेन मेदेनोपघेयग्रह आवरयक एवोपाधिकमेदग्रहे सच 
प्रतिपादनेन स्यादिति सषेत्ररूपोपाधिक्षेचज्रूपोपथेयमेदं भ्रविपादयति भगवानसिन्नभ्याय इवयाद-देहेन्द्रियान्तःकरः 

गेभ्य दृद्यादिना । यथपि जीवान्त.करणयोरभैदो न पारमा्ैको ब्रह्मण एकस्येव पारमार्थिकलेनान्तःकरणदेरप्यपरमा्थ- 

तया तलरतियोगिमेदस्य पारमा्थिकलासंभवादिदयपारमा्थिकप्रतिपादनं भगवतो नोचितं तथापि व्यावदयारिकोपाधिकजीव- 

भैदग्रहोपयिकोपाश्युपधेयमेदस्य ताशश्येवपिक्षितचेनापारमार्थिकलेऽपि तख न कापि क्षतिरिति बोध्यमू । कर्मलमिदयभि. 

परेतील्यमेनान्बेति , श्चेचन्ञशब्दे चेति । सप्तमीयमीपश्छेषिकी ! तेन कषेत्रज्ञशब्दो पशिष्टमिविशब्दमाहरन् परयुज्ञान इयर्थः । 

तमिति । तच्छन्दात्षे्रगोचराहन्ा्यभिमानकर्वैवरूपेणोपहितस्य ज्ञानकर्मलयोग्यस्योपस्थापकात्कमैलबोधकद्धितीयाप्रयोगे 

समुचिते छृतेऽपि तत्समानाधिकरणक्षे्र्ञशब्दादुचिता द्वितीयां विना द्वितीयां भस्फुटकर्मेलबोधिकामप्रयुज्येति चन्द् धालथं- 

्ञानानुकूलव्यापारेकदेशाज्ञानान्वच्याकरार्थकं प्युज्ञानः कषेचज्ञपदार्थ अतिकषे्रमेकस्िनिर्विकारचिद्रूपे ज्ञानकर्मेलसय सुख्यस्य 

चित्तादास्म्यरूपसाभावमभिप्रिति । तद्धोधामिभ्रायवान्भवतीलर्थः । एवं च क्रमाद्ं नारद् इदयवोधी "खख व्याख्याने 

इतिराब्देन कमल सखाभिधानान्न द्वितीयेलयुक्तेरितिपदाभिधानेऽपि कर्मलप्रतिपत्तरेवं तत्समानाधिृततत्पदार्थस्य द्वितीयया 

छते बोधिते शषेत्रहञपदार्थैऽपिः तत्परतिपत्तरसङ्गतिरिति निरस्तम्. \ आकाराख्यस्योपचारिककर्मलख बोधनेऽपि सुख्य- 

कछमलाभावनोधतास्पयै विरोधविरहात्तत्पदार्थनिष्छषचैतन्यारोनैव क्षेतरज्ञपदा्थंसामानाधिकरण्ये तात्पयोद्धिशिषटसेव कमे 

अर्यया । एतादशतात्पयोजयनबीजं तु ज्घुभूतखेति शब्दभरयोगात्मरसिद्धक्मलार्थकद्वि तीया्रयोगसखाविधानम् । कते- 

गतेति । अमिधानकरगतेदथः । विशेषेति । विवेकिलादिविरशेषेख्थः । विचेकरिन इति । क्षेवक्षक्षयोजडलेन 

वित्ेन च यो विवेको भेद खद्धिद इयर्थः । कर्मल्मन्तरेणेवेदस् तख सुख्यकरमैत्वाभावज्ञानेऽपीलत्र तात्प्यम् \ तथाचानि- 

द्प्रत्युपस्थापितोपाधिकमेदवत उपाध्युपरागेणोपाधिव्नानाविकारभाजोऽपि वस्तुत एकस्य निर्विकारचिद्भुपस् सुख्यकर्म॑त्वा- 

भावेनाकर्मलं विदन्तोऽपि कषेत्रगोचराहन्त्वासिमानाश्रयोपाधिकडषितखरूपगोचरवास्तविकनिर्विकारचिग्रपश्चतरज्ञखरूमामेदा- 
कारजञानाचुकूलव्यापारकतौरः कषेत्रषत्ज्ञविवेकनिद इत्यथै भगवद्राक्यख तात्ययैयुजीयत इति शाब्दभयोगादित इति सुदा- 

याथेः । कथयि तुमि ति । व्यञयिवुमिख्थः \ बिरक्चणवचनव्यस्येति । द्वितीयामपयुज्येति अब्दयोगलक्षणयेलरथः ३ 
यद्वा विलक्षणां यां वचनस्य व्यक्ति्ज्नाद्यो व्यापारस्तनेदयर्थः । पक्तेति । एकत्राभिधानलक्षणक्रियायां तद्विद इति 

कर्ैपदोपादननेखयथैः \ निदिं शतीति । परयु्क इयर्थः ॥ १॥२॥ यदिलयस्यर्थः कायमिति ॥ ३--५ ॥ ऋोध इती- 

यतीति । कोषो ययपि जिघांसापयेन्नयसदिष्य॒ता चेष्या तथापि कायकारणयोरमेदोपचारादिदम् । निख्पाश्वीच्छेदि । 



१४२ मधुसूदनसरलतीप्रणीतमगवद्रीतगूढाथेदीपिकायाः [ अ० १३ ० १९ 

इच्छनधीनेच्छेयर्थैः । निशूपाधिद्धेषेति द्वेपानधीनद्वेषेखर्थ- ॥ & ॥ यश्चभिरित्ति । शछोकैरिति रेप । अद्ियनेनान्वयः । 

चछाघनयिति । य॒णवत्वप्रयोज्योक्ष्टव्नानादुकूल्रब्दातमकन्यापार इयर्थः । य थाहदययिति । का्यकारणयोरमेदा- 
यथा ज्ञानच्छदिकम् । उपनीयाध्यापकस्तस्सेवनलख वल्मचयाश्रम एव वृत्तचदिति शेष ॥ ७ } आरोचनमित्ि । जन्मा- 
दिषु यदाद्यं इु-खायनुबन्धि तस तथेव ज्ञानमियर्थः । ज्ञानमात्र प्रकृताङपयोगिलात् । दोषस्य हयस्य साधनतय। 
दशनम् दु खे च तथाल दु.खे सति तव्यस्ष्रतिपू्ैकस्तत्साधने द्वषस्ततो हिमा तत- पापं ततो दुःखमिति दु खाजुबन्धितय 

हेयद्षादिरूपदोषवत््वेन वोध्यम् । दुं डे च साक्षाहु खासाधनलाहु खूपद्योपपरिलयागः ॥ ८--११ ॥ अनादीत्येतावतै- 
चेति | आदिपदान्मठुष विधाय पश्वान्नजृसमासे कृते आदिमन्न मवतीलयनादिमदिति प्रागुक्तेन क्मैधारयान्मलथीयो बहु 
ब्रीहिश्वेदर्थप्रतिपत्निकर इति व्युत्पत्तिविरोधो यद्यपि न भवति भवति चादेरभावोऽनादीति नजदिपदश्य प्रथमं समासं 
निधाय मतुपि छते कर्मधारयपदस्य बहु्रीदीतरपरलात् तत्त॒ न प्रागुक्त नापि विवक्षितं तथाप्यनादील्ेतावतेव बहुव्रीहिणा 
तात्पयेविषयार्थलाभसंभनेऽनादिमदिति युरूक्तिरनुचितेदयत्र तात्पयथैम् । अतिरायने नित्ययोग इति । अनादिलब्दा- 
दरह्रीद्यवनादिलयोगमात्रं प्रतीयते तावन्मत्रसखं विवक्षिते भवेचचिष्प्रयोजनं गुरूक्तिर्दोषावहा । नच तदस्ति कयस्यापि 
तत्सभवात् कायेस्यासि हि रूपद्यमन्याक्रतनामरूपावध्थायाटि खाभिन्नं कारणं रूपं व्या्तनामरूपावस्थाशाटि रूपमपरसिति 
खान्यूनसत्ताकेऽपि रूपे कारणात्मके तख संभवात्कायेकारणयोरमेदसयाभ्युपगमादतोऽनादिचस्यातिशयेन नियं वा योगो 
विवक्षितः सच न बहुत्रीहिमात्रा्टम्यत इति तादृशार्थको सतुप्प्र्ययोऽर्थवानिति सप्रयोजना गुरूक्तिरचितेव । नचानादि- 
लेनायभावसूपैण यस योगस्स निदयमेव नश्चेकं वसवु कदाचिदनादि कदाचिष्सादि भवतीति नियपद्यावद्याभावानिः- 
प्रयोजनमेव स्यादिति वाच्यं । निदयलविशिष्टयोगस्य खान्यूनसत्ताकनिखित्मवस्थायोगर्ूपस्य विवक्षितात् । कायस खान्यू- 
नसत्ताककारणावस्थायामनादिलयोगेऽपि कार्यावस्थायां तदभावेन कार्यख प्रागुक्तरीद्यानादि्योगेऽपि विवक्षितानादि- 

 निल्ययोगाभावात्तस्येव व्यावर्यलसय समवाद्रह्मणः खान्यूनसत्ताकावस्थानकायांत्मिकेति तादशनिखिरखवघ्यािवानादि- 
लयोगेन निरुक्तानादि्योमो द्यव्याहतः । यद्वोक्तप्रक्रियया कायद्याप्यनादिवं स्यादियादिश्षब्दादतिश्षययोगादौ मलुपं विधाय 
नज्समासाश्रयणेनानादिमदिव्युक्तम् । तथासयादिखेन खसमानसत्ताकसवावस्थाछ योगलक्षणो नियोग" कार्थलेन कार्य- 

सेव तद्धिबलं ब्रह्मणोऽव्यावहतमन्यथा कायौत्मना ब्रह्मणोऽप्यादिमलेन तद्धिन्नल न सात् खाद्वा कार्यखापि खाधिष्ठन- 
ब्रह्मात्मना तथालम् । तथोक्तौ च तादशमेदस्य खान्युनसत्ताकनिरवच्छिन्नखरूपसवन्धेन सत्वस्य विवक्चितलात् 1 यञ् यस्य 
म्रतियोगि व्यावहारिकं नहि तत्र तख व्यावहारिकलम् । ब्रह्मणि न प्रतियोगिव्यावहारिकमिति तादयाभावस्य व्यावहारिकस्य 
सत्त्वं कायै च प्रतियोग्यस्ति व्यावहारिकं न तत्राभावस्तादशस्तादयेन सबन्धेनेति भवलखदोषः । एतेनानादिपदात्छृतनञ्त- 
तपुरुषरूपान्मठुपः प्रागनुक्तचेन तसेदानीं कल्पान्तरलैन तत्सूचकवाकाराय्यभिधानसुचितमेकस्य वाकारस्य्र्तिकररमे वानु- 
चितमिति निरस्तम् । अथवा जीवाविद्या्यनादय एव व्यावयोस्तेपामनादिलेन योगे स्यपि न निलययोगस्तत्खरूपवदना- 
दिलतयोगयोरपि कस्तेन बरह्यज्ञामनिवयंल्लात् । ब्रह्मणि लनादित्वमभावरूपं ब्रह्मखरूपं सवन्धोऽपि ब्रह्मखह्पो निद 
एवेति प्रयोजनवती गुरूक्तिरुचितेवेति भावः । दिङ्कनास्त्यवेति । छ्पतेनाकाशेन तत्तदुपाध्यवच्छिननेन प्राच्यादिव्यवहारोप- 

- पत्या परापरत्वासमवायिक्ारणसयोगाश्रयत्वस्यापि तत्रैवोपगमसभवेन च दिशि मानाभावान्ास्ि दिगिलर्थः। आका- 
रास्य शुतिसिदधोत्पत्तित्वेन तप्पूर्ैकालव्यवहारविषयत्वस्याकाचेऽसंभवादीश्वरघ्येव तद्धिषयस्योपगन्तव्यतया सर्वेकालप्रलययेष 

तस्येव विषयत्वौचिलयादाह--कारुश्च नेश्वरादिति । अतिरेके वेति । छपे विनिगमनाविरदात्कर्प्यमन्यतिवच्यतीति 
न्यायेन दिक्षाल्योरतिरिक्तयोरेवाभ्युपेयत्वात् । तथाहि दिः्व्यवहारविषयत्वस्याकाशे परमेश्वरे मायायां वा विनिगमनाविरहेण 
कल्पने खघवाद तिरिक्तदिशस्तव्यवहार विषयतया सिद्धिरेवं केऽपि परापरत्वासमवायिकारणसंयोगक्ारणत्वेऽपि विनिगम~ 

- नाविरहेणानेककारणतायां गौरवेण स्घवदिककारणत्वस्योपेयतया तादशसंयोगाश्रयतयापि दिगादि सिद्धिरिति ॥ १२-१८ 1} 
कारणसापेश्चत्व इति । अनादेरेवेकस कारणत्वे तस पूर्ैपू्वैकटे सत्तया का्यत्वेनाभिमतस्यापि पूर्वपूर्वं स्ाप्यानादि- 
त्वमकायत्वं च स्यात् आगन्तुक कारणकोटिग्रवैशे तस्याप्यन्यत्कारणं तसखाप्यन्यदिलयनवस्थाप्रसद्गादियधः । अत्रेदमवये- 
यम् । उक्तानवस्थाया न दोषाघायकत्वं वीजाङकरप्रवाहवदनादित्वाजीवाश्रिताविधोपगन्तृणामाचायेवाचस्पतिमिश्राणा जीवा- 
विद्ययोरन्योन्याश्रयसख परिहारो बीजा्करप्वाहवद नादि परवाहत्वेनैव दहि समतसतन्मतेऽविद्याया अनादित्वमपि प्रवादाना- 
दिप्वमेव । य॒द्युक्तानवस्था दोषाधायिका स्यात्तदानदिरेकस्या मायाया अनादे क्षेचज्ञस्य च कारणत्वेऽपि तथोरनादित्वेन 
कायेत्वेनाभिमतस पूर्पूवैसुत्पत््यापत्याऽनादित्वमकायेत्वं च खादिल्यागन्तुकस्याृ्टदेः कारणत्वोपगमे तदागन्तुकतासिद्धये 
तंप्रयागन्तुकस्य तंप्रलयागन्तुकस्य कारणत्वमिलयवजंनीयानवस्थापि तादृशी स्यादिलयनवस्थोद्धावनं यद्यपि न किचित्तथापि 
कायैवैचिच्यायानादिप्रवाहवद्धिचिच्राद्टदेः कारणस्य निित्तात्मकस्यावरयोपेयतया तैसे. प्रमागेर्जगद्धिभरमोपादानतया 
सिद्धाया मायाया खघवदिकत्वमेवोपेयम् । दोष निमित्तकारणेरेव परिहृतत्वात् । एकसयाश्च तखा अनादित्वमेव सादि 
स्वेऽप्रमाणिकानवस्थाप्रसङ्गात् । यथाचावियायाः खतएवानादित्वेऽपि हि श्रीमद्वाचस्पतिमिश्नमतनिर्वादस्तथोक्तमविदयाघा- 



अ० १२ छोऽ ७] श्रीधर्मदत्तरर्मणा(भसिद्धगच्वारा्पणा)विरचितो गृषा्तस्वारो्कः । १४१ 

तद्रदियर्थः । इदमुदितहोमनिन्दाया अप्युपलक्षकम् । नहि निन्देति । विधिवक्यस्ममिन्याहृता वाक्यान्तरेण विहि- 
तख निन्देलर्थः । तस्या निन्दापरते प्रतीतैकवाक्यतामङ्खापत्ेविष्यन्तरविरोधापततेश्च । एतेन निषेधसमभिव्याहताया 
वाक्यान्तराविदितगोचराया निन्दाया निन्दापरलेऽपि नासङ्गतिः । बृत्तस्वाभ्यायेति । दत्तानि सम्यगवु्टितानि तेषु 
तेषु ब्रह्मचयादयाभमेषु तत्तदाश्नमोचितानि खाध्यायादीनि वेदाष्ययनादिनिखनेमित्तिकानि तै कतो योऽदंकारो गर्व॑स- 
सादिखर्थः ॥ १३--१६ ॥ विच्णोतीति 1 पौनरुक्त्यनिरासाय ॥ १७--२० ॥ 

इति श्रीधर्मैदत्तशर्भणां विरचिते गूढथेदीपिकाकोके द्वादसोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

्रथोदरोऽध्याथः । 
वाक्याथ॑निष्ठं इति । तत्तवमस्यदं॒॑ब्रह्मासीदयादिमहावाक्या्थजीवव्रह्मामेदपरतिपादक इयर्थ- । कथममेद इति। 

पुत्रः पिता खामी भृद्यो ब्राह्मणः क्षत्रियो मूख. पण्डितो दरिद्रो धनी लमयमहमिदयायखिखजनाचुभवसिद्धमेदानां जीवानां 
सर्वेष।मेकेन परमात्मनाऽमेदे तदभिन्नासिन्नस तदभिन्ननियमेन सर्वेषा जीवानां परस्परममेदापत्या मेदाजुभववाधापत्ति- 
रिवयमेदः कथमुपेयो न कर्थचिच्छरृतिशवामेदमतिपादिकोपचरिताथौ भविष्यतीख्थः । अविधाकलट्पितेति । तात्पयप्राहक- 
लिन्गैरशेषवेदान्तानां नियनिरदष्टखतःअमाणानामद्धितीये विदेकरसे ब्रह्मात्मनि तात्पर्ये निर्णीत उपचरितार्थल्रसख वक्तुमशक्य- 
तया सतकंयुक्तिपचयसदकृतश्चुतिषिद्धसखामेदसख बाधितुमदाक्यतया मेदाजुभवस्याशेषपुरुषीयस्यापि चन्द्रवितस्तिपरिमाण- 

प्रहवद्राधितलस्यैव वाच्यल्वत्तत्वसय दोषनियतलादनादिभवहि तस्िन् भ्रमकलपेऽनादयविद्यातिरिक्तख दोषताया व॑क्तुम- 

शषयतयाऽद्धितीयन्रह्यज्ञानसैव दोषलाभ्युपगमादनिद्याजन्यभ्रमरूपकल्पनासिद्धानात्मान्तःकरणादिधर्मलात्सं सारस्य जन्म- 
मरणञुखदुः्खप्रबन्धस सिन्नखसय चेदयर्थः । तथाच सिन्नतया कल्पितानामन्तःकरणादीना मेदस्येव तदुपाधिकेषु जीवेषु 

स्षायुभवगोचरत्वात्स॑सारसखापि तदुपाधिकसेव तेषु प्रविभानादयावदज्ञानं व्यावहारिकजीवमेदेसद्यपि तेषां पारमार्थिकमेद्- 

विरहेण परस्परामेदथेष्टतया तदापादकचयेकनह्यात्मामेदेऽसंमवात्तदलुपपत्तिदयङ्का न ॒सेभववीति भावः ' तद्र्थसिति । 
एकस जीवस्याविवाकल्पितान्तभ्करणायोपाधिकसंसारिलमेदसिच्यर्थमिदयर्थः । उपाध्युपधेयभावस्य मेदनियतलादन्यथो. 
पाधीनां नानालभरुपधेयस्य चेक्यमिति बिरुदं स्यादि्युपाधिवितैकेन मेदेनोपघेयग्रह आवरयक एवोपाधिकमेदग्रहे सच 
प्रतिपादनेन स्यादिति सषेत्ररूपोपाधिक्षेचज्रूपोपथेयमेदं भ्रविपादयति भगवानसिन्नभ्याय इवयाद-देहेन्द्रियान्तःकरः 

गेभ्य दृद्यादिना । यथपि जीवान्त.करणयोरभैदो न पारमा्ैको ब्रह्मण एकस्येव पारमार्थिकलेनान्तःकरणदेरप्यपरमा्थ- 

तया तलरतियोगिमेदस्य पारमा्थिकलासंभवादिदयपारमा्थिकप्रतिपादनं भगवतो नोचितं तथापि व्यावदयारिकोपाधिकजीव- 

भैदग्रहोपयिकोपाश्युपधेयमेदस्य ताशश्येवपिक्षितचेनापारमार्थिकलेऽपि तख न कापि क्षतिरिति बोध्यमू । कर्मलमिदयभि. 

परेतील्यमेनान्बेति , श्चेचन्ञशब्दे चेति । सप्तमीयमीपश्छेषिकी ! तेन कषेत्रज्ञशब्दो पशिष्टमिविशब्दमाहरन् परयुज्ञान इयर्थः । 

तमिति । तच्छन्दात्षे्रगोचराहन्ा्यभिमानकर्वैवरूपेणोपहितस्य ज्ञानकर्मलयोग्यस्योपस्थापकात्कमैलबोधकद्धितीयाप्रयोगे 

समुचिते छृतेऽपि तत्समानाधिकरणक्षे्र्ञशब्दादुचिता द्वितीयां विना द्वितीयां भस्फुटकर्मेलबोधिकामप्रयुज्येति चन्द् धालथं- 

्ञानानुकूलव्यापारेकदेशाज्ञानान्वच्याकरार्थकं प्युज्ञानः कषेचज्ञपदार्थ अतिकषे्रमेकस्िनिर्विकारचिद्रूपे ज्ञानकर्मेलसय सुख्यस्य 

चित्तादास्म्यरूपसाभावमभिप्रिति । तद्धोधामिभ्रायवान्भवतीलर्थः । एवं च क्रमाद्ं नारद् इदयवोधी "खख व्याख्याने 

इतिराब्देन कमल सखाभिधानान्न द्वितीयेलयुक्तेरितिपदाभिधानेऽपि कर्मलप्रतिपत्तरेवं तत्समानाधिृततत्पदार्थस्य द्वितीयया 

छते बोधिते शषेत्रहञपदार्थैऽपिः तत्परतिपत्तरसङ्गतिरिति निरस्तम्. \ आकाराख्यस्योपचारिककर्मलख बोधनेऽपि सुख्य- 

कछमलाभावनोधतास्पयै विरोधविरहात्तत्पदार्थनिष्छषचैतन्यारोनैव क्षेतरज्ञपदा्थंसामानाधिकरण्ये तात्पयोद्धिशिषटसेव कमे 

अर्यया । एतादशतात्पयोजयनबीजं तु ज्घुभूतखेति शब्दभरयोगात्मरसिद्धक्मलार्थकद्वि तीया्रयोगसखाविधानम् । कते- 

गतेति । अमिधानकरगतेदथः । विशेषेति । विवेकिलादिविरशेषेख्थः । विचेकरिन इति । क्षेवक्षक्षयोजडलेन 

वित्ेन च यो विवेको भेद खद्धिद इयर्थः । कर्मल्मन्तरेणेवेदस् तख सुख्यकरमैत्वाभावज्ञानेऽपीलत्र तात्प्यम् \ तथाचानि- 

द्प्रत्युपस्थापितोपाधिकमेदवत उपाध्युपरागेणोपाधिव्नानाविकारभाजोऽपि वस्तुत एकस्य निर्विकारचिद्भुपस् सुख्यकर्म॑त्वा- 

भावेनाकर्मलं विदन्तोऽपि कषेत्रगोचराहन्त्वासिमानाश्रयोपाधिकडषितखरूपगोचरवास्तविकनिर्विकारचिग्रपश्चतरज्ञखरूमामेदा- 
कारजञानाचुकूलव्यापारकतौरः कषेत्रषत्ज्ञविवेकनिद इत्यथै भगवद्राक्यख तात्ययैयुजीयत इति शाब्दभयोगादित इति सुदा- 

याथेः । कथयि तुमि ति । व्यञयिवुमिख्थः \ बिरक्चणवचनव्यस्येति । द्वितीयामपयुज्येति अब्दयोगलक्षणयेलरथः ३ 
यद्वा विलक्षणां यां वचनस्य व्यक्ति्ज्नाद्यो व्यापारस्तनेदयर्थः । पक्तेति । एकत्राभिधानलक्षणक्रियायां तद्विद इति 

कर्ैपदोपादननेखयथैः \ निदिं शतीति । परयु्क इयर्थः ॥ १॥२॥ यदिलयस्यर्थः कायमिति ॥ ३--५ ॥ ऋोध इती- 

यतीति । कोषो ययपि जिघांसापयेन्नयसदिष्य॒ता चेष्या तथापि कायकारणयोरमेदोपचारादिदम् । निख्पाश्वीच्छेदि । 



१७४. मधुसूदनसरखतीप्रणीतभगवद्वीतागूढार्थेदीपिकायाः [ अ० १३ ० २९ 

धिल्वच्यं॑केण्ठत एवोक्ते'जविदावभासेनकयोतीश्यत्र जीवेरायोः प्रविनिम्बलमा्नश्रतीतेमायावि्योरुपाधिलाप्रतीतेरविया" 
जब्देनास्त.करणसयेवोष्लात्तसैवाज्ञलप्रयोजकलात्तत्कार्गसयय तसय तदमेदस्यापि संभवात् । नचान्तःकरणस्य कायतया 
खादित्वास्नीवोऽपि सादिरेव सत्तथा चकृताम्यागमप्रसङ्गो वांसनादययभावेन सखनपानादिप्रवरृ्यभावप्रसङ्श्वेति वाच्यम् । 

सैसारस्यानादिताया एव खीकरिणादृ्टानां जाततिपाकानां भोगेन क्षये स्थितानां विपाककारपराप्तावुपरिथते प्रल्येऽन्तः- 
करणान्यदृष्टवासनासहितानि स्थुलरूपतामपदाय सूक्ष्मरूपेण संस्कारापराभिधानेन खकारणे अलयं निर्टचित्रकल्पान्यव- 

तिष्ठन्ते 1 पुनः प्रल्यावधौ पूर्णे विपाकाभिसुखेष्वद्ेषु स्थूलकूपतां अरतिपदन्ते । एवं तत्पूर्वे तत्पू्वसगे चेति नोक्तदोष 

हयस्यवकादाः । सूक्ष्मरूपतापत्तिरेव दहि विनाशो न बाधकाततक्वज्ञानासपरादिरन्वयो विनाशः स्थूलरूपतापत्तिरेष तस्य का्येखं 
तादशावस्थमेव च तत्परिणामतया व्यपदिद्यते । सृक्ष्मावस्थागतान्यप्यदृष्टन्येव विपाककाले प्राप्ते खषलोपभोगसाधनस्यान्तः- 

करणादेः स्थूलरूपतापत्तौ तत्कारणस्य परिणामिनो विवर्तमानस्य च निमित्तख चेश्वरस्य सहकारितामापद्यन्ते । अन्तःक्रणो- 

पादानं साक्षादन्ञानं वा मिलितापन्चीक्रतभूतसाच्विकांरो वेद्यन्यदेतदिति संक्षेपद्यारीरकमतम् । एषु च प्रतिबिम्बपक्षेषु यथा 
खयज्योतिरात्माविवखनपो भिन्ना बहुधेकोऽनुगच्छत् । उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः कषेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मे ति । 
"अतएव चोपमा सूयकादिवदि "ति सूत्रमपि च भरमाणम् । चिच्दीपे च श्मज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु- 
विनद्यती"ति श्रुतो देहादिसंघातरूपेण परिणतेभ्यो भूतेभ्य उपाधिषूपेभ्यः समुत्थानं तत्साम्येन तदुत्पत््योत्पादोऽनुविनाशस्त- 
काशन नादाः ्ज्ञानघनस्य प्रतिपादितः । सच प्रतिनिम्बरूपसेव मवति तयेवोपाध्युत्पाद विनाशाभ्यासुत्पाद बिनादाख 
लो द्शनात्ख एव संसायुपाधिसाम्यमाप्नो जीव, । स एव पुन प्रज्ञानघनः पुनरनन्तरश्रुतौ “अविनाशी वा अरे अयमात्मा 

इसयस्यामविनाशिखेन अतिपाद्यते । नहि प्रतिबिम्बल विरिष्टरूपस्य तस विनाशिनोऽविना्िलसंभवः नाप्यपरिच्छिज्ञः शुद्धः 
अज्ञान घनोऽयमिति निरद्ुमहंः । परिच्छिन्ेऽध्यक्षे च वस्तुनि तादरानिर्देशदर्चनात् । तस्मादुपाधिप्रतिविम्बितख पूर्वनिर्दिश्टखा- 
धिष्ठानभूत उपाधिपरिच्छिन्न उपाधिधमाकडषिततया स्ैविक्रियाररितः अतिबिम्बाविवेकेन सुखी दुखीलयायध्यक्षाजु- 
भवगोचरः प्रज्ञानघनस्य कथिदात्मा अतिपादित इति विज्ञायते स न शुद्धः परिच्छिन्नोपाध्युपरितल्रादतएव नेश्वरो नापि जीवं 
उपाभ्यननुविनाश्नित्रादिभिः किंतु तुरीयः कूटस्थपदवाच्यो निर्विंकारलात् । समस्तजीवधमांवभासनसम्थलाजीवसाक्षीदय- 
प्युच्यते । सच धटाकाक्च इव जीवस्तु तसिन्कल्पिते तदधिष्ठानेऽन्तःकरणाध्ुपाधौ रतिनिम्बो घटस्थजटे साघ्रनक्षत्राका- 
दाप्रतिनिम्बतुस्यः शुक्ताविव रजतं तस्ि्ैवाधिष्ठानेऽध्यस्तस्यासाधारणानन्दमयलपरिपूणलार्दिधर्मेण शुक्तिलादिनेवाप्रतिभा* 
समानः साधारणेन खयंलेनेदंलेनेवेदं रजतमिति भतीताविव खयमर्ह जानामि करोमीदयादौ प्रथते । शुद्धस्तु महाकाश्च-+ 
ठुल्योऽनवच्छिन्नः शुद्धाधिष्टितायां तस्मिन्कसिितायां मायायामुपाधौ प्रतिनिम्ब श्वरः महाकारस्थितजलमयमेषे नक्षत्रादि* 
म॑याकाश्चप्रतिनिम्बतुस्य इति सडष्टन्तं छदधेश्वरदूटस्थजीवमेदेन चातुर्विध्यं प्रतिपादितम् । यदीश्वरचेतन्यं तदधिदेवतमिल्यु- 
च्यते यजीवचेतन्यं तदध्यात्ममित्युच्यते । तत्राधिदैवतं त्रिविधम् । मायोपाधिकमीश्वर इदेव भसिद्धमेकं । मायाकार्यापथीक्चत- 
भूतसाच्विकराजसां शकायौन्तःकरणेन्द्रियादिसप्तद्संघातात्मकलिङ्गशरीराभिषेयपृक्ष्मरारीरसमध्यभिमानिदिरण्यगभौखयं दिती- 
यम् । पश्चीृतभूतकायेस्थूलशरीरसमष्चभिमानिनिरादरपदाभिषेयं तृतीयम् । विराडेव वैश्वानर इदयप्युच्यते । अध्यात्ममपि 
त्रिविधम् जारे व्यष्टिस्थूङशरीराभिमानिविश्वपदामिधेयकम् । खपे विगलितस्थूक्शरीराभिमाने सखखरूपावस्थव्यश्टिरिद्ध- 
सरीराभिमानितेजससंक्तं द्वितीयम् । सुषुप्तौ विगकितसृक्ष्मररीराभिमानायां खकारणेऽवियायां प्रलीय सृष्ष्मावस्थतया स्थिव 
लिङ्गरारीरे तादशतदभिमान्यज्ञानसीघुप्तखरूपाखखावभासिपरज्ञपदाभिधेयं तृतीयम् । इदमानन्दशब्देनाप्यभिधीयतते । एष्वेव 
त्रिषु स्थूलसृष्ष्मसूक्ष्मतरोपाधिकेषु तादशोपाधिमदीश्वरत्रयमेदमुपाधिसाम्येन प्रविपत्तिसौकर्याय प्रविलाप्य यद्धादिमेद- 
चतुष्टयरूपपादचतुष्टयवतो ब्रह्मणो विश्वादिपादच्रयनिरूपणं तुरीस यद्ध सौलभ्येन प्रतिपत्त्यर्थं माण्डक्यादौ कृतम् । 
आन्न ैश्वरयान्तमोवादानन्दमयशब्दितस्य तस्य सरवश्वरलादिना निरदेलोऽपि तच्रलय उपपद्यत इति ¦ कचिच जीवसय पारमा- 
थिकव्यावहारिकम्रातिभासिकमेदेन त्रैविध्यमुक्तम् । तथाह्युपाध्यवच्छिन्नः पारमाथिको जीवोऽवच्छेदकोपाथिविगमेऽप्यव. 
चछेयखरूपस्य तस्य त्रिकालाबाध्यलादयमेवान्यत्र कूटस्थशब्देनाभिदहितस्तसिन्नपाथो चेतन प्रतिनिम्बो व्यावद्ारिको जीवः 
परतिनिम्बस्॒कंत्पनामात्र्ेन पारमार्थिकलासंभवात् । यावव्यवहारसुपाधेवैतैमानलेन वतैमानतया व्यावहारिकम् । 
स्परे कल्पित्तः खप्रदेहादावहमभिमानी आतीतिकः निद्रारूपदोषापगमे अबोधे बाधादिति 1 नासि मायावि्योर्भैदः 
प्रामाणिको न वा ऋन्तीनां अदेरामेदकलमानुभविकमितीश्वरजीवयोरुभयोः प्रतिनिम्बरूपलासंभव इयेकस्यामनि्वाच्यायां 
छद्धब्रह्मक्रयैविषयायां विततिनरिम्बो जीवो निम्ब ईश्वरः परतिनरिम्बलवद्विम्बलरूपेण कात्पनिकधर्मणोपधानाच शद्ध. 
सुपाधेः प्रविनिम्बपक्षपातिखशचिश्वरस्यदृत्तलाङ्ञलादिकमेकले च जीवस्य तेन जीवेनैकमेव दारीरं सजीवं शरीरन्तराणि 
निजौवन्येव खप्रद्टरारीरङत्प्यानि तथेव बे्टावत्तया प्रतिभासमानानि तदवियया तथैव कल्पनात् । खपे यथा सर्वेषां 
खाप्रपुरुषाणां व्यवहारास्तथेव जगब्यवहाराः यथा प्रबोधे खाप्रप्रपत्रापगमस्तथा तस विद्याप्रबोधोदये तदवियाकस्पित- 
संसारापगमस्तन्मोक्षश्च बरन्धमो्षत्यवस्था नास्ति चात्र छकादिमोक्षः खप्रप्रतीतमेोक्षतल्य एवेद्येकं भतम । हिरण्यगर्भ वेको 
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शुख्यो जीचोबिदयाप्रतिबिम्बरूपोऽन्य चान्तःकरणेषु तत्प्रतिव्रिम्बरूपा जीवाभासा एव, तेरेवान्यामि शरीराणि सजीवानि 
तेषां ज्ञानोदये हिरण्यगभंभावापत्तिसतन्सुक्तो शुद्धरह्मरूपतापत्तिरियपरं मतम् । एकेनेवाविधाप्रतिबिम्बेन जीवेन सर्वाणि 
श्षरीराणि सजीवानीलेतन्मतसुक्तमताभ्यासुत्तमम् । नचान्रेह॒देहै खुखमलुभवामि तत्र दुःखमि्यतुसंधानप्रसङ्ग इति 
वाच्यम् । जन्मान्तरानुसंधानादशनेन दारीरमेदे तदभावस्य कल्पनाब्यापकलेऽपि तख सुखढुःखायभिव्यक्तिपरयोजकानां तड- 
पाध्यज्ञानपरिणामानां परतिशरीरमन्तःकरणानां भिन्नेन तत्तच्छरीरेन्ड्वियविषयसंपकंकारिकारणवशात्युखटुःखेच्छान्नानटृलया- 
द्यत्मना परिणते तत्तदन्तःकरण एव सवैतो विटलरस सविवृप्रकाशस्य दर्पण इव तस्यामिष्यक्तो तत्तच्छरीरावच्छेदेनैवाहं 
सुखी जानामीलयदेव्येवस्थितस्याचुभवस्योपपत्ति्र्टन्या । तत्तदन्तःकरणरारीरायभिमानपयुक्ता॒वचैत्रमेत्रादिभेदन्यवस्था च 
मोक्षश्वेकदैव श्रवणादिसाधनसंपत्या यखान्तःकरणख तत्त्वसाक्षात्कारात्मक. परिणामस्तस्य बाधात्तद्व च्छेदेन दुःखायनु- 
परन्धिमात्राच्छुकादिषु सुक्तव्यवहार इति । बन्धमोक्षन्यवस्थाज्ञस्याय केधिन्लानेवातियास्ि “न्दरो मायाभिः” इतिश्वुतौ बहु+ 
वचननिर्देशात् "मायां तु" इद्यादिश्चुतो जालयभिभ्रायकमेकवचनम् । तेषुतेष्वविदयोपाधिषु भिन्नेषु भिन्नानि प्रतिबिम्बानि जीव् 
पदाभिधेयानि बिम्बं तेकमेवेश्वरपदाभिधेयमित्युच्यते । ताश ब्रह्माभ्चिता बह्मविषयिण्यो जगदुपादानभूतः संभूयैव जगदा- 
कारेण परिणमन्ते । तच्त्वज्ञानेनैकसया नाशेऽपि पुन द्गिवावस्थितानां परिणामः खण्डपटस्थल्वदिति कसचिदुपगमः । तत्त- 
स्लीवोपाष्यविद्याना म्रलेकमेव जगत्परिणामः संवादश्वैकसिन्विषये युगपदेकरण्पादानकनेकपुरुषीयसपंविभ्रमस्थल्वदिय- 
परस्येति । अन्त.करणोपाधिषु प्रतिनिम्बभूतासतेरुपाधिभिरवच्छिन्ना वा जीवास्तदाधिताः ब्रह्मविषयिण्यो जगदाकारेण 
बिवर्तमानब्रह्महकारिमात्ररूपाः तत्तजीवसंसारोमयकत्पनानिभित्तमूतास्तत्तन्ीवतत्तवज्ञाननिवस्यौ अनिनौच्या वाचस्पति. 
भिश्ररभ्युपेयन्ते । मतमेततप्रागेव परिष्कृतमिति । यद्यपि नीरूपेऽज्ञान उपाधौ नीरूपस्यापि ब्रह्मणोऽवियानिरः 
पणप्रस्तावेऽस्ि प्रतिबिम्बसंभवो दर्रितः एवं प्रतिबिम्बस्थले बिम्वदधेदस्यान्यदेास्थलस्यभिसुखल्लदिश्व कल्पनेन 
कल्पितताटशधर्मेविरिष्टविम्बस्येव अतिबिम्बपदार्थ्ं धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनाया लघुलात् धर्मकल्पने धर्मकस्प- 
नाया अप्यावह्यकल्वात् । श्ुक्तिरजतादिस्थले रजतरूपधर्मिंकल्पना हि रजतं साक्षात्करोमीतिप्रययान्यथानुपपन्त्योरीकृता 
दर्पणे मुखं साक्षात्करोमीति हि प्रतिबिम्बस्थलीया प्रतीतिर्बिम्बभूतसुखविषयकतयाप्युपपदयते । खच्छदव्यप्रतिहतनयनरः 
दमेसैखेन संयोगादोषाच मुखे दपणस्थल्ाभिसुखल्लादिभानमिति तन्मात्रं त्न कस्पितमिति इजुसारिणी हि कल्पना भव- 
तीति भरतिबिम्बजीवस्थेऽप्यविद्यास्थलनिग्बभेदादीनामेव कल्पनमिति परनिम्बमप्युपाध्यपगमे सर्वथा मोक्षदशायां म 

वर्व॑त इदयस्याभावात्कट्पितधमेमाच्रसेवापगमादर्भिणः परमार्थसतो जीवानन्यसय बियमानलान्मोक्षानन्वयभ्रसङ्गोऽपि स 
संसारिणो जीवसय, तथापि नीरूपोपाधौ नीरूपस्यादय्थमव्यवहितस्य भरतिबिम्बे मनस्तोषमलभमानां बिम्बस्योपाध्यन्तगंत- 

लादरनेन भिम्बभूतयेश्वरस्याण्डाद्रहिरवस्थिलाप्यान्तयमिन्राह्मणाज्ञस्ाभावं चाकल्यन्तः प्रतिबिम्बार्थमप्युपाधेर- 

वकश्यकलेन तद्धिशचिष्टवेषेण विरोषणमेदौपाधिकजीवभेदानां व्यवहारनि वांहकाणां कल्पने राघवं च पर्यन्तः तत्तदन्तःकर 

णावच्छिन्नयैतन्यानां जीवभावमुररी कुैन्यविधावच्छिन्न येश्वरलं च मूलाविद्यालेका तच्छनक्तयस्तूलाविद्या वा नाना नानैव 

मूलाविदया ब्रह्मिता ब्रह्मनिषयिण्यो जीवाभरिता ब्रह्मविषयिण्यो वाऽसिन्नपि पक्षे मतमेदेन द्रव्याः । नचावच्छेदपक्षे यखा- 

न्त.करणावच्छि्नसय कवलं तदन्यस्यैवान्तःकरणावच्च्छिन्ञप्रदेशस्य भोक्तुलमिति कइतहान्य्ृताभ्यागमप्रसङ्ग इति वाच्यम् । 

यदेव ह्यन्तःकरणं कर्वुलावच्छेदकं॑तदेव भोक्तुलस्याप्यवच्छेयमप्येकमेव तस्य कवलाश्रययत्तादात्म्याभिमानात्कवृलं तत्फ- 

लघुखायाश्रयतत्तादात्म्यदिव भोक्तलमपीति न इतदहान्यज्ृ ताभ्यागसप्रघङ्गः । अ्रदेश्मेदस्याकिंचित्करलाचिरवयवस्य वास्त. 

विकप्रदेशाभायेनाबच्छेदक्रकृतप्रदेशमेदस्यैव वाच्यतया तस्येक्ये अरदेशमेदस्याप्यभावा्चेति । अमाणं चान्न “घटसंबृतमाकाशं 

नीयमाने यथा धटे । घटो नीयेत नाकाशं तथा जीवो नभोपमः" इति श्वुतिरंशो नानाव्यपदेशादिति सूघ्रं च । अस्मिन्पक्षे यथा 

“सखयंञ्योविरात्मा इति श्रुतिरपि प्रतिबिम्बपक्षस्याज्ञखेनोपपादयिवुमराक्यले सति यथा निवसखानापोऽनुगच्छति तच्र परतिबि- 

म्बितसदनुकारी मवति तचलने चलतीव तद्ृद्धौ वर्धत इवेल्यादि । तथैवोपाधिना देवोयमात्मामेदरूपोऽनेकरूपः क्रियते 

उपाधौ सुखिनि खुखीव दु.खिनि दुःखीबोपाधिना क्रियत इ्यर्थकतया नेतव्या । स्पष्टं चेतदम्बुवद््हणान्न तथालमिखधि- 

फरणभाप्य इति + यत्तवविद्योपाधिकजीवपक्षे व्यापकस्य तस्य कायन्युहाधिष्टानं संभवति योगबलसृष्टनेकशरीरस्थलादन्तःक- 

रणोपाधिकजीवपक्षेऽव्यापकखय तख शरीरान्तरेऽबस्थानासंभवात्तदसंबद्धख तच्रेशद्यजनकलात्तच्छरीरविषयसंबन्धजनिव- 

युखदु.खादिसंबेदनस्यप्यसंमवान्न कायब्यूदाधिष्ठानं योगिनः संभवतीति । तल । एकाविथेकजीववादपक्षे" योगिनः काम्च- 

व्यूहाधिष्ठानं नायोगिन इति हि बिभागस्तत्तच्छरीराधिष्टितान्तःकरणरूपामिन्यक्तिनियामङमेदभिभ्मदेशेऽन्त>करणस 
योगयुकले योगिखमन्यथाः लयोगिच्लमिति विभागाभ्युपगमेन मिर्ह्यस्तथासति योगिनः शरीरान्तरासंबन्धस्ल्यो श्ययोगिनः 

संबन्धसंभवेऽपि योगिनः किमायातं तदयिष्टायकलेऽवियामेदेन जीवभेद पक्षेऽपि व्यापकस्यैव तत्तमीवस्यं । योभिलायो- 
भिमो; खतःसंभवेऽपि योगिसष्यरीरेषु तत्संबन्धसंमवेऽपि च जीवान्तरशरीरे जीवान्तरस्य व्यापकख पीतोष्णायनु- 

पलम्भपिद्धये सलयषीन्द्रियविषयसंबन्ये कदाचित्तदज्ञानादिसिद्धये च ज्ञानखखादिनियामकस प्रतिशरीरमन्तःशरणमेदस्य तत्त- 
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स्ीवानां वक्तव्यतया बहुतरश्ुतिस्खष्यादिभ्माणसिद्धवेनापह्लोठुमरक्यतया च शरीरान्तरे योगख्े तदभविन कायव्यूहा- 
धिष्ठानसुपपादथितुमशक्यं 1 तस्मायानि सरीरागि योगमाहात्म्यायो गिना खष्टानि तेषां सेन्ियाणां चे्खेकरारीरस्थितप्रयल* 

घदम्तःकरणरूपसाधनयुक्तोऽपि योगी तच्चदन्तःकरणसंबद्धररिमसं बन्धात्खसंबद्धसुश्रसंबद्धपाश्चलिकादारीरक्रियासु नट इव 

भवति हेतुरस्य खखष्टररीरेन्दियविषयसंपकंस्य ररम्यादिपरम्परयापि शारीरान्तरस्थिताम्तःकरणसय सुखदुःखादययत्मना 

परिणामे हैतुलस्य च फल्मनुरोधात््वयापि वक्तव्यतया मन्मते जीवसय तत्तच्छरीरे विरहेऽपि श्षलयभावात्. तत्तच्छरीरसं- 
बन्धे जीवस्य वचेदाभ्रहः खखष्ट्यरीरेषु योगमाहात्म्यात्मधानशरीरसंबन्धापरिदयागेन विकाशाश्चाल्यन्तःकरणं प्रवेशयति 

भजति च तदवच्छिन्नसतेषु भरमात्रभावं योगीयभ्युपगम्यताम् । चध्चुषरदिमद्वारा निर्गतेऽन्तःकरणे गियादिविपुरुतरभ्रदेश 
व्यञ्चुवति तत्र ताबदशव्यापी अमाताभ्युपेयत एव हि । भरतिशरीरमन्तःकरणमेदनिर्देशस्तु अ्रविदारीरं उत्तेभंदात्तजिबन्धनः । 

वरत्तिरदहितस्यासत्कल्पतया व््युन्नेय सत्त्व तस्य एत्तिभेदे मेदन्यपदेशस्योचितल्लादिति । अस्मिन्पक्षे यदि जह्यध्नितं जहवि 
षयकमेकमेवाज्ञानं तदेव च जगदुपादानं इत्तिः संबन्धाभिव्यक््या्थां चिदुपरागा्था वेति पक्षे कसयचित्त्वज्ञानोदयेऽप्यज्ञान" 
नाशाभावादन्तःकरणतादात्म्याध्यासनिकत्तिप्रयुक्तनिदृत्तदुःखादि प्रपञ्चभ्रविभानो यावत्सर्वैवियोदयनिमित्तकाज्ञाननाशमसुक्त एवा- 
वतिष्ठत इ्येके । अविद्यासंन्धनिदृत्तिरेव मोक्ष सतत्वज्ञानोदये धयनयनाद्धयभावसंबन्धवदविदासंबन्धो निवतेत इययकस्मि- 
न्बद्धेऽप्यन्यो सुक्त इष्यन्ये ॥ जीवन्मुक्तावविदयटेशाजुष्ततेः ्रतिपादनादंशवती सेति विज्ञायते । तथाच तत्त्वज्ञाने जाते तप्र 

वतेमानसयांशस्य निङत्तेरंशेनान्यत्र इृत्तावपि सान्त.करणस्याज्ञानस्य तच्राभावात् सुक्तोऽन्यो बद्धं इदयपरे । वृत्तेरावरणाभि- 
भवार्थलपक्षेऽन्ञानख तत्तजीवंप्रयावरणचाक्तेभिज्नलात जाते तत्त्वज्ञाने तं प्र्यावरणराक्तेर्विनाशात्परमानस्दस्य निरावरण- 
स्याभिव्यक्तिः सेव भोक्ष इति केचित् ॥ एकस्याज्ञानस्य जीवाश्रितलपक्षे जातिवत्पयेकपयेवसितं तदिति नं व्यक्तिं जाति. 
येथा जहाति तथेवोत्पज्तत्तवज्ञानमवियाद्यागश्च संबन्धनिचत्तिकौपगत आलोके तमोवदपसरणं वेति परे । जीवाभ्निता 

प्रतिजीवं भिन्नेवाविधयेति मते तत्त्वज्ञानेन तन्नाये मोक्ष एकस्यापरस्य बन्ध ईति बन्धमोक्षव्यवस्थासोलभ्यासदेव बहु 
मन्यन्ते बहवस्तश्च सेव संभूय जगदुपादानमिति पश्च एकस्य तत्त्वज्ञानेनैकाज्ञाननिशत्तावपि खण्डपटन्यायेन द्रागेव पुनजगदु- 
त्पत्तिः क्षणेकमाध्रं जगदभवेऽपि तदुपलम्भासेमवेन कसयचिदप्युभवस्य न बाधः । ब्रह्माण्डख्यामितलेनातिविपुललेन च 
कलयविद विद्यायाः भविक्षणं विनाशे संसारावस्थितिदंलेमेति ठ म राह्म् । अतिकल्पमप्येकस्य तत्त्वज्ञानोत्पादे प्रमाणाभाव, 

श्ृतिस्णतिपुराणादिषु जनकयाज्ञवस्क्यञ्ुकनारदवामदेवसनकादीनां कतिपयानामेव श्रवणात् प्रयेकं जगदुपादानमिति पश्च 

ल्पेक्षाबुद्धितो द्विवत्तत्तजीवाज्ञानतः तत्तजीवाकलनीयं भिन्नमेव जगदुत्पयते । संवादश्वोपपादितः प्राक् । इश्टिखष्िपक्षा- 
दस्पायं विदोषो यदत्र यावत्तत्वज्ञानमेकजीवस्येकेव खष्टिस्तत्र अरतिदष्िखष्िभेद इति । जगदुपादानं ब्रह्माभितमूल्मवियैव 
जीवश्चितास्वु ताः भ्रातिभासिकोपादानानि । मूलान्ञाननिवृत्तिस्वु चरमतच््वज्ञानदेव यदनन्तरं महाभ्रल्य इल्यपि तत्र मतम् । 
वाचस्पतिमिश्रमतं ठ भागेव दितम् । अथ असङ्गाद्रह्मजीवयोः परस्परं जीवानां मेदसाधकयुक्तयो निराक्रियन्ते । 
तथाहि ब्रह्म जीवाद्धि्ं सर्वज्ञलात व्यतिरेके जीववत् १, आत्मलं नानाव्यक्तिनिषटं जाविलाच् प्रथिवीवतु २, दुखं 
गुणलावान्तरजाद्या सजातीयाश्नयभिन्नाधितं गुणलात् रूपवत् ३, आत्मा आत्मम्रतियोगिकमेदवान् द्रव्यलात् घटवत् ४, 
ईैशवरो जीवभ्रवियोगिकमेदवान् सर्वैशक्तिमततवात् सर्वज्ञलात् सर्वकार्यकर्वलात् खतच्रलात् व्यतिरेके जीववत्. ५, जीव 
दैवराद्धिनः भल्पराक्तितरादसर्नैलाद्यतिरेकेणेश्वरवत् £, ब्रह्म जीवाद्धिजं दुःखाननुभवितृलात अभरान्तलात् असंसारिलात् 
घटवत् ७, चैत्रो भेत्रप्रतियोगिकमेदवान् भैत्राबुसदितदुःखानयुसंधातृात् मैत्नस्णतसर्बासर्वृलात् भैत्राुभूतस्वा- 
नुभविव्रलात् घटवत् ८, विमतो बन्धध्वसः खप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाश्नयभ्रवियोगिकमेदवक्नष्ठः बन्धष्वंसलात् 
लन्मतवत्् ९» इत्याद्यद्मानानि न॒ भवन्यसिमतसाधकानि । यतः सामान्यतो मेदस साध्यतेऽविधाकत्पितमेद. 
मादाय सिद्धसाधनम् । तात्तिविकभेदस साध्यत्वे भसिद्धसाध्यता ब्रह्मातिरिकख तात्तिकलवासिद्धेः । नच ध्मिमसत्ताकत्वेन 
भेदस्य साधने धटादिखमसत्ताकख जीवमेदस धटादौ भ्रसिद्धस् ब्रह्मणि सिद्धौ ब्रह्मसमसत्ताकस् तस सिद्धिरिति वाच्यम् । 
धटदिरपि धर्मत्वेन तत्समसत्ताकमेदेन सिद्धसाधनतादवस्थ्यात् । ब्रह्मणो विशिष्यसाध्यकोयाबुपादनिऽपरसिद्धसाध्यलख 
तादवस्थ्यात् । एवं खसमानसत्ताकलस्यापि न विरोषणत्म् । खलस्यानलुगतलात् । धटदेः साध्यकोटौ अवेरे सिद्धसा. 
धनात् । ब्रह्मणः अनेशेऽप्रतिद्धसाष्यकल्तादवस्थ्यात् । नच धर्मिपदसखपददेः समभिव्याहतपदार्थनोधकलात् खपदार्थधरि+ 
तस्य सामान्यत एवं साध्यल्रात् । दृष्टान्ते तख प्रसिद्धस्य पक्षे सिद्धौ पक्षरूपखपदार्थमादायैव तस्य पर्मवघानेनाभीषटसिद्धि- 
रिति वाच्यम् 1 शब्दमयोदाया अनुमानस्थरेऽकिवित्कर्यात्. पराथानुमानस्थकते शब्द्भयोगेऽपि तस्य शाब्दुद्धाुपयो गि- 
लात्. । अचुमिती ठ तन्मूलकमानसपरामसेव हेदुखात. । तन्न धटतवेन खपदार्थत्वेन वा धटादिषरितस साध्यत्वे सिद्ध- 
साधनस्य ब्रह्मघटितस्य तथात्वे चाभषिद्धसाभ्यलस तादवस्थ्यात् । जथ सतादात्म्यखसमानस्ताकखमेदवत्योभयसं बन्धेन 
ब्ुिधिष्टलमेव साध्यम् । संबन्धे च खपदाथापरेशेन हि नानलुगतलमिविचेन्न । षटादितादात्म्यसख सद्रूपे ब्रह्मणि 
सीक्रेण धटादिवस्ल्ादाय सिद्धसराधनसख तादवस्थ्यात ताटात्म्बसयानुगतस्याभावात्र् । धरतादात्म्यस संस चटकत्व 



भं० १४ छो० ८] श्रीधर्मदत्तशर्मणा(्सिद्धवंचाशर्मणा) विरचितो गृढार्थतल्रारोकः । १४७ 

धटसमानसत्ताकमेद स्व तथात्वेन सिद्धसाधनात् । ब्रह्मतादार्म्यस्य तथे ब्रह्मप्मानसत्ताकमेदस्य तथात्वेनापरसिद्धसय- 
गता । नहि संसगघटकतया रराद दमपि सिच्यति । नच खप्रतियोगिव्रत्तिवस्यानुयोगिट्त्तिोभयसंबन्धेन मेदविरिष्ान्य- 
धर्ममेवायुगतं तादात्म्यमिति वाच्यम् । खल्यापि रूपान्तरेण श्वभिन्नलान्नीलो घटः सन् घट इद्यादिसामानाधिकरण्य- 
भययात्त्न भेदसमानाधिकरणमेदस्य विषयताया उपपादनात् धर्मेमात्रस्य मेद विदि्टसवेन तादरधमप्रसिद्धेः साधारणेऽपि 
धमे काल्पनिकमेदविशि्टन्यल्सच्वेन सिद्धसाधनतादवस्थ्यात् त्रापि पारमा्थिकललोपादाने पुनरप्य प्रसिद्धतादवस्थ्यादिति । 

एतेन खज्ञानाबाध्यखस्य खाज्ञानाकायलस्य यावत्खखरूपमदुववमानलस्य च विरोषणलमप्यपास्तम् । खलानजुगमेन दोष 
तावदवस्थ्यात् । जह्यपक्षकानुमानेषु शुद्धस्य पक्षत्वे सर्वसाधनानां त्रासत्तवेन खरूपासिद्धिरुपदितस्य पक्षत्वे सिद्धसाधनम् । 
अथ जीवब्रह्मणोरमेदः स्याजीववद्रह्मणोऽपि दुःखायरुसधातृलं दुःखलादिकं च स्यात् जीवानां परस्परममेदः स्यात् एकख 

इ-खादिमन्तवे दुःखाद्ययुसंधातृत्वे च सर्वं दुःखादिमत्तदलुसंधातृ च स्यात् । एकस्मन्युक्ते सर्व मुक्तं स्यात् । बद्धे चैकस्मिन 
सर्व॑बद्धं श्यादि्यादिकं मेदग्राहकाजुमानेऽनुकूरतकजातमप्यनिदयाक्पितैरन्तःकरणाद्ुपाधिभिः कतकल्पनेरावि्यकमेरदः 

सर्वोन्तापत्तेः सदेव जीवब्रह्मणोर्जीवानां च पारमाथिके ध्यमेदे परीहारादामासतामुपगतं नाचुमानं प्रनीकरोति । अथ 

नचोपाधिरसैबद्ध उपहितमेदप्रयोजक इ्युपाधिसत्र संबद्धो वाच्यः । स ॒च छुद्ध वर्तत उपदिते वा शद्धे चेत्तख मेदक. 

लानुपपत्तिरुपहिते चेत्तनैवोपाधिनोपदितेऽन्येन वा तेन वचेदात्माश्रयोऽन्येन चेदन्योन्याश्नयादिरिवि चेन्न । उपहितपक्षे 

ह्यदोषात् । तेनोपहिवेऽपि इत्तावात्माश्रयविरहात् विशेषणवदुपाधेस्तत्खरूपाघटकलरात् । नलु शद्ध उपाधिरंशतो वतते 

काल््यैन वा । नाद्यो निरबयवस्यांशाभावात् । न द्वितीय एकैकेनेवोपाधिना इत्लस्याव्टव्धतया तेनतेनोपाधिना मेदासंभव 

इति चेन्न । वस्तुतो ऽशाभावेऽप्यविद्याकल्पितेन वेन तेनोपाधिना कतकल्पनेन भेदेन कल्पितांशोपपत्तरावि्यकमेदंतन्निबन्धन- 

व्यवहासैलक्षण्यश्ुपगन्तृणामस्ाकमलुपपत्ेभूषणलादावि्कलन्यवस्थापकलादिति ॥ २९ ॥ ३० ॥ नसन्तयेवेति । 
यद्यप्यनादिर विद्या जन्भरहितापि तत्द्धिकारवती तच्वनज्ञानत्खक्पेणापि विनद्यवीखनादिलादियस्याव्ययहेतुल कथनमसङ्गतं 

तथाप्युत्यत्तिरदितस्य खरूपेण भावभूतविकारावस्थापन्नरूपेण न विनाश ईद्यत्र तात्येमवियापि हि भावभूतचरमतच्वसाक्षा- 

त्कारात्मकविक्रारावसथापन्नैव विनदयतीति न हेखसङ्गतिः । विकारवत्तस्या अपि कल्पितत्वेन सर्वकत्पितविरोधिज्ञानोदये 

स्ङूपतोऽपि तस्या अलयन्तं हि विनाश इति । खगतसेद इति । रणक्रियावस्थायेकविशिष्टय शुणक्रियायन्तरेः लसमाय्ो 

मेद इय्थः.॥ ३१--३३ ॥ इति श्रीधमेदत्तदा्मणा निरविते गीतागृढार्थदीपिकात््वालोके न्रयोदओोऽध्यायः-५ १३ ॥ 

चतुरो ऽध्यायः । 

परमात्यक्ञानसाधनमिति | श्चरवणादिकमियर्थः । बहिरङ्ञानां यज्ञादीनासिति । अत्र निधौरणषषठी । परहृयर्थता- 

वच्छेदकस बहिरङ्गलरूपविशेषणविधिष्टख यज्ञादिवस्योत्तमस्वेन निधारणीयान्तरदज्ञानसाधनासाधारणल्वाज्निधोरणयोतकख 

मध्य इ्यस्यासङ्गतियैययपि तथापि ज्ञानसाधनानामिलखनेनैव मध्य इत्यस्य संबन्धः । ज्ञानसाधनलं चोदेदयसाधारणं भवदेव । 

उत्तमलं हि सावधिकं तदवधि च तदेव यत उत्तमलं व्यावर्तेते तानि यज्ञादीनि षी चावधिवरूपसबन्धाथौ संबन्धत्वेन 

तलतिपादनान्न पमी । प्चमीभ्रयोग॑स्ु युक्तः । यद्वपिक्षयेति शेषसथासति यज्ञादीनामपेक्षयोत्तममिखन्वयेनानुप- 

पत्तिः । एतेन नल्मानिलादीनामिदयपि व्याख्यातम् । ज्ञानमात्र फलाजनकलाञज्ञानस्यानुष्ठानपयन्तंस्य विवक्षितत्तया 

्ञात्वैयस्यायुष्ठयेति विवरणम् ॥ १--४ ॥ कम्पादिमत्तयेति । उपदशयन्तीखदुषज्यते । पुरुषं अतीदयस्य पुख्षनि- 

रपितदखम्थः । अन्वयश्वासख परतव्मैकपदाधैकदेशे पारत पुरुष॑भतीति आमादिक पामे वा । तीति । अङ्ृतेशणन्र- 

यात्मकल इयर्थः । कथ प्रङृतिसखंभवा इतिं । गुणा इति रोषः । अभेदे कार्यकारणमावासंमवादिति भावः । परस्प- 

रेति । अङ्गाज्ञिभावरशक्षणविषमावस्थाक्पो यः पूवांवस्थान्यथामावरूपः परिणामस्तद्धिशिष् गुणाः पूत्ावस्थया साम्यलन्ष- 

णया विरिष्ठनां गुणानां कायेभूता इयर्थः । ये निबधरन्तीलखन्वयः । वे श्रटतिसंभवा यणा इति बोध्याः ॥ ५ ॥ नहि 

सध्यञ्चकाविति । सुखवेक्ञीतैकसतोऽन्तःकरणपरिणामस्य निराव्रणलत्साक्षात्मान्ना संबद्धलात्तचापि ज्ञनवद््यपेश्षा- 

माषात् सतश्चैतन्यस्याभिव्यज्ञकलमुक्तम् । विषयधर्मो विषयिणो भवतीति । विषयखान्त"करणस धमः खलादिः 

विषयिणो ज्ञानरूप्यातनो भवतीयर्थः ॥ & ॥ राग येच्छाङूपतया प्रसिद्धये अहे तृष्णेदयदेः पौनरुक्यासक्षतिरतो 

व्याचे--रज्यत इत्यादिना । कामः स्थूत्वस्यतयः व्यक्तिमापर्नस्य रागपदार्धतया भषिसाभिलषल द सुष्ष्मा- 

वस्था । गवैऽददंकारसतद्रहितस्यापि रागाद्यजननात्सोऽपि रागहेदुः 1 रज्यत इयत्र धालर्थरागखाश्नयललक्षण ॥ 

अनेमेखनेन यो रागहेतुः कामाद रागात्मकमिलन्र रागपदेन स एवोच्यत इयर्थः ॥ ७ ॥ उूठभिति । सनन 

सथामापनचम् तमःपूवौवस्थया शकस्याङ्यया सुषमया विदिष्टख तमसः ऋचछुच्यत इत प । अ - 

५ कते रजतश्रमस्य विरोधी यो वेको निपरीतरिश्वयसद्विरेधी तपरविबन्धर लाब
रणसेद कायेभूतमनित्ैकस्- 
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देव रूपं यद्य कार्यकारणयोरमेदात्तत््ेनेदयर्थः । आवरणमप्यवस्थाविरोषविचिष्टं तमो बोध्यम् । भावरूपखाज्ञानयेव तत्त- 

दवस्थापन्नतया कायकारणभावेन प्रपञ्चनपिदम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ अभिभूयेति । बधत इति । अभिभवः कायांक्षमलम् । 
वृद्धिः का्क्षमत्वं तदुभयत्र अवाहानादितया व्त॑मानानामदृ्टनां विपाकाभिसुद्यमेव निमित्तमारोचनीयमिति ॥ १० ॥ 
॥ ११ ) वध्ैमान इति । रन्धाधिकविषयतयोत्तरोत्तरमुपजायमान इयर्थः । स्वविषयेति । यद्यपि तत्तदिच्छाव्यक्तिः 
सैव खोत्तरोत्पच्विशोषगुणेन निवर्तते विनरयति न काचिदपि विषयसिच्या निरवत्र्विनाशस्यान्यथेव सिद्धेरिच्छानाशान्तरमेव 
प्रायेण विषयसिद्धेश्ेति व्याबलयांभावात्खविषयेदयादि व्यर्थम् । तथाप्यत्तरोत्तरं सजातीयानुषत्तिरेवानिकत्तिसदभाव एव निश्र- 
त्तिन्यवहारादिच्छाया- कारणं चाननुक्रत्तरलंप्रययरूपः सन्तोषः स हि जाताया इच्छाया विषयसिद्धेभवति । ततश्च तत्सजा- 

तीयस्यननु्ृत्तिर्विषयसिद्धिभ्रयोज्य इत्युच्यते । तथाच विषयसिद्धिभयोज्याननुष्त्तिमजातीयभिन्नेच्छेदयर्थः । खविषयश्राि- 
प्रतिबध्यतावच्छेदकरूपदयन्यलरूपस्यानिवल्यखस्यासंभवादेषाविवक्षितलम् । इच्छमा्रखेवोक्तप्रतिवष्यतावच्छेदकरूपवलात् । 
एव॑च सन्तोषशी्सय रारीरयात्रानिवोदकगोचरेच्छायास्वादचाननुश्त्तिमजातीयलत्तव्यादृत्यर्थसुक्तविदोषणं सार्थकम् । सवि- 
षयेद्यत्र खपदार्थो विशेष्यव्यक्ति । खविषयग्राप्तो तद्विषयकयेच्छन्तरस्थादुतत्तवपि विज्ञेष्यसजातीयसोत्पत्तेखब्धस्याल- 
प्रययरूपतत्मरतिबन्धकाभावात् । साजायं च खविषयतावच्छेदकधमोवच्छिन्नविषयताकलम् । छब्धस्यापि सिद्धधनगोचरे- 
च्छभवेऽपि पूर्वेच्छाविषयतावच्छेदकधनत्वेनासिद्धधननगोचरेच्छसंभवेन तादशायुत्पत्तिजातीयल्राभावाह्ोमे निरुक्तशूपस 
संभव इति । यद्वा संपन्नादधिकं मे धनं जायतामियेकैवेच्छा यावजीवमयुववैते कसखचित्कखवित्संतोषोत्पत्तौ निवर्तते क्षणि- 
कललनियमो नोपेयत एव धारावादहिक्रयक्षस्थरे इच्यैकयमुररीढुर्बद्धिर्वेदान्तिमिः । साचेच्छा न खविषयसिद्धो निवर्तते 
छन्धस्य धनस्ममेऽपि तदधिकधनत््मभाय भ्रयल्दशंनात्सर्वेदैव छन्धे क्ुब्धलन्यवहारदर्शनात्तस्यां चासि खविषयनिवर्ख- 
व्यातं वेजादं तदभिभ्रायेणो्तं विशेष इति ॥ स्पृहा उच्चाघचेति । उच्चावचेद्यादि बषयखरूपसय प्रतिपादनं न विरोष- 
णस व्यावदयाभावात खोभस्प्रहयोरुपधेययोः कचिदमेदोऽपि तदुपाष्योर्भदाद्धेदः । धन॑ मे स्यादिति खोभस्याकारः येन 
केनाप्युपायेन धनं संपादयेयमिति सहाया आकार इति । खसूयेणापि मेद इति ॥ १२--१७॥ तेषां मध्य इति । 
उष्वाधोलेकानां मध्य इयर्थः ॥ १८--२१ ॥ द् चेति । इदं च लक्षणं सखात्मनः प्रयक्षनिषयीभूतं खार्थमेव खसैवा- 
गुणातीतव्यादृत्तिबोधरूपग्रयोजनकम् न प्रस तादबोधफ़लकं तस्योक्तरक्षणज्ञानासंभवात् । तत्र हेत॒माद- नहीति । 
॥ २२--~२७॥ इति श्नीधर्मदत्तद्य्मेणा निरचिते गीतागूढार्थदीपिक्ातच्वारोके चतुदंरोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

पश्चदकहोऽध्यायः। 
भ्रमपूर्वैकेण भजनेनेखर्थः । अमेव वा भजनं तेमैदर्थः ॥ १ ॥ न दोष इति । न पूर्व्छोकेन बह्यमूखलप्रतिपादकेन 

वियेध इयर्थः ॥ २--४ ॥ अविवेको विपयेयो बति । वस्तुयथार्थखरूपालोचनं बिवेकसतदभावोऽविवेकः । विपर्थ. 
योऽयथार्थज्ञनमिदयर्थः ॥ ५॥ ६ ॥ षषठमिति । अनिन्दरियेणेव मनसेन्द्ियगतपषरूलसंख्यापूरणमिति प्रागुक्तम् ॥ ७ ॥ 
धुनरागमनरादहिव्येनेति । यक्तशरीर इयादिः ॥ ८ ॥ तदाहेति । शरीरान्तरपरिभ्रहस्य भोगार्थत्वेन भोगस् चेन्द्रि 
यसाध्यल्लात् रारीरवत्भरविदयरीरमिन्द्ियादीनाममिनवानां कल्पनेऽतिगोरवात्पूर्वोत्तरशरीरयोरिन्विथैकत्वे अमाणविरोधाभावा- 
तान्येवेन्द्ियाणि यृहातीयहेदर्थः ॥ ९--१५ ॥ पुरखुषोन्तमत्वेनेति । तेन रूपेण जीवस्याग्रिमन्छोके प्रतिपादनीयतया 
अक्षरशब्देन त्येवाच्र भरतिपादने तत्न पौनस्व्यमिति भावः । नच पुरुषोत्तमत्वेनेश्वर एव प्रतिपाद नीयोऽव्यय श्वर इति 
स्पष्सुक्तेरिति वाच्यं । जीवपरतादात्म्यसख मोक्षोपयोगित्वेन प्रतिपादिनीयतया क्षराक्षरपदाभ्यां कस्पितपुरुषरूपयोः कार्य- 
कारणोपाभ्योः पार्थक्येन चेतनानां जीवेश्वरद्ुद्धबह्मणां तहुपाधिग्रयुक्तकस्पितसेदानां परमा्थतोऽभिचत्वेनाभिमश्छोके 
भतरिपादने तात्पयोत् । तोपाधिरूपकल्पितपुरुषान्नड दुत्तमत्वेन तदुपाधिकचिद्रूपो हि जीव शेश्वर्ोत्तमः पुरुषत्लन्यो 
विभयैन्यय ईश्वर इयाभ्यां प्रतिपादितः सामानाधिकरण्या्च तयोरभेदः । तयोरपि पुनः परमात्मेतयुदाहत इत्यनेन हि 
छद्धाभेदः प्रतिपादनीयः । पूरवैश्ोक एव जीवेस्याक्षरसब्देनोक्तौ हि तस्मादन्यलमेवेश्वरसख शुद्धस्य चान्य इदयनेनाभिदहितं 
स्यात् खाच तदनमिधेयमेवाभिरितं सिदधान्तविरुद्धं चेवि ॥ १६ ॥ १७ ॥ ऋ््येदयादि छोकद्रयं भक्तयुदरेकनिवदीकृतचेतसा 
ठीकाडता खातन्रयेणोष्कमेवमम्रेऽपि ॥ १८---२० ॥ 

इति श्रीधर्भदत्तशार्मणा विरचिते गीतागूढार्थदीपिकातत्वारोके पच्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

षोडदरोऽध्यायः । 
दैवी संपदमिति । भगवायुवाचेलनेन संबन्धः । न वियते भयं यसात्तदभयमितिब्धुत्पस्यनुसारेणद-शाख- 

भिति । तादसबुषठानशीलस्य अदवायासावान्नरसदिमयख चेतःदचद्यादिदवार नानोतयत्तो भंसारमयसय ्वाभावरात्तादशानु, 



अ १६ शछोऽ ८] श्रीधर्मदत्तसर्मणा(धसिद्धबच्ारार्मेणा)चिरचितो गूढाथैतत्वारोक; । १४९ 

छाननिष्ठलस्याभयलसुपपदयत इति भावः । एतेन भयरादिदयं वेति वाकारस नासङ्गतिः । नवाख -दैवींपदनियेतदिशेष- 
णत्वेऽभयादीना तादशदैवीसंपत्त्वानुपपत्त्याऽसद्गतिः । व्याज्ञेनेति । अन्यफलसाधनतया खेष्टसयान्यफरसाधनत्वेन 
जञापितस्याचरणं व्याज" आचरणं क्रचित्खतः खन्यापारखय कचिदयंप्रति ज्ञापनं तव्यापारालुकूलव्यापारखय । परज्ञानानुकूलश्च 
व्यापारो वचनचेष्टादिः । यथा खगततपखिलसिद्धलन्ञिग्धलनिवैरलादिज्ञानोत्पादनद्रारा सभपूजाद्यातिवैरनियातनादि- 
खे्टफलसाधनलेनेष्टसख तपस्यदिः परनिजेनस्थाननयनदिवौ खग॑साधनखायवुकूलेन परे्टसाधनलायनुकूख्वेन वा 
ज्ञापितस्याचरणम् । ईदरोन व्याजेन खगततपखिखदिज्ञानोत्पादनद्वारा ययदेवाभिरुचितमस्य तत्तदेवावद्यं करिष्यामी. 
ध्यवसायसंपादनं वक्ञीकरणमिदर्थः । हदये ऽन्य थाृत्ब्ेति । तत्तव्यवहरणोचितक्ञानादन्यप्रकारकं यज्ज्ञानं तत्सेपायेदय्थः । 
णिजर्थो न विवक्षितो निरुक्तज्ञानसंपत्ताविखयत्रैव तात्पर्यम् । अन्यथा व्यवहरणसिति । विद्यमानज्ञानोचितव्यव- 
हरणादन्यप्रकारकं व्यवहरणमिदयर्थः । यथा खस्मास्रबञे राजादौ रिपुरयमस्माकं परातक्ययमिति ज्ञानसंपत्तावपि तदुचितं 
यश्यवहरणं तजेनताडनादिकं सदासनभोजनादिपरिवर्जनं वा ततोऽन्यप्रकारकं भीदयादितोऽनुकूखचरणं सदहासनादिकं वा 
मित्रचञ॒कृतिलादिज्ञानोचितम् । साचेयं माया प्रायः परवन्ननायुकूख भवति । अथथादष्टकरणमिति । प्रमाणेन यथां 
गृहीतं ततोऽन्यथेव व्यापारः । सच वागात्मकोऽगरतलेन प्रसिद्ध एव । भोजनासनगमनाद्याचरणल्ञानपूजायनावरणानुङकलसंकः 
ल्पाद्योऽपि मवन्यन्रतानि । यथा प्रमणेनाक्ैव्यतया गृहीतस्य कखज्ञमक्षणदेराचरणम् । अ्रमणेन कर्तव्यतया गृहीत 
सानदेरनाचरणं तत्संकल्पश्वेति । भायोऽत्र सवैपाप्मनां संनिवेशो द्रष्टव्यः । तस्येति । आत्मतत्वयेय्थः । खादुभः 
वेति । संपरज्ञातरूपसाक्षात्कारेदयथः । अभे चात्मसाक्षात्कारो निर्विंकल्पकासंप्रज्ञातरूपो ग्राह्यः । उपायभूताभयादिपरवे- 
नाभयमिलयादिकं व्याख्यातुसुपक्रमते--यद्ात्वित्यादिना । देवयज्ञो देवपूजादि: । पित्रयज्ञः पारवैणादिः । भूतयज्ञो 
वैश्वदेववकिप्रशरतिः । मनुभ्ययज्ञोऽतिथिभ्योऽन्नदानम् । पतश्नयमिति । दानदमयज्ञरूपमिख्थः ॥ १ ॥ यथा. 
भूतार्थवचनसित्ति । प्रमा शाग्दबोधजनक्वचनमियर्थः । तथाभूतमपि कस्यविदनथोपादकं चेत्सद्याभासमित्युक्त- 
मनथोननुबन्धीति । कोधहेतोरभावे कोधाभावस्य कोधनाचेतनसाधारण्येनाविरेषकलादाह--परेरक्रोरा इत्यादि । पराप्त 
श््युत्पत्तमर इयथः । उपरामनसिति 1 कोधे बर्वदनिष्टानुबन्धिलज्ञानरूपप्रतिबन्धकसंपच्यानुत्पाद इयथः । क्षमायां 
सामथ्यं सतीति । विशेषोऽत्र तख न पुरस्कार इयपौनरुक्यम् । अथवा प्राप्त उत्पन्नमिदयर्थः । उपरमनं बङवेदनिष्टा. 
मुबन्धिखस दढतरसंस्काराज्चरियनुसंधानेनाकृतकायेखेव सयो विना इयर्थः । एतेन वक्ष्यमाणक्षमापदार्थस्य न पौनर- 
क्यम् । दोषक्नेनास् दोषोपचमाय प्रहृत्तिभववितीच्छादिना तस्मे दोषध्रकारानं तु न पैद्चनमित्युक्तं परस्मा इति ॥ 
अध्यक्षे यथार्थवादिलादिना दोषप्रकाश्चनमपि न परश्यन मित्युक्तं परोक्ष इति \! परल पयोक्ष्यं च विरूपयितुं परदोषेवि । 

तथासति योऽ परत्वेनाभिमतसत्निरूपितमेव तदुभयं प्रतीयत इति न काचिदनुपपत्तिः ॥ २ ॥ सामथ्यं इति । तजन- 
ताडनादिप्रतीकारसामथ्यं इयर्थः । कोधस्येति । क्रोधकायेताडनदिरिति वक्तव्यम् । जविऽपि कोधे क्षान्तं मयोऽनेने- 
स्यादिव्यवदारादिति । अवसादं यथोचितकायौनदवमियर्थः । कैनचिद्रूपेणेति । खजन्यधमात्मकबासनाजनकलस्पेण 
गोणवासनारूपल इयथः ॥ ३--५ ॥ अथ चया इत्यादिवाक्यं आजापल्याना अजापतिष्टनां जात्रिमेदेन श्रिखपरं न 
वक्तमर्ई गोलश्चलादिजाविभेदेनानन्यात् । नापि सम्यगिन्द्ियसाकस्यवतां जातिमेदेन गन्धरवैयक्षल्ादिजातीनामपि बहु- 
त्वात्. । नाप्यवान्तरप्रहृतिमेदेन तस्मा अम्यानन्दयडुपदेराान्नसखास मदुभ्यमात्राधिकारिकलाचापि तु धमोधर्मरूपनिमित्त- 
द्यमेदेन द्विविधामेव भरकृति तदुभयफल्िका धया ह वे प्राजापदयाः इ्यादिष्ुतिसिद्धां पुरस्कृ तदुभयप्रविशालिषु 
मर्ष्येषु देवीग्रकृवियुक्तं खतो दमादिश्ाछ्िनं दमादिनिधानानुपदेदयमाकलरम्यारीभरकृतिशालिनं द॑मादिरदितसुपदेदयलेनो- 
दद्य चया इद्यादिवाक्यं दमाघ्युपदेशे अरत । ये प्रह्ृलया अरा एव नलशुरजातीया उद्या मनुष्यास्तेषामेवोपदेदयभारव्रं 
उत्तममभ्यमाधमल्रयोतनाय जाया देवानां ब्रहणधारणसामथ्यानहंडलादिैरिष्यरूपसाधरम्येण जस्या मनुष्याणासुत्तमानां 
रौ चयुदसेवकलादिरूपसाधरम्थेण जादयाऽ्युराणां साधरम्थेण छच्छरद्विनेयतादिरूपेण चोपचारिकैरदेवलमंयष्यलाखरलंयत्रित्वं 
तस्परं । तथासति श्रङृतिदरेबिध्यस्य नानुपपत्तिरुकशुतेः । प्रका मदुष्यमेदरतिपादने तात्मयांभावादिवाह अस्षठोक इया 

दियुक्तसुक्तमियन्तेन । इत्यु पचयन्त इति । निरक्तसाधम्येनिविषटलक्षणाङूपया हयसुष्यदत्या देवादिशब्दैः अतिपाद्न्त 
इयर्थः । नतु विजात्तीया इति । बिजातीयग्रहृतिका विजातीया इलर्थः । जाविमेदनियतलादुकतनिजातीयश्रङ्तित्रयस् 
तेन विजातीयभ्रछृतिनिराकरणस्यैव शरकृतल्नेन तदयुकतेरसङ्तिरिखपासम् । अत्र मदुष्ये मनुष्यशब्दस्य कथमुपचारः कथस- 

हरतयोक्ते बा खरशषब्दस्य कि वासाधम्यं तयोपचारस किं फठं मनुष्यमात्रस्य विवक्षितत्वे कर्थं ॒ननिोपपर्तिरियादिश्चन्सं 
नावकाशः समाहितल्ादिवि ॥ ६ ॥ ५ ॥ विशिष्टाभाव इति 1 प्रामाप्यनिविष्वेदायमाव इयर्थः । कचिद्रस्वेति -+ 
यागादितो धमो हिसादितोऽध्मैः । वरैपरीदयमेव कतो नेति यागादीनामयं खभावो यद्धर्ममेवोत्पाद्यति । रदिसादीनामं 
खमावो यदथरममेवोलादयतीवि ! खमावस चरणीकरणीयलादेवं मन््रतपुरोडाशचरमरतीनामेव धमालुकूल्यागनिम्पाद्- 
तं ते नान्येष्तिदतोऽपरि खभाव्रस्र शरणीकरणीयलदेवं सम्बद्धे चन्दनादित एवं उ ढुतो न कृष्दकाद्धित्र इय 
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तोऽपि भावस्य रारणीकरणीयलवात् एवं धमीध्मनिचये विद्यमानेऽपि कदाचिदेव कस्यवविद्धिपाकामियुख्यमिखयस्यापि 

खभावेनेव निवीह्यलराव्यागादिकमाभिलयापि खमभवस्याश्रयणीयलादिवयर्थः । खाभाविकमेवेति । एवकारेणादष्व्यव- 
च्छेदः । यथाहि पाकजविरोषमङ्गीषय शक्तिनिरासो नैयायिकानां तथाभूतेभ्य एव पाकजानन्तविशेषशाङिभ्योदष्टं निनेव 
नियतदुखदुःखादिमचेतनकायोत्पत्तिः खभावेनैवेलयभ्युपेदयादृषटसय निरास एवं खखडुःखादिकमपि दष्टदेव चन्दनदहनसंयो- 
गादितस्तादशसंयोगादिकमपि दष्टत एव क्रियादितो न कवचिदप्यद्टपेश्षेति भावः ॥ ८--१८ ॥ वैषम्यनेषरण्य'मियादि- 

सूत्रं शारीरकद्वितीयाध्यायग्रथमपादख । “परात्तु तच्छरतेशरिति सूत्रं च सारीरकद्वितीयाध्यायवृ तीयपादख बोध्यम् । 
किच्विद्धेषम्यापादन इति । यद्यपि खखदु खधमाधमेयागहिंसादिपुरषकृ तीश्वरछृतीनां निसित्तनेमित्तिकभावापन्नानां 

भवाहानादितया ध्मापिशषेशवरप्रयलनातपुरुषकृतिस्ततो यागादिस्ततो धर्मस्ततः उखखमधर्मसापेक्ेश्वरप्रयलात्पुरुषक्तिस्ततो 
हिंसादिसतः पापं ततो दुःखमिति धटीयन्नवदावरवेते । तच्रश्वरभरयनलसख साक्षाचेतनान्तरानयेक्षत्वेऽपि धमोधर्मद्यारा 
भानिरखदुःखपुरुषसपिक्षत्वेन खुखदुःखयो शैलयाचरणजातकोपभ्रसाद तदुःलखलप्रदराजवन्न वैषम्यनेधरेण्य ईश्वरस्य एवं काये- 
मान्रसामम्यामदृ्टदिजीवम्रहणायोग्यकारणानामचेतनाना चेतनाधिष्ठानमन्तरेण कार्याक्षमाणामननुपरविष्टतयाधिष्ठातृत्वेन कायं- 
मान्न ईश्वरख जनकेऽपि वैरस्य दुखं भेत्रय सुखं भववितीच्छायाश्रः पापं मैत्रो घम करोलितीच्छायाश्च तदनुगुण- 
प्रयल्लस्य च विरशिष्याभावात् 1 तत्तद्यक्ल्युत्पत्तिमात्नगो चरेच्छदिरेवाभ्युपगमात्ततस्तत्तव्यक्तिरत्पययमाना खकारणान्तरतत्तदद- 
छादिमति तत्तत्पुरुष उत्पत इदयतोऽपि नेश्वरस्य वेषम्यनेषृण्ये मवतः । तथापि स भगवान् रागदेषभ्यां रहितोऽलय्थं 
कारुणिकः सर्वथैव निरतिरथैश्व्यशाटी खतच्रो भवितुमहेति कलयन्. दुःखबहुकं भ्राणिजातमदृष्टयङ्खलानियमनं च भेत्तुम् । 
कठँ च सुखेकरसं जगदिदमकुर्वश्च कथं न वेषम्यङेदमावहेदिति भावः । नन्वीश्वरज्ञानेच्छङृतीनां नियल्लात्फलानुसारेण 
तत्र विषयिल् निशेषस्य तत्तद्रस्तुनिरूपितस्य कल्पनान्न वैषम्यादिदोष इति चेन्न । नैयायिकादीनां कथंचित्संभवेऽपि वेदा- 
न्तिनां तदसंभवात्तेस्तेषां निदयलातुपगमादतो वैषम्यादिपरिदारमाद-महामायत्वाददोष इति । हैश्वरसंकल्पादिस्तकल- 
वृत्तेरदष्टदिसापेक्षमायापरिणामत्वेन मायाधारलात्तहेषेण परमेश्वरस्य निव्यनिर्दोषचिदात्मकस्य संपकासंभवान्मायायाश्च 
विचित्रकायेशचक्तिमत्तवावीश्वरस्य कारुणिकलेऽपि जगहुःखिलादिसंभवान्न वैषम्याकारुणिकलादिदोषसंमव इत्रि भावः 
॥ १९--२४ ॥ इवि श्रीधर्मेदत्तशर्मणा विरचिते गीतागूढार्थदीपिकातच्वालोके षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

संघदंरोऽष्यायः । 

द्ाल्लीयं विधिमिति । शरान्न वेदसद्धटकं दयाल्लहुयायजेवेदयापिकमियर्थः । यद्रा यैदप्रतिपा्यं कर्वव्यतैष्टसाधन" 
खादिकमियर्थः । उपेक्स्येति । आल्सयादिदोषेण साद्गखय वेदस्याध्ययनाभावेनागरीवेय्थः । यद्वा मीमांसापर्थन्तस 
तस्याघ्ययनाभवेनज्ञालेयर्थः । चद्धव्यवहारमाञ्ेणेति । इदधव्यवहारलक्षणेन विहिताचरणनिषिद्धपरिव्जनरूपषृद्धा- 
चरेण प्रमणेनेदर्थस्तेन जनिता या श्रद्धा प्रमातेन गहीतं शाछ्रविहितनिषिद्धयोः कर्वव्यलाकर्वव्यलज्ञानं नतु शाख्रजनितं 
तादशाज्ञानं तद्विशचि्टतयेलयर्थ. श्रदहधानतयेदसख बोध्यः । अनुतिष्ठन्तीति । शि्टरचितपद्धलयायवलम्बेनेति रेष । देवे- 
ष्विवीलयसखय संदिहान इलयनेनान्वयः । उभयधर्मदशेनादियनेन स।धारणधर्मवदर्भिज्ञानहूपसशयक्रारणप्रदर्बनम् । अदकना- 
दियन्तेन संदायभ्रतिबन्धकविशोषदशनाभावप्रदशेनम् । उभयोरसुरलदेवलशूपकोरिद्रयवतोरयो धर्मः सान्ञीयविध्युपेक्षा- 
लक्षणः भ्रद्धपूर्ैकानुष्टानलक्षणश्च तयोदेदौ नादियर्थः । इदंचोभयकोरिपाहचयौवच्छिननैकधर्ेप्रकारताकन्ञानख संरायकताम- 
वेन संभवति यद्यपि तथापि प्रयेककोरिसहचरितधर्मवत्ताज्ञानत्वेन कारणताज्ञानयोश्व परस्परसदहकारिलं धमैक्यमप्रयोजक- 
मिति मते नोक्तमिति ! शाला सारिण इति । चाल्लमयुस्पयेति वक्तुमुचितं किचिलयादिसंदर्भसख तथेव परिश्युद्धेरिति 
॥ १ ॥ रद्धासेदमिति । श्रीभगवानुवाचेदनेन संबन्धः ॥ २ ॥ तच्चान्तःकरणं चोद्धुतसत्तवं क्रियत इति संबन्धः । 
भरतस्य राज्ञो महतः कले जातः भा ज्ञान तत्र रत इय्थद्रयमाद-महाङ्ङेद्यादिना ॥ ३ ॥ ४ ॥ तपस्तप्यतन्त इति । 
व्यापारमात्रं धालर्थोऽसेदेन तदन्वयी तपःपदार्थः । क्रियाविरोषणे चेयं द्वितीया । आखयातार्थस्त॒ अयन्नलक्षणाभावनेति । 
तपःछुबैन्तीति पयैवस्यतीयमिप्रयेणद--तप्यन्ते ऋर्वैन्तीति । योगस दम्माहंकारयोगस्य दम्भाहंकारयोरवियोगजन- 
नासाम्यैम् । बियोजकलेनामिमतस्य योगमात्रसयैव कदाचिदपि वियोगजननसामथ्यैसख विरहात्तख तद्रतसम्यक्रूप. 
लासंमवात् । नच वियोजकनिष्टख तख कथं योगनिष्ठसम्यक्लरूपलमिति वाच्यम् । निरूपकतया तथालसंभवात् । अनायासेन 
अयोजकसाध्यो यो वियोगस्तसप्रतिद्धन्दिलस्य तथालात् । अभिनिविष्ठस्वेति । तसरतिकूकव्यापारगोचरबस्वदरेषोपधायक- 
तदजुकूलगोचरेत्कटेच्छलक्षणामिनिवेराभयत्वेयर्थः । आग्रह इति । आपतिवेऽपि अत्यूहग्यूहै तदपनीयेदं संपादयामीति 
निश्चय इयर्थः ॥ ५ ॥ कइरीकुर्वन्तसनृकुरवैन्तः आज्ञालद्वनेन कशेयन्तः बिधिनिषेधरूपान्ञानिपरीताचरणेन तिरस्छुर्बन्तः 
॥ ६५ स्वार इतीति । इति सूत्रेणेयरथः । कत्पकारेरिरकतो यज्ञ हयन्त्रयः । यज्जतिनेद्यादि । यजधादुषटितततया 



भ० १८ छो° २] श्रीपर्मदत्तरार्मणा(भसिद्धवच्राशर्मणा) विरचितो गूढा्थतच्वारोकः । १५१ 

इधाठुषरिततया च चोदनया विहितलनेयर्थः । उत्तिष्ठद्धोमेति । ययपीदं इव्यमिन्द्रसय भवतु न ममास्लितीच्छैव 
खसखलनिहृत्त्यनुकूत्म ॒दल्यागो यागो होमश्च तद्धिषयलेन द्रव्य देवता च तत्खशूपघरकै नोत्थानब्रकषेपादिकमतषएव पञ्युना रद्र 
यजेतेदयस्य पञ्ुं रुद्राय ददातीति विवरणम्, तथापि संनिपद्योपकारकारादुपकार ङ्गकलापान्तर्मता उत्थानादयोऽ्ा्गि- 
भावेन संबद्धा यागहोमाभ्यां तौ मेततुमर्हन्तीदयसिप्रायेणोक्तम् 1 उत्तिष्ठताष्वयणा होम ॒अक्षेप आहवनीयायाधारे येषाम् , 
व्यागबोधको वषडिति शब्दः प्रयुज्यत इति प्रयोगोऽन्ते येषां ते याञ्यापुरोऽलुवाक्यासंक्ञकहोतृपठनीयमच्राभ्यामङ्गाद्धिमा- 
वेन विशिष्टा यजतयश्वोदनाधरटकयजधातुप्रतिपाया इयर्थः । एवसुपविटेया्पि व्याख्येयम् । इतीति । इतिसूत्राभ्या- 
मिलयर्थः । यद्वा इति यः कल्यः कस्पसंज्कम्रयोगविधिप्रतिपादकषवेदाङ्गविरोषस्य भागवलात्तं कुवन्तीति कल्पकारासैरियथैः । 
परखत्वा पत्तिफङक इति । यागन्याृत्यर्थम् । खमते देवता चैतन्यखीकारेऽपि देवकर्तुकययष्टविनियोगसय उुतराप्य- 
ददानेन यथेष्टविनियोगादैलक्षणस्योहैश्यदेवताखलस्य यागस्थके मानाभावेन यागव्याकततेः । यदिच देवपित्रादिकरतैक- 
महणाग्रहणभ्रतिपादकवाक्यानां देवखमहणनिषेधकषवाक्यानां च॒ देदाकाल्दरव्यप्रदानाङ्गविरोषस्वुतितद्धिपरीतनिन्दाथंकला- 
दिभिरुपपत्तो भहणखलाद्ुपगमकल्पनागौरे सत्यपि यथाश्चुतार्थराहितया खलबोधकलसुपेयते कैथिदेवं दानसख न खल. 
जनकलमपितु सखीकारसेवेति पक्ष आद्रियते तदा प्रतिपन्नमिवयादिशब्दाभिलप्यखीकारहेतुकखलप्रयोजक इत्यत्र तख 
तात्प्योपवणैनेन यागादिव्याृत्तिसंभवः । यत्र न प्रतिपत्तितन्र रजकाय वन्नं ददातीतिवद्रौण एव दानव्यवहाये देवातोहेशेन 
स्ागस्तूत्सगेमात्रं॑दानव्यवहारसतत्रापि गोण इति भावः । खस्रत्वत्याग इति । खखलं॑निशत्यनुकूहच्छविरोषरूपो 

' व्यापार इयर्थः ॥ ऽ--९ ॥ दष्ादृष्टविरोध इति । यातयामादिभक्षणस निषेधाददृष्टविसेधो बोध्यः ॥ १०--१४॥ 
अरभाणमूलमिदयस्य विवरणमबाधितार्थमिति ॥ १५--२२ ॥ अवयवा इवि । ओमिति तदिति सदिति च थरयोऽवयषा 
इत्यथः । पकवच सेति । एकोक्त्येय्थः । ब्रह्मरूपैकाथाभिधानावच्छेदकविरिष्ययुपूवीङूपैकधमेणेति परमार्थः । एकं 
नामेदखनेनान्वयः । सावयवमित्युक्तयाऽवयवचृच्यापीदं नाम ॒तथयेवार्थस्य भतिपादकमिति सूचितम् । यज्ञाश्नोऽवयवाः खात- 
येण परस्परं मिलितावाब्रस्या विरिष्टामिधेयाथभिधानासम्थौ सन्नाम निरवयवं ताददाभिधानसमथा यदवयवासद्धि 
सावयवमिति तेनेकाक्षरकोषावधतराक्तिकतत्तदर्णावयवकलेऽपि भ्रयः सर्वपदानां न क्षतिः । प्रणववदिति । यथा भणं 
महयपरतिपादकाकारोकारमकारात्मकन्यवयवकमपि ससुदायराक्त्यापि ब्रह्मप्रतिपादकं तथयेदमपीय्थः । करप्यत इति । 
ययपि स्मरत इयेतावन्मात्रं श्रुयते नु बिधिविभक्तिस्तथापि तावम्मात्रसख भरहृतासङ्गतल्ाल्रमादजनिताद्गवेुण्यशचान्ति- 
फलकतया विरशि्टसरणस्याप्राप्तचनापृर्धैतया विधातुं योग्यता प्रकृतसङ्गतय उक्तवैगुण्यशान्तिकामेनोक्तनिर्देशः स्म्ग्य 
इति विधिः क्प्यतं इयर्थः । इवेति । यथा वषटरक्वुरियादौ विधिविभक्तेरश्चुतलेऽपि वषटरकत सवन्धिप्राथम्यविशिष्ट- 
भक्षणस्यान्यतोऽपराप्तलेन विधिः कट्प्यते तथेखर्थः । क्चनानि त्वपूर्ैत्वादिति । प्रतिपायसयापूरैलाद्धेतोवै चनानि 
विधिपराणि भवन्तीयर्थः । परस्पराकाङ्कयेति । यज्ञादीनां सात्तिवकादितया प्रतिपादितानामङ्गवेगुण्ये तदुपशामकं मे 
कं स्ादिलस्तयुपामकाकर्वासरणस्य अतिपादितस्यास्ि साध्याकाहिति परस्पराकाहयेखर्थः । स्तूयत इति । ब्राह्मणा- 
सेनेदयादिना ॥ २३२८ ॥ 

इति श्रीधमेदत्तसर्मेणा विरचिते गी तागूढाथदीपिकातत्त्वालोके सप्तदशोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 

अश्ादरोऽध्यायः। 

कमौधिकारीत्यादि । कर्माधिकारिकतृकललक्षणं यतूरवोक्तयज्ञादिसाधरम्यं तेन तरैगुण्यसंभवात् संन्यासशय्दश्रतिपा- 
यललक्चणं यड्कणातीतसंन्यासद्वयसाधर्म्य॑वेन त्रैगुण्यासंभवाच सदाय इ्यन्वयः । कर्म॑फठल्यागरूपेण चेति । रुप्य- 
तेऽनेन ङपमसाधारणो धर्मैः क्मयागस्य यद्रूपं कर्मलागलं संन्यासनिष्टवेनोक्तं फएल्द्यागख यद्रूपं फललयागखं द्यागपदाथे- 
निष्ठतयोक्तं ताभ्यां संन्यासदयागयेगैटक्षण्योकेधेलर्थः ॥ १ ॥ अञुपयुक्तानामिति । यागहेतुगमविरोषणस् । अलुप- 
युक्ते देतुग्भविशेषणं फलकामनया चोदितानामिति । फलकामनाभयुक्तं यत्भरवतेनाविषयं तद्वतामिदयर्थः । तथाच 

कामनाविषये खर्गादौ तत्तहवाक्येन विनियुक्तस्य निविदिषहेलन्त-करणश्चख्यादो विनियोगस्यानुचिततया तस्य न तद्र्थल- 
मिति भावः । व्यागसिति 1 खर्णदिफलकामनारहितैर्विविदिषायथौन्तःकरणश्युदधिकामेः तमिति रोषः । ननु तमेतमिति 

वाक्येन यज्ञादिशब्देन सामान्यत एव यज्ञादीनां षिविदिषादौ विनियोगात्कथं काम्यानां ल्ागस्तैरपि विनियोगमाहात्म्यादन्तः- 

करणद्यद्धेः कर्वव्यलादिदत भआह-वमेतयित्यादि ! नित्यस्येति । खगोदो निनियुक्तस्य यज्ञदेरवरुणख समर्थ्य 

खर्गोखत्त्यवदयंभावैन तदपूर्ैसख विविदिषायन्तरायल्ात्काम्यपरिहारेणेव यज्ञादिशब्देन सामान्यगोधकेनापि निखमेव यज्ञा- 

द्ुपादाय विनिदिषादौ यज्ञादिकं तमेतमिदादिवाक्यं विनियुङ्क इति न विनियोगवशात्काम्यानुष्ठानश्रसङ्ग इति भावः । नियेन 

हि वेनेद्यधिकः पाठः । वाक्येनेद्मनेन द्रेणेखनेन वा तय्यान्वयसंभवेऽपि फलभावात्तदुकतरयुचितल्नाधिखतेन दि 



१५५२ मधुसूदनसरखतीप्रणीतमगवद्रीतागूढार्थंदीपिकायाः [अ १८ छो° -४; 

भमोण्यं बोधनीयं तस प्रसिद्धोपनिषद्धायेनावगतत्वेनाबोधनीयलात् । द्वारे निखल्सख चोदनाघटकपदप्रतिपायकाम्यफल- 
राहियलक्षणस्य निलयकमदवारलेनैव सिद्धेश्च विकल्पवाकयानात्मकेनेयर्थोऽपि हि निष्प्रयोजनलरदिव हेयः । तेनेति ठु सबै- 
थेव निरर्थकम् । वाक्येनेयस्य बोधितलादियतोऽन्यत्रानन्वितख तच्छब्देन तेन सहान्वयार्थं परामशंस्यायुचितलात् । 
असिद्धार्थकमपि हि तत्तथैव हि वेनेयेकपदकरणेऽपीष्नेति तदर्थस्य अकृतानुपयुक्ततया तथालमेव ताडशः पाटो वस्वुकथन- 
मात्ररूपश्वेदिष्यत इष्यताम् । छन्धत्वादिति । बिधिगोधनीयसय विनिदिषा्ञानादौ पापश्चयद्वारा निषु साधनस्य 
ठेन्धलत्तमेतमित्यदेरस्फुटविधिविभक्तर्विधायकलकत्पनं व्यर्थमिद्यथंः । नवा स्यादिति । नच निलयकर्मणः पापक्षयेऽपि 
चनायुत्पत्तौ व्यभिचारात् ज्ञानमुत्पयत इवि वाक्यश्चुतहेतुलानुपपत्तेरक्तशङ्का नोचितेति वाच्यम् । यस्मिन् साधनबेनाभि- 
मते सदेव भवति ततत्वमिदेतावन्मघ्नसय साधनलपदार्थलादुक्तशङ्धोपपत्तेः । न चोक्तराङ्काघीजस्य साधनान्तरासंपत्तिशङ्धाया 
विधानपक्षेऽपि साम्यमिति वाच्यम् । अनियतविपाकाः संसारहेतवो धमाधमा घटीयन््रवदावर्वमाना- सततं विपच्यन्तं इतिं 

तद्रुपरतिबन्धकसद्धावेन तदभावरूपकारणाभावशङ्काया एव बीजलेनानुसरणीयलात् । सामग्या एव कार्येजनकलेन इष्ट- 

कारणान्तराभावस्य राङ्ितुमराक्यलात् विधाने सति तद्वैयथ्यांननियमलामे यथा खुखदुःखहेतुविपरिपच्यमानादृष्टपरवाहच्छिे 
खषुप्तिस्तथेव तच्छिद्रे कदाचिदृष्टसाकल्ये विविदिषादिहेलदृष्टपरिपाके निदयकर्मणा तत्मरविबन्धकदुरितो च्छेदेऽवदयं भवेदेव 
विविदिषादिरिति निणयेनोक्तराड्धोच्छेदसंभवादिति भावः । विविदिषावेदनादिशूपफल्खय परिगरृहीतलादुक्त॒प्रतिपदोक्तेति 
विश्चिष्य॒तत्तत्कर्मबोधकपदघरितविष्यर्थवादादि घटकपदोक्तेदयर्थः । नच नित्यानामपि प्रतिपदोक्तफलसद्धावे नियलहानि~ 

रिति वाच्यम् । भअद्यवायश्रयोजकाकरणप्रतियोगिखसेव निदयल्लरूपल्लात् । ननु फल्लयागमात्रं काम्थखरूपद्यागपक्षसाधा- 

रणुमिदयत आह-सस्वश्युच्य्थितयेद्यादि । विविदिषारसंयोगेनेति । विविदिषवेदनरूपफठसंबन्येनेयथे, । 
वैरिध्ये तृतीया । अचुष्ठानमिति । निद्यकाम्यसर्वक्मणामिद्यादिः काम्यकर्मानुष्ठानसख अथमपक्षेऽभावात्ततो वैलक्षण्य- 
लाभः । सत्तवश्चुच्यर्थतयेलयस्य सवधारणलात्सवैकर्मफल्लयागलाभः खगांदिकामनयाङ़ृतेऽपि तदनुकूलसत्त्वछ्यर्थतास्येवेवि 
विविदिषासंयोगेनेत्युक्तम् । तथाच तदतिरिक्तखगीदर्थिलन्यावर्वकावधारणपरलावगविः वेदनपर्थन्ताया विविदिषायाः प्र 
मपुरषार्थमोक्षानुकूललस्य भ्रसिद्धतया सत्वद्यद्धिमाघ्रष्यापुरुषार्थवेऽपि विविदिषाद्वारा तथालेन तदर्थिवाुपपत्त्यभावश्च । 

नु तत्तदराक्येन तत्ततफटे विनियुक्तानां काम्यानां तमेतमिति वाक्येन विनियोगोऽनुपपन्न इयत भह-लादिसे युपो 
भवतीद्यादि 1 तथाचोत्पत्तिरिष्टफलावरोधे ह्याकाङ्घामावादन्यत्राविनियोगो युज्यते उत्पत्तिवाक्यतिद्धानां फलाकाह्वाणां 
पोवापर्यविनैव यदा सवोणि फल्वाक्यानि फलघंबन्धं नतिदधते तदा क्रास्ि विनियु्बिनियोगेनानौचिखरङ्काश्रवणकमा- 
जुरोधिक्रमवस्मरती तीनामस्माकं विनियुक्तविनियोगस्य दि भ्रममान्रमेतदेव स्फोरयितुं खोत्पत्तिविधिविद्धानामि्युक्तम् । प्रमा- 
णमेदादिति । अकरणवाक्यरयप्रमाणमेदादिलर्थः । नचानयोबेलबलं चिन्तनीयम् । विरोधाभावात् । कतुसुपकु्वैदेव हि 
पुरुषाथं वीयं खादिरलं साधयिष्यति । एकयेति सूत्रं तु प्राण्व्याख्यातम् । ननु काम्यानामसिहोत्रादीनामयुष्टाने खगायवदर्य- 
भवेन तेषा विविदिषवेदननिरोधिलमेवातो न तान्यनुरयानीदयत आह-नद्यञ्नीद्यादि । यदि काम्यकर्मनिष्ठं निदय- 
व्यात्तं किंचिद्रूपमेवं स्यायस्य कामनामनपेक्ष्यैव खगोदिभ्रयोजकलं स्यात्छात्तदोक्तदोषो नद्येवमस्ति । कामनासहकारे तान्येव 
खगानुकूलमदृं जनयिता सर्गं ॒संपादयन्ति । कामनाभावे तु केवरनियवहुरितनिवर्वनेन विविदिषादिकम् ¦ ननु नियका- 
म्ययोरविंविदिषान्यफलरहितलतादरा फलवत्वं एव परस्परव्याते रूपे सत इति कथमेवसुच्यत इत्यत आह- नित्यकर्मणां 
चेति । यद्यप्यनिष्टमिष्टमिलयत्र प्रातिखीकं किमपि फलमुक्तं न इदयते तत्र कर्मपदस्य काम्यनिषिद्धादिपरलात् निया. 
न्तःकरणञ्यच्यादिरूपेष्टफल्सय संभवेऽपि न तस्य प्रातिखीकलं तथापि शुद्धेः पापाभावरूपाया- प्रतियोगिभेदेन भिन्नलत्तत्त- 
जिंद्याकरणोत्पत्स्यमानतत्तदुरिताभावसख तत्तन्निवयानुष्ठाननिवाह्यलाद्धवति प्रातिखीकलंक्थचिद्रस्तुतस्त॒ “सन्ध्यामुपासते 
ये ल. सततत ब्रह्मवादिनः । विधूतपापास्ति यान्ति ब्रह्मलोकं सनातन"मिलादाबुक्तमिति वक्तव्यम् । नित्यानाननेकेति । एव- 
कारेण विविविषठुकवृकानुष्टानभयोजकविविदिषासंयोगस् कम्य व्यवच्छेदस्मभेन विविदिषासंयोगेनेति तृतीयान्तस्य खरप. 
तोऽपि परिद्याग इ्यत्रान्वय उपपद्यते । भिन्नज्ातीयार्थत्व सिति । यथा धटपरशब्दयोरलयन्तविलक्षण एव जाती प्रदृत्ति- 
निमिते जैवं द्यागसंन्यासरब्दयोः फलभिसन्धिलागखस्य सामाभ्यसेकस्योभयन्र परदृत्तिनिमित्तलात् काम्यकर्मखरूपलयागस 
हितलतद्रहितलाभ्यां विशेषणाभ्यामेव ठत तस्योभयत्र मेदात्तथाच संन्यास्तविविदिषाशब्दौ नालयन्तविजातीयार्थकौ नापि 
पयोयो कि - तूपाधिमेदभिन्नधर्मभृत्तिनिमित्तकौ तौ चोपाध्युक्ताविति भ्रथमभरश्चो जातोत्तर इति भावः ॥ २ ॥ ३ ॥ दुःखः 
बुति । विदितेऽपि घ्यागभरतियोगिन्येहिकदुःखनुबन्धिखबुब्येयरथः । दु.खेति ठ साध्यसाधनयोरमेदोपचारात् ! विप- 
यासेनेति । इःखासंभिनं ड॒खं यदि स्यत्याम्मम तदिति फलामिषन्धौ सत्यामपि छुखे दुःखासंमिन्नलाभावभमेण खर्मसा- 
धनेऽपि ` यागादौ हंसायलुषिद्धतया खरसाधनलभावभ्रमेण चेयर्थः । सोऽपीति । नेरयण्यह्पोऽपीलय्थः । बिचारायेदसय 
कर्मेण हय परिद्याग हटयनेनान्वयः । वैतुष्य' इति । यथा वैदुष्यरूपदर्थसावधातख्य जते वैदुष्ये प्रयोजनाभावा- 
सरिद्यागो न पूर्व॑ परित्यागो नोत्तरमनुष्ठनम् तथा फलाभिसंधिरहितसख -पुसोऽन्तःकरणञ्दडधौ जातायां तीनरनिविदिषा- 



अ० १८ छो० ७ ] शओीधर्मदत्तयर्मणा(भसिद्धवचादार्मणा)यिरचितो गृढार्थैतत्वारोकः । १५३ 

लमेयान्तःकरणशुयेकप्रयोजनख कर्मेण परित्यागो न पूर्व नोत्तरकालमवुष्रानमिदय्थः ॥ ४ ॥ यन्ञद्वाननर्पायिवेति । 
नच सन्ध्योपासनादीनामन्येषामपि पावनलमसतीदेवकराराङ्गतिरिति वाच्यम् 1 तेष्वेव तेषामप्यन्त्मावात् यज्ञादिषदाध- 

स्यानेकवि धस्य प्रागुकतेरिति ॥ ८ ॥ उपसंहत इति । ननु संयोगघ्रथक्लन्यायेन यन्ञनच्डेन सामान्यतो निदाना काम्यानां 
च कमर्णां तमेतमिति वाक्येन विनिदिषाया विनियोगस्य प्रागुक्तल्ात्फलकामनाया नियामिक्राया अभावान् विनिगम- 
काभावात्सरवाणि तत्तद्णाश्रमोचितानि काम्यानि कमणि कर्व्यानि स्यर्विविदिषार्थिनामितिचेन्न । नहि नमेतमिति वाक्यं 
ससुचविल सवाणि कमणि विविदिषायां विनियुङ्क येन सर्वेषा कर्तव्यता ख्यादपितु तत्तदाश्रमोचितकमत्वेन, सामान्यतसत्र 
निल्यानामकरणे प्रलवायश्रवणादयानि सन्ध्योपासनादीनि प्रदयदं यानि द्शादीनि प्रतिमासं यानि सोमादीनि कर्माणि जीव- 
नम्ये सङ्ृदप्यवद्यं कतेव्यत्वेन चोदितानि तानि तथावदयं कर्तव्यानि ततशवाकरणजन्यप्रलवायानुत्पत्तिः संचितदुरि- 
तानां तिविदिषादिप्रतिबन्धकानां यथाखभवं कमेण निषत्तिः ज्ञानादुकूरधर्मोत्पत्तिरपि च भवति । संचितताष्टशदुरितञ्चरि- 

ति निचृ्तयुत्कटेच्छयां प्रातिखिकलकामनालयगेन हि यथासाधनसपत्तिकाम्यानामप्यनुष्ठानं नावद्यक्रं तन्निवयाचुष्ठानमा- 
तरेणापि शान्नस्य चरितालार्थ्नावर्यं तत्परिव्यागोऽपि सामान्यतो वहितलात् । विनिगमकं हि प्रागुक्तेच्छासाधनसंपच्यधि- 
कसाधन सपादन श्नमद्वेषामावादिकमवसेयम् ॥ ६ ॥ भिन्नविषयत्वेनेएत । समानविषयतवे यथा घटोऽत्रास्ि घटो नास्तीति 

विधिनिषेधयोरेकबाधविना नापरसमवेश्ो न तथात्र पटोऽस्ि नाच षटोऽस्तीति विधिनिषेधयोर्भिन्नदिषत्वे, विनाप्ये. 

कृवाधमुभयसमावेदादेवमेव “अम्नीषोमीर्यं पद्युमालमेतः “मा हिंस्यात्सवो भूतामिः इति बिधिनिषेधदा्लयोर्भिन्नविषयत्वैन वाध्य- 
बाधकभावं विनेवाम्रीषोमीयपद्य्हिंसायां समवेशसंभवादिवयर्थः । पव ज्योतिष्ठोमादावपीति । खर्गेऽद्य्थरागवतो 

हिंसानन्यदुःखे बल्वद्वेषाभावाञ्योतिष्योमादावप्यधिकारः प्रदृत्तिश्वोपपद्यत इ्य्थ- । तथाच ज्योतिधेमादेरपि दोषवत्त्वाद्धिवेकि- 
भिस्तदपि दयाञ्यमेव कैति सांखयाशयः । अथ निलयाना दशेपूर्णमासन्योतिष्टोमादीना दोषवत्वादनुष्ठनेऽप्यनर्थ, निलय- 
खादकरणे भ्रयवायश्नवणात्परिद्यागेऽप्यनर्थं इति सांख्यमत उभयत -पाशारल्नुरापतितति चेन्न । यथाहि खगेत्किटरागि- 
भिर्हिंसाजन्यदुःखे द्वेषानुदयाद रनुष्ठीयते अ्योतिशेमादिस्तथा हिंसाजन्यदु खे परित्यागजन्यडुःखादधिके बल्बद्धेषवता विवेकिना 
स्वर्गोऽपि पातभयादिदुःखमाकल्य्य विरज्यता शङ्केन सन्ष्योपासनजपयज्ञादिना निद्याकरणजन्यपापक्षयख साध्यलमाकल्यतां 

परिलयज्यतेऽपि । वस्तुतः येषां हिसारूपाङ्गविकलानां निलयानां शक्यमनुषठानं ते तथानुष्टीयन्तेऽपि, तथाप्यकरणजन्यश्रयवाया- 
नुत्पत्तः । साङ्गताबिरदहेण खगोलुत्पत्तावपि तत्र रागामावेन क्षद्यभावादिति सांख्याशयात् । प्रवतेनां कुवैतेति । मद़स्य- 
नकूल्त्वेनोक्तवोधः प्रवर्तेनात्नोच्यते, नचेयं लिलदिराक्या, तसयाः प्रवृत्तिविषयकल्वात् , वेन विध्यर्थः प्रवतनेवेखभ्रिमग्रन्थेन 

न विरोध- । निख्कबोधरूपभ्रवरैनाकरणं तु न साक्षाच्छब्दप्रमाणतया तच्रारक्तवात्, अपितु तत्र लिन्गमूतभ्रव्तनोप- 

स्थापकत्वेन श्रवर्तनानिषयल बलबदिच्छाविषयसाधनलयोराचायादिभ्रवेर्तेनाविषयाध्ययनादौ व्याप्तिभरहादिति भावः । तद्- 

जुपपन्तेरिति । फठ्वदिच्छाविषयसाधनखबोधानुपपततरित्य्थः । तत्पदेन साधनलान्तपरामर्शो न युक्तः, नरकसाधनेऽ- 
प्यगम्यागमनादौ तजन्यदुख उत्कटरागवतो बलक्वदिच्छानिषयसाधनलसंभवादिच्छायामोत्कव्यस्येव वेजालरूपस्य बल्वततव- 

पदार्थल्ात्तदलुपपत्तिनिरदहात् । नच बोधनिवक्षयापि किं जातमिति वाच्यम्, अनर्थसाधन इद्यस्थापि बल्पदवेषविषयसाधन- 

त्वेन हि ज्ञात इत्यर्थः, तथाचागम्यागमनादिजन्यसुखे तस्यैवोत्कटो रागो न यख तन्नन्यनरक उत्कटो द्वेष, उत्कटद्वेषविषय- 

साधनत्वेन गृहीते चोत्कयेच्छाबिषयसाधनलग्रहोऽनुपपन्न इति विधिस्तादशग्रहं भावयन् तदुपपादकं बल्वदधेषविषयसाधक- 

लज्ञानमपि संपादयति । नचोक्तानथंसाघकलज्ञानरूपतद्विरोष्यभावादेव तदुपपत्तेरुकन्ञानकस्पनमनर्थकमिवि वाच्यम् । 

अवृत्ति भ्रति तादशज्ञानाभावत्वेन हेतुलपिक्षया निरक्तासाधनलज्ञानत्वेन हेठ॒लस् युक्ततया प्रवतैकेन निधिना तत्खं- 

पादनसैवोचितलात् । वस्तुतस्तु भ्रवर्चना अत्त न॒ खातद्टयेण कारणमपि प्रामाणिकवाक्यजन्यज्ञान विषुयी भूता 

खविषयप्र्त्तिगोचरत्वेन क्रियायां बल्वदिच्छाविषयसाधनल्रमनुमापयन्ती तादससाधनलज्ञानस्येव कोकेऽन्वयव्यति.- 

रेकाभ्यां अवृत्तिकारणल्लावधारणात् । बल्वदिच्छाविषयलं चेषोतपत्तिनान्तरीयकदुःखाधिकविजातीयङुःखानवच्छिन- 

विजातीयसुखल्रम्, दुःखावच्छिन्नलं च खजनकजन्यलखसामानाधिकरण्योभयस्बन्वेन, दुःखे वेजादयं चोत्कटराग- 

प्रतिबन्धकन्ञानविषयतावन्छेदको धर्मैः, तथां चोक्तेन लिश्गिनाजुमितस्य बख्वदिच्छविषययुखसाधनलस्यामम्यागमनादौ 

तादश्दुःखसाधनलचद्धावेनादपपत्तिवास्तनिकी तादृचसाधनल्लाभाव माक्षिपयेवेति तदडुपपत्तेरिलयत्र तच्छब्देन ताइृश- 

साथनलसयैव परामश युक्तः । एतेन उखगतवैजालेनेव खखस्य साधनलं परवतैकज्ञानविषयो नतु बलर्वदिच्छाविष- 

यत्वेन, तथाच ताद्चनोधरूपभ्रवतैनासंपादकलोक्तिरयुकतेदपि निरस्तम् । बलवदिच्छाविषयलख निरुक्तविजातीयघलोप- 
लक्षकलात् । नु कलङ्गविधिस्थठे कलर्थलमेव विध्यर्थः । साथनविना कायौनुपपत्तगृहीतत्वेन कतौ प्रदत्तस्य पुरुषस्य ताव- 

न्मात्रज्ञानादेव कलर अदृत्तयुपपत्तेः, तथाचाभ्रीषोमीयदिसादावन्थंसाथनलामावस्य विधितः कथमप्यनवगमाच्च निषेध- 

निषयलासभव इयत आह- नहि कत्वर्थत्वसिति । संभवदेकशक्तावनेकराक्तिकल्पनाया अन्याय्यलादाचायोदिपरणा- 

स्थे अवतैनायां शकः छपलान्सुख्यक्रदुनरिधिखयलेऽपि कलङ्गताब्यभिचारात् वेदेऽपि तत्रैवं रक्तिगरहादज्गविधिस्भरेऽपि 



१५५४ मधुसूदनंसरखतीप्रणीतभगवद्धीतागूढाथेदीपिकायाः [० १८ शरोऽ ९, 

परवततनाया अनाधात्कलर्यलं न विध्यथं इति भाव. । अङ्ख्चि भावग्राहक्रमानसहङृताद्धिथेरेव करल्थखावगमात्साक्नादिति । 

अथ यद्यपि विधिबल्वदिच्छाविषयमाधनतां बोधययेवानर्थसाधनलामावं च, तथापि यत्र “ज्योतिष्टोमेन खगकरामो यज्ञेतः 

इत्यादो प्रधानस्य कृति विष्रयस्य भाव्यस्य खगदिरसमीहितसाधनलं तत्र यागादावेवाभधानेऽपि समीदहितसाधनलादिकं बोध्- 

यति । यत्र लभ्रीषोमीयमिलयादौ प्रवसीनाविषयीभूता कतिः कतुमेव भाव्यत्वेन अधानतया गोचरयति तत्र तस्य च समीहित- 

साधनलादिनावगन्तुं योग्यस्य ग्रधानसख तत्तवेनावगमादेव विधेः कतक्ृलयत्वेनाङ्गभूतस्य क्तु भावनार्यां करणतयान्वितत्वेन 

क्रल्थैस्वेन ज्ञातस्य पड्यथागसय समीहितसाधनलरादिकं नावगमयतीति विधिस्पृ्टत्वेऽपि निषेधविषयता न विरुष्यत इत्यत 

आह-प्रवसनाकर्म भ तास्विति । विषथीति । भाव्यनयेव्यादिः । अन्यदिति । खगं॑वा कतुं वा गोचरयल्लिलय- 
न्यद प्रकृतोपयोगि, भाव्यत्वेन यदायं कमपि गोचरयति तं बरलवदिच्छाविषयलष्पेष्तवेनैव नतु तत्साधनत्वेन, करणत्वेना* 

न्विते कर्वैव्ये तावतैव प्रबर्ुपपत्तः प्रवसैनायाः प्रक्षीणव्य। गरलात् । तत्रापि यत्र भाव्यस्य सपदेनोपश्थितिसतत्रोपस्थितभ्रका- 

रेषटतावच्छेद छत्वैन गृहीत्वे तेन रूपेण भाव्यतया तस्यन्वयो, यत्र तु प्रवर्वकवाक्ये तादशरूपोपस्थापकपदं नासि तत्र 

बलवदिच्छाविषग्रत्वेतेव भव्यस्यन्भरयोऽभीषोमीयादिवाक्ये च नास्ति भाव्योपस्थापकं पदमिति तत्राप्नीषोमीयपञ्चुकरणकय- 

गकरणिकायां भावनायां बलख्वदिष्टत्वैनेव भाव्य यागदेरन्वयो वाच्य इति सखगेवत्तस्यापि तदानीं अधानस्यापीषटसाधनल- 

योग्यस्य तत्तेन बोधासंभव इति अरव्ैनाविषयलटिश्ेन ताहृरोटतःसाधनत्वेन गृहीतेऽद्नक्रतो सुए्टयङृताविवानर्थसाधन- 

लाभावोऽथाद्धोधनीय एवेति भावः । यथ्ाप्रा्तसेव गोचरयतीति । बल्वदिच्छाविषय.वेन गृहीतमेव भाव्यतया 

विषयीकरो तीर्थः । अतप्वेति । विधिना भाग्यसख।निसाधनलाभविश्चेपदेवेदयर्थः । विषयत्वाभावादिति । विधेय- 
लराख्यविषयल्राभावादिदयगः । तेन भाव्यतया विषयस्य फले ्रागुक्त्य नासङ्गतिः । अवलखम्बतं इति । विधेयत्वेनेदयादिः। 
विदेषविधिबाधितसिति । अमीषोमीयप्युहिसाया अपि विधिना अवर्तैनात्मकेन विधेयतया गोचरीक्रियमाणत्वेन 

बल्वदनिष्टासाधनत्वेनाथाद्रो धितत्वेन ताद्दाबोधस्यापि प्रमात्वेन सुग्रहत्त्रेन भ्रमितानिष्टसाधनलाभ।वेन बाधितमिदर्थः । 

वैषम्यादिति । स्येनफलघ्याभि चारविष्यस्पृष्टस्य निषेधगोचरतयान्थ॑साधनत्वेन तद्कारा इयेनसापि तथालम् , ज्योतिशे- 

मादि फल्खय खगघ्य विध्यस्दृष्टवेऽपि केनचिदपि निषेधेनाविषयी करणात् नानर्थ॑साधनलं, तदङ्गर्दिंसाया अपि विधिस्पृष्त्वेन 

निषेधेन गोचरयितुमश्चकयत्वात् न तत्त्वमिति अ्योतिष्टोमख खतः फलद्नद्वारा वापि नानर्थसाधनलसंभव इत्युभयोरनर्थ- 

साधनलतदभावाभ्यां वैषम्याव्योतिध्टोमदिरदुश्लमिलय्थ. । तथाच दयेनज्योतिष्योम गरो्दिंसासंएक्तत्वेनानर्थसाधनलाविरोषा- 

द्विवेकिनां तुल्ये बाभ्रवृत्तिरिति सांख्यप्रलपो निरस्त इति भावः । न किचिदैतदितिं । सांख्यप्रतिपादितं ज्योतिष्टोमदेर- 
नर्थसाधनलं न किचिदतिवुच्छमिलर्थं । न नियोगस्य प्रव कत्वमिति । वियिवाक्यतो गृहीतखपीलयादिः । भ्रकृत्ति- 
हेतुत्वेन इछपायाः समीहितसाधनल्रावगवेरेव लटिति प्रहृत्तिनिजीहे समुरस्थितोऽपि नियोगः पुरुषप्रप्तावुदाखे, तस्योदासीन्यं 

बलवद निष्टानञुबन्धिलज्ञ(नाजनकलम् । यदपि ञ्योतिष्ट मेऽपि फलसाधनता इयेनवदेवावगम्यत इति विधेस्तत्राप्योदासीन्यं 

स्यात्तथापि तथात्वेऽपि तस्य निषेधमान्नगोचरत्वे नानथंमाधनल।शरपेना धर्मं, शयेनदेश्च निषेधगोचरादनिष्टसाधनत्वेन 

भवलयधमखम् । वस्तुतस्तु॒॒ज्योतिष्टोमादेरायासबहुललेनेदिकरानुभूतमीदहितसाधनल्वरहितत्वेन च॒ खगेस्याननुभूततया 
तत्साधनतावगमादपि बर्वदायासदु खावगमानभिभवेन ज्योतिष्टमे प्रवरच्यलुकूलरागोत्पा दनासंभव इति नियोगसख न तत्रौ- 

दादीन्यमङ्गीकरणीयम् । अनुदासीमे तु नियोगे तादृशदुःखावगमाभिभवेन बलवदनिष्टाननुबन्धिलबो घजननद्वारा खगेसाधन- 

तावगमादप्युत्कटरागखभवेन प्रश््युपपत्तिः । देयेनफलस्य विहायुभूनस्योतकटरागगो चरत्वेन तत्साधने ्येनेऽपि नान्तरीय- 

कदुःखावगमाभिभवेनो^्कटरागसभवास्प्रृच्युपपत्तेरुचितमेव विधेरौदासीन्यमिति भावः । फलसाघनत्वाभावेनेति । 
विधिवाक्यतः फ़लसाधनलानवगमेनेयर्थः । व्यावस्यैत्वेनाधर्मत्वमिति । दयेनस् बर्वदनिषटाजुबन्धित्वेनाधर्मस्य 
चोदनालशक्षणतवेन ध्लापत्तया तद्याब्र्यर्थं बल्वदनिष्टानवुबम्धिखवििषे्टसाधनलार्थकमर्थपदोपादानमिति भावः । निषि. 

इस्येवेतीति । द्विविधा दहि चोदना प्रवर्तिका निवर्तिका च । तत्र प्रवर्तकचोदनार्थभरवरसनागोचरस्य चोदनालक्षणश्य 

धर्मखमेव निवतकचोदनार्थनिवर्तनागोचरख कलल भक्षणदेश्वोदनालक्षणस्याप्यधर्मलमेव तव्याद्च्यर्थसुक्तार्थनार्थपदमिति भावः 
॥ ७ ॥ ८ ॥ बिध्युद्शा इति । यख कसचित्सनध्योपासनदिरिव्यादिः । तेन निद्यस्यापि ददोपू्णमासज्योतिशेोमदेरि- 
ल्यादिना मन्थेन प्रा्सत्वेनोक्तघय दशपू्णेमासादेर्वध्युदश्चे फलश्नवणेऽपि नासङ्गतिः । कार्यमिति । तदपीलयादिः । 
नित्यानां फडयेव नास्तीति । सन्ध्योपासनादिनिद्याना बिध्युदशादौ फलाश्रवणात् विशेषतः फलज्ञानं नास्तीति 
त्यागो न शक्य इद्यर्थः । तेन निलयानां सर्वथा फकभ.वे फलाभावान्निष्फठं तत्कथं कायेमिदयाशङ्खोपेक्चषणं कथं कृत- 
मिविशङ्का निरस्ता । विद्ितत्वेन फलसंभावनया। काथ॑खसंभवात् । नच लागोऽपि तादशफलस्यैव संभवतीति वाच्यम् । 

तथासति पुनरप्यक्रा+ खस्यापरेरिति यथा दद्योदीना निलयानां विध्युदेल फथचश्नत्रणाद्विशेषतस्तस्य ज्ञानात्तच्यागेन कालं तथा 
सन्ध्यावन्द्नादीना फलन्ञानामावात्त्यागो न शक्य इद्यत्रैव तात्प वक्तव्यात् । नचेवमप्युच्यत इदयादिभन्थासङ्गविः । तत्र 

सामान्यतः फलक्तदभावस्य अतिपादनात् । दङ्कामन्धस्यापि सामान्यतः फलसद्धावामिग्रायकताया उक्तलादिति वाच्यम् । 



अ० १८ छो १८] श्रीधमदत्तरार्मणा(पसिद्धबचाशर्मणा)विरेचितो गूढाथेतच्वालोकः । १५५ 
तस्यापि व्याख्येयलात् । अथवा निलयानाः सर्वथा फलभावेऽपि नियोगादेव अदृत्तिः, नहि.नि गोग. पुरुषपरवतने कार्थता- 
ज्ञानातिरेकेणेष्टसाधनताज्ञानमप्ययेक्षते । भवद्यत्र रोकानामनुभव प्रमाणम् , राज्ञा गुरुणा वा नियुक्तेन मयेद्मनुष्टिनमिषठं तु 
किमपि नालोचितमिति माभाकरसरणिमालम्ब्य शङ्कात्तरप्न्थयो प्रवृत्तिकोभ्या, तत्रालुपपत्तलेशोऽपि नेति । परन्तु निष्फ- 
सस्याुषटानासंभवादिखभिमन्थद नात् भनेयायिकादिमतानुरोधेन व्य'ख्यानङकेशादरः । फलमस्तीति गम्थत इति । 
“म गलनविधृतस्य भगवद्वचनस्य निस्य फलभावे भरामाण्यानुपपत्तसद्रचनादेव निलय फलमस्तीयलापि सिद्धेरि्ः । 
निष्फटस्यानुष्ठानासंभवादिति खतच्नो हेतुरयं, तेनेतद्धचनख् यथ। निव्यस्य निष्फलत्वे कार्यलोक्तयसमवातमफलन् प्रमाण्यं 
तथा निखविभायकाक्यस्यप्येनेव देतुना सफले प्रमाणलमन्यथननुष्ठनलक्षणाप्रामाण्यव्रसङ्गादिति तदप्रतिपादनेन 
न्यूनतेति निरस्तम् । निष्फरसय श्रमप्रगरोजकदोषरहितानामनुष्ठानासं भवादिति तु तदर्थं, तथाच तादशानुष्ठानमेष्र तख सफले मानमिति भावः । तद्भिसस्थि त्यकन्वेति । अत्र तत्पदेन यदि पापक्चयोक्तपुण्ययो. परिग्रहः तदा तस्याप्य. 
भिसन्धेस्त्यागेऽलुषठानासंभवस्तदवस्थः स्यात् अतस्तन्पदेन लुप्तपश्चमीकेन तान्यवुष्ेयानीदन्वयिना भाव्यम् तथाच यतोऽस्ति इ्रितनिचत््यादिके निलयस्य फलं ततस्तदचुेयमिलखथ. । अभिसन्धि त्यक्लेल्यस्य तु बन्धरूपफ्रभिसन्धि दक्ेल्धस्तथा- सति पापनिवृ्यादिफलभिसन्धेः सत्त्वेऽपि तस्य तादृज्ाभिसन्धिलाभावदुक्तव्यागोऽक्षत इति भाव. । यत्तु काम्ये कर्मणि 
फराभिसन्धि. प्रवर्तको नये तु सफललमात्रम् तथाच फलाभिसन्धिखयगेऽपि प्रवृत्तिनिर्वाह इति । तन्न । निष्फट्ञेऽपि 
फलसाधनत्ाशनमे मकृत्तदंशेनात्सफकेऽपि निष्फललश्रमे तदद्शनान्न खरूपतः सफलद्धं भव तॐ, निष्फकललादि्न्थस्यापि 
व्यभिचरिणासङ्गलयापत्या निष्फलेन ज्ञातस्यानुष्टानासंमवादियेवार्थं इति निखस्थटेऽपि तऊतानमेव प्रवर्त, सामम्रीभेदे 
मानाभावात्तस्य तथाले च फठेऽनिष्टलग्रह इष्टलाग्रहेऽपि च परृत्यददानादिष्ट्शोऽपि तत्र सहकारी वाच्य. । खच नेच्छ विनेति भवयेव्र हि फलभिसन्धिरपैक्चितो निलस्थङे सामभ्ीमेद्रल्पने हि तस्य सफ़ल्ल भ्युपयमोऽपि निर्थ॑को नियला- 
दतर निष्फरेऽपि नियोगमात्नदिव तत्र प्रहृत्युप्पत्तेः । एवं च निष्फलस्यानुष्ठानासंमत्रादिल्युक्तिरप्यमङ्गता स्यात्परामाकरमत- 
प्रवेशश्च स्यादिति ॥ ९--११ ॥ फे विशेष इत्ति । कमल्यागतत्फललयागयोरिलयादि, । एकल फक्मान्नद्ागिनोऽन्यश्य 
कमेदागिन इवर्थः । गोणन्वमेकष्येति सुख्ल पन्यग्येति चायन्तादरविषग्रलरूपस्य सु्यवस्य तदपेश्चयाल्यदर- 
विषयखलक्षणस्य गौणल्ख पअरतिपादकम् फठे विशो जिज्ञासायास्तन्नैष्ोपयोगात् । नतु शकः ग्रलशक्यगुणयोगिचह्पसुख्य- 
खगोणल्परं तत्रोक्तजिज्ञासानुपयोगादिति बोध्यम् । कर्मफलभोक्ृलामोक्तुललक्षणवन्धतदभाव्रविवास्ु॒तादशगोणलमु्य- 
खभ्रयोजकाविखत आह--लुस्यसिति । तथाच द्वयोरपि कर्म॑फलमभोक्ुखप्रयोजकफलभिसम्विलखागस समान जेनोक्तवन्धा- 
भावस समानलान्न विरेषकलमिति भावः । फलमोगामावसाम्ये कमैलयागाल्यागयोरप्युक्तमुख्यगौणलगप्रयोजकलं न खभवतीवि 
तन्न एथङिराकृतम् । शारीरप्रहणंविना सुलदीनमप्यभावात्कर्मेफठ्वेन तस्येवोपादानम् । मायामयमिति । शरीरग्रहणं 
विरोषणमन्ञानां मायाया अज्ञानस्य सत्वेन तन्मयस्य तदुपादानकख शरीरग्रदणादेरैवर्यंमाविलगोतनार्थम् । जन्यफलमात्रस 
मायामयले फलशब्द्निरुक्तिं प्रमाणयति -फद्गुतयेति । फल्युतया परमाधंसद्धिन्न वेन तुच्छतयेलयशैः । यद्ध 
कर्मफलेन खुखदुःखदेः प्रसिद्धतया शरीरस फल्पदा्थेले निरुक्त मानमाह--फल्युतयति ! अत्रपक्षे मायायामिति 
पाठेन भव्यम् । (समभिव्याहारात् इति सूत्रेण कात्यायनेन पूर्पक्षितमिलन्वयः । “अन ् ञ स्यात्" इति सूत्रेण सिद्धान्तितं 
जेमिनिनेयन्वयः 1 गोणार्थसयेव्यादिक तु सूत्रतात्प्याथकथनम् । खसखपूर्व जन५कृतेन कमणोत्तरोत्तरजन्मन एव भअ्रहणमिये- 
कभविककर्मेपक्षे विद्यमानजन्मनि फलाभिसन्धिल्यागेन कमेकरणेऽपि फ श सभवेन जन्मान्तरम्रहणसङ्ञसख कमादयाभिनोऽपि 
न भवलेवेत्युक्तविशेषभतिपादनमसङ्गतमिदयत आह -पराक्रान्तसिति । बहुतरश्ैतिस्ख्रलयादभिः कर्मेणोऽनेकजन्मा- 
वच्छिन्नफरकलसिद्धेरेकमविकलं मयुक्तमिल्यदेस्तत्रतन्न विद्रद्धिः प्रतिपादनं कृतमिति तजन्मन इव तदभ्रिमेजन्मनोऽपि 
तज्नन्मपुवैकृतकर्मणा मवति खमव इति न विोषधरतिपादनमसद्गतमिति भावः ॥ १२--१७ ॥ अवेतनवऽचे वेदस्य 

यथाचार्थवाकयादेराचा्थनिष्ठप्रवतैनावगमकलात्परवर्तंकलं तथा वेदस्य पौ रुषेयवे परमेश्वरनिष्ठमवतैनाबोधकलदेव प्रवर्त रलं 
स्यदेवेति वेदे प्रवर्तेनारूपधर्मकल्पना व्यर्थेयत आह--पौरुषेयत्वादिति । वेदस्य यथा ह्यपौरुषेयतं तथा श्राुक्तमत्र 
प्रपञ्चितं चान्यत्र । अलखौकिकमेवेति । ठऊेकिक्शब्दाबाध्थं लोकिर्प्रमाणमानागोचरं निशोगकायापूौदिपदाभिधेयं 
यथाकथं चिच्छब्द सं बन्धिलाच्छब्दधम॑केचिलराभाकराः कल्पयन्तीदयर्थैः । यद्वा ब्दस्य द्रन्यलमभयुपगम्य तत्र ज्ञानादि- 
समवायिकारणतावच्छेदकरतयां सिद्धिनात्मत्वेन रहित, ईश्वररूपद्रभ्य भ्रमाणतो ज्ञानादि कमवायमत्र म्रवतेताभिदयादिश्रहृत्ति- 

गोचरेच्छारूपभ्रव तनामेवाचार्यो मां अवर्तैथति निभिमां भ्रव्तैयतीलनुभवयोः समानाकारङ्योरविंपथतरेजासकल्पनस्ान्याय्य- 
त्वेनोक्ताजुभवादेव अरमाणाद्ध्चजुयायिन एव केचित्कल्पयन्तीदयर्थ. । भदृत्ति्हेतुव्योपार इति । यतः भ्योजकहेतु- 
विहितण्यन्तधातोचि भनवैनाश ब्दनिष्पत्तिरतः भस्युदलन्यापार एव भ्रवरतैन।पदाथ। नतु भत्तिगो चरे च्छेखर्थः । आचा- 
यैप्रेरितोऽदहं गामानयामीति भवति भ्ररितख् प्रयय. सच नाचायैग्ररणाज्ञानमन्तरेणान्यधर्मभ्र र्णाया ज्ञापकं च गामानयेदयाचा- 
यवाक्यादतेऽन्यत्नोपलभ्यत इति तद्राक्यादेव सा अयेतव्या । तत्रान्यपदानामन्याथंशक्तत्वेन ग्रहीतलादावपोद्रापान्न लिद््रबि- 
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जिसय तन्न शाक्तिरवधार्यते । एवं वेदवाक्यश्रवणानन्तरमपि विधिमी प्रवर्तयति विधिप्रेरितोऽहं यज इत्यायनुभवात्तद् नुरोधेन 

लोकवदेव वेदिकलिजोऽपि प्रवतकगतप्रेरणायां राक्तिधारणीया । तत्र लोके वक्तुश्ेतनलात्पवते एगता अ्रवृ्यनुकूल- 

व्यापारलक्चषणां प्रव्वना भवतििच्छर्ूपैव, वेदे चचेतनेऽनुपप्तेरभावनिच्छरूपा सा कल्पनीया अपितु कप्तम्येव कलयचितम- 

बरत्यनुकूलव्यापारत्वेन किडभिधेयलसुपगन्तन्यम् । प्रवतैकवाकयरादधि ्रबृच्यनुकूलव्यापारत्वेनैवं तामवगदेव प्रवतैते यतो 

न प्रवर्वनायामगृहीतशक्ति. कश्िसरवर्तेते रथम प्रवसैयतीयेतावदेवावगच्छति नचानुसंधत्ते तदानी प्रृत्तिहेतुण्यर्थो 

व्यापारः किमात्मक इति, सर्वत्र खारसिकश्रृत्तिदेतिवष्टसाधनलादिज्ञानं विना यद्यपि न ्रदृत्तिः संभवति तथापि तद्याजुमानतो 

लमेनान्यलमभ्यलान्न तत्र लिडः शक्तिकृल्पनं युक्तं प्राथमिकानुमववाधापत्तेश्च । यदा हि प्रवर्तकस्यानाप्तमिच्नखाहित- 

ल्ादिरहितस्य प्रषत्य ुकूकन्यापारं भ्रतिसन्धत्त तद्। ताद्दाव्यापारभाव्यप्रवर्तिविषयस्यान्वयव्यतिरेकमहमाहात्म्यादिष्टसा. 

धनलादिकमवगच्छति यथेव लोके, तथेव वेदेऽपि ताद्रव्यापारवगतो वेदस्याप्यनप्तादिभिन्लात् तादशव्यापार भाव्य 

अन्त्तिगोन्वरथागादिरपीष्टसाधनलादिकम्, इयांस्तु विरोषो खोके यनादशव्यापारबोधकवाकयात्प्रव्तऊस्तदुचारयितान्यो वेदे 

तु य एव ताद्दव्यापारबोधकः स एव, वैदवक्ुर्निराकरणात् । एवच यथा लोके प्रहृत््ययुूखव्यापारस्य वाक्यार्थज्ञानमारमभ्य 

रततिप्न्त तादशव्यापारत्वेनैवं अदणमपेष्षितं नतु तादरोच्छालदिना तथा वेदेऽपीति पश्वा्टोके यथा ताध्शेच्छालादिना 

तदवगमस्तथा वेदे श्रावणलिदप्रलयक्चरूपज्ञानस् विषयतया शब्दधर्मख प्रह्रर्यसिधाया वा आख्यातत्वेन लिङ्निष्ठाया- 

सथात्वेनावगमो ऽन्य कल्पनायां गौरवात्, ल्येकसाधारण्येन अव्यनुकूलव्यापारत्वेन तदवगमाह्टोकतत्मदृत्तेरदुपदसुप- 

पादितलादियेवं स्थिने लिडज्ञानस्य यद्यपि प्रृ्यनुकूल्व्यापारत्वेनैव ज्ञानस्योक्तक्रमेणास्येव प्रबृतत्यनुकूलत्वं तथापि तत्तव- 

मन्यथापि कथंचिदुपपादयति--बिधि शब्दस्य चेत्यादिना । एवमति कथंचिदपि नान्योन्याश्नयस्य सभव ॒सत्युक्तकरमेण 

्रदृच्यनुकूखव्यापारम्वे विरोषदर्दिना तत्वेन तज्ज्ञानं तत्वेन तज्ज्ञाने प्र्रत्तो सयां तादृशव्यपारलमिलयन्योन्याश्रयो हि कथं- 

चिदेव न विचारतो टिङ्ज्ञानलादिविरिष्ट, तादशव्यापारलग्रह एव तत्परमरात् लोकगृहीतशक्तितः प्रवच्यनुकूलव्यापारत्वेनो- 

परस्थितेः सभवादिति । सा च पुरष्रहृत्तिश्च । अचुष्ठातु संपादयितुम् । येन खगेदिरयकयागोपादानकगप्रदृत्तिने ज्ञाता तेन 

प्रव्तनान्ञानवत्तापि तादशप्रवरत्िसपादनमशक्यमिति टिड्पदास्सग्रत्तिज्ञानमपादनमाकवद्यकं, तथाच ज्ञानद्वारा ्रवृत्तिहेतु्वं 

किढन्ञानरूपपवतैनाद्यव्यापारस्याव्याहतमि ने तादृशव्या गरस्वेन विशञेषदर्दिनामपि लिदपदािदज्ञानो पस्थितिः छुकरेति भावः । 

भदृत्तिहवुव्यापारो विधे. प्रवर्तने युक्तं तत्र॒ विधिरूपस्य छिडदेः भ्रदृत्तिदेतुत्वं विना तद्यापारस्य तत्त्वायोगात्तजन्यत्वे सति 

तजन्यजनकल सैव व्यापारपदार्थलादिन्युक्तम् । ₹ब्दस्य वधिशब्दस्य । तद्ध तुस्व मढक्तिहेतुलमिति । अरवत्तिव(चकलवि- 

चिष्टतयाऽ<ष्यातत्वेन छिडनज्ञानादपि प्रदरलिज्ञानमेव जायते नतु म्रत्तिरिति कथं तद्धेतुखमिदत उक्तं तद्धीहेनोरपीति । 

सलं, प्रवृत्तिधीहेतुरेवाख्यातत्वेन लिडज्ञानं परंतु त.दशधियां जाताया लिङ्त्वेन प्रदृत्तिहेतुव्यापारशक्तिप्रहात्तादशव्यापारोप- 

स्थितौ सद्यामुपस्थितसख तादरव्यापारख भ.व्यःवेन गृही नताद्शवोधे जाते तथावगतप्रद्रत्तिविषयत्वेन यागादौ लोकिक- 

छिदस्थले गवानयनादाविवे्टसाधनलग्रहाद्धवति प्रहृत्तिरिति प्रवृतिज्ञानद्वारा ५इ्निहेतुत्वं तस्य भवयेत्र सुपपादमिति भावः । 

परम्परयेति चोक्तक्रमेणापि लिङ ज्ञ नख व्यापारत्मकम्येव प्रवरत्तिहेतु वं प्राप्तं नतु लिड इत्युक्तम् । छिडश्नावणप्रलयक्षे सयेव 

वाचकलविशिष्टलिङन्ञानं ततः अररत्यादेकमिति प्रयश्च ॒श्रति विध्यतया तादात्म्येन कारणस्य छिङ परम्परयोक्तया हेतुच- 

व्याहतं भवतीति भावः । ज्ञानद्वारेण खन्ञानद्ररेणेव । इदंच ज्ञानस्य व्यापाररलमायोक्तम् । व्यापारातिरिक्त- 

व्यापारेति । भ्रवृत्तिज्ञानजनकोक्तव्यापारातिरिक्तख भरव्र्तिहैतुव्यापारत्मकप्रेरणाहूपस्य व्यापरलखय कल्पन इदयर्थः। 

मानाभावादिति । अढत्तिज्ञापकव्यापारस्येव लिड्रान्दाटभव्ृ ् तिहेठुव्यापारललक्षणप्रवर्तनात्वेन ज्ञाने सत्ुक्तरीयेष्टसाधनवा- 

दयनुभिलादितः अृत्तिनिवाहेणान्यथानुपपन्त्यदेमौनस्याभावादिदर्थः । विवेक्र इति । भवितृभवनानुकून्मावुकव्या- 
पाररूपाया भावनायाः करणतेतिकर्तैव्यतादयोऽपि पश्वा इति प्राक् स एव तसेलयादिग्रन्थेन वाचकशक्तिरूपाभिधाविशिष्ट- 
ज्ञानस्य मरवर्तनाल्लाभिधानं नासङ्गतम् । प्रवर्तना हि शब्दसंबन्धिनी वेदे शाब्दी भावनेल्युच्यते । भावना च करणायात्मिका- 

पीलसिप्रायेण तथोक्तेः । विरिष्टन्नानं च शब्दज्ञानात्मकं राक्तिज्ञानात्मक चापि । तत्र शन्दज्ञानललादिना करणादिव्यवच्छिन्न- 
तया प्रवसना्लमेव, रात्तिज्ञानत्वेन तु करणल्वमेवेति विवेक इति भावः । असिधीगतेऽपीति । तथाचोक्तम्रणाञ्या 
लडादिध्यङे तज्ज्ञानस्य अ्ृत्िज्ञानहेतुत्वेऽपि ठडादिना अव्त्तिहेतुव्यापारत्वेन तदयुपस्थापनादुष्तरीयेष्टसाधनलानुमिल्या- 

देरभावेन प्रदृरत्यभावान्न भृत्तिहेतुव्यापारलमिति न प्रव्तनाव्यवदहारस्य तत्र प्रसङ्ग इति भावः । नयु शब्दस्य शाब्द्भोध 
एव करणत्वं छ्प्तं नतु शब्दार्थे शब्दार्थश्च प्रवर्तनात्मिका शाब्दी भावनेदयतः शब्दस्य भावनाकरणत्वे प्रमाणमाह--अनेनं 
यदिति । अध्ययनमत्रघ्य भाव्यष्वे तच पुरुषप्रशृच्ययोगादध्ययनग्रहीतेन खाध्यायेनेष्टं भावयेदिखत्र खाध्यायविधेखरात्प- 

येमुपवर्णितमस्ति अत्रानेनेति खाध्यायमाह यच्छक्कयादितीष्टमिषटं च॒ सखगायवच्छिननग्रहृत्तिरपशब्द भावनाभाव्यमपि 
तत्कर्मिंकाथामुं्तमावनायां खाध्यायूपलिड करणलस्य खाध्यायोऽध्येतव्य इद्यनेन प्रमाणेन गोधितलत्प्रमाणस्य हि 

नौस्खयतिभार इति पदार्थऽपिश्रन्द्सय करणत्वं नाप्रमाणिकमिति मावः ! शन्दानुपस्थितसापि शाब्दे भाने ट्टन्तमाह--~ 
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यथाञ्योतीति । खरूपतो नामघेयान्वयप्रकारश त्रैव बकष्यति--नस्वनभिदहिन विशेषणेति । एतेनैतदुक्तं भवति । 
विशिष्टान्वयब्ोधरूपे रा्द् गधे विरशोष्रणोपस्थितिस्तच्रं ताविना बिदिष्टबो वादशर्नात् । नतूपर्थिती दाष्दघ्र्तिजन्यचमपेक्चितं 
गोरवादनुपयोगाच्च । तथाच अलयक्षेण मनःप्रतिदछृतेनोपरिथितस्य प्रदरच्यभिधायकशक्तिविशिष्टलिडः शब्दादनुपस्थित- 
स्यापि करणेन शाब्दभावनान्वयितया चाब्द्बुद्धि विष्यं नाप्रामाणिकमिति । अथेवमर्थाध्याहारवादिनः प्रभाकर 
विजयः शाब्दी ह्याकाह्कुा शब्देनैव प्रपूयैत इति सिदधान्तम्गश्चेति चेन्न । शब्देनैव प्रपूर्थत इति नियमखापरियगेन सिदा- 
न्तभङ्गाभावादथाध्याहाराप्रसङ्गाच । नचैवं लिडद्युपस्थापकशब्दपेश्षप्रसङ्ग इति वाच्यमाशयानवबोधात् । तथाहि साका 
कस्यचिच्छब्दस्य श्रवणानन्तरं तदथान्वयिवस्तुगो चराकाह्वाहि शाब्दी साच राब्देनैव शाम्यति । यतः पियेहीयेताव- 
दुक्तौ पिधानस्य कमोकाह्वा नहि भयक्षद्ेन द्वारेण कदाचिदपि व्युत्पन्नानां दाम्यति अपितु द्वारमिति शब्देनैवेल्यवदयं 
शब्दोऽयेक्षणीयस्तत्राकाङ्खितसख वस्तुनोपेशक्षितशब्दारथरूपखे शाब्दः सखर्थसुपस्थापयन्नाकाह्वा विनिवर्तयति तत्र चोपस्थितेः 
्द्दक्तिजन्यलनियमोऽन्यतस्तत्कस्पने गोरवादपेक्षितशब्दादेव तत्संभवात् । रशाब्दरूपल्च चाकाक्कितस्य सखखरूपसुप- 

स्थापयन्नेवाकाह्ला विनिवर्तयति शब्दः विशिष्टान्वयबोधविषयखखसरूपसय श्रोत्रसदङक्ृतेन सखेनेवोपस्थापनेनोपस्थापकच्ब्दा- 
न्तरानपेश्षणात् । एवंच नाथाध्याहारपक्षप्रसङ्गः । भर्ते च लिड्हाब्दाच्छब्दभावनायासुपस्थितायां तखाः करणाकाङ्लायामाका- 
ह्वितस्य करणस पदार्थरूपलाभावेसति राब्दात्मकले तात्पयेविषयतया निर्णीते अपेक्षितो छिढ्शब्दं एव खशूपोपस्थापनेन 

तामाकाह्वां विनिवर्तयति खमत्रेण चोपरिथिलयसंभवादनुपस्थितस् विशेषणलासंभवाच श्रोच्रपिक्षा भवति द्रारमिदयादौ चं 
दवाररूपा्थंस्याकाह्ितलेन शब्देन तेन इ्तिन्ञानसहङृतेनार्थोपस्थापनमेव क्रियते इति स्वसामन्ञयम् । ज्ञात्वेति । पवत्ति- 

विषयक्रियामिलयादिः । तेनतेनेति । प्रेषणाध्येषणालादिनेदर्थः । समनेऽपीति । बुद्धस्यापीश्वरावतारल्रसिद्धेरिदयादिः । 
अशरीरस्य वाक्यकलृखादश्चनात्सशरीरसैव तथाल वाच्यमिति शरीरसंबन्धनियतदोषसंस्पशौपादिताप्रामाण्यस्य वेदेऽपि 
समाना घसक्तिरिति भावः । साचारणत्वेनेति । ईश्वराङ्गीकवमते कायेमात्र एवेश्वरेच्छायाः कारणलोपगमेन यत्र 
राजाज्ञया पुरुषभ्रडृत्तिः तत्राप्ययमत्र॒भ्रव्व॑तामितीश्वरेच्छाया वाच्यतया वेदस्थरे छ्तभ्रवकभानया तयैव तादृशप्रदृततेरपि 
संमवाद्राजप्रवर्तनाया अन्यथासिद्धलद्राज्ञः प्रववैकलानुपपत्तिरिति भावः । असाघारणतयेति । कायमात्रे कारणानामी- 

श्वरेच्छद्टकालदीनामसाधारणतत्तत्कायैकारणंबिना काय जनकलादशेनादीश्वरेच्छयां सद्यामपि राजप्रेरणाविलम्बेन 
पुरषप्रदृत्तिविलम्बद्राजाज्ञदेनीन्यथासिद्धिः अतएव राजग्ररितोऽदकरोमि नामाखप्ररित इति व्यवहारोपपत्तिरिति राजदेनं 
प्रवतैकलानुपपत्तिरिति भावः । परवतेकत्वादिति । अरवतैकलस्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामसाधारणप्रवतैनाव्यप्यलम्रहादि- 
ह्यर्थः । तथाच वेदस्थरेऽपि सहकारिभूताऽसाधारणी काचितरवतनावदहयसुपेया साच तन्न पुरषान्तराभावद् दस्येव मन्त- 
व्येति शाब्दभावनयैव परवृत्तिनिवाहे ऊतमीश्वरभवर्वनयेति भावः । अत्रेश्वरकवखतत्स््ञलादिनिराकरणं विस्तरेण न्यायक्- 
गिकायामस्तीति नोक्तं आसङ्केतद्विचारबाहुल्यद्विदान्तविचारायुप्रयोगिनो ह्युपरमस्येबोचितलात् + गोरवादिति बिद्रणोति-~ 
हटा विषयेति । अन्यरुभ्यलादिति बिब्रणोति--वाक्याथीन्वयेति । नलु खगस्य कर्मेतयान्वये तत्र कर्मनिभक्ति- 
यतेत आद--दइडछा विषयस्येवेति । इच्छायाः कमिषदार्थभूताया यद्विषयललश्षणं कर्मं तदेवाख्याताथेख पुरुष- 
प्दृत्तेरपि कमल नान्यत्तसय च स्वर कामयत इति खगंकाम इत्यत्रानभिधानाद्धियरहे द्वितीयादशैनेऽपि कमेः कर्मण्यणि छते 
काम्यत इति काम- खर्मश्वासौ कामः खगकाम इलयत्र द्वितीयार्थखाण्प्रययेनाभिधानाद्धितीयाया अन्तभूतलमददयमानलं 

एवं च कमिकर्मणि द्वितीयाया अभवे ततोऽनतिर्कति अष्ृत्तिकर्मण्यपि सा न भवतीति अरथमेवाष्याता्थै कमैखसंबन्धेन 
तदन्वये साकष्टिति भावः । नियमादिति । पत्वम्या अन्तभूतलादित्रान्वयः । इत्यस्य वितीयाया इयती- 
न्वयः । कर्मण्यणि कृते सतीति शेषः । अन्यविशेषणमपीलयय कामपदार्थविशेषणतयां खरसतः म्रदतुमदेमपीदयर्थः । 

योग्यमिति । तथाच योग्यतावद्यात्कामासिन्नखर्गसेव भाव्यतया तन्नान्वय इति भावः । अथापि कामपद्ं विहाय 

खर्गमियेव वक्तु युक्तं॑तत्राप्याह~--यजतेरक्मकत्वेनेति । संप्रदानरूपगोणकरमेण्येव द्वितीयासाकाहूलेनेद्यथैः । 
तथाच द्वितीयार्थक्मचस्य धालभान्वयदवारेवाद्यातान्वयसाकाह्वखेन धालथान्वये निराकाह्वले द्वितीया नोचितेति भावः । 
नच कामपदं विनैव प्रथमान्तं खमेपदं प्रयोक्तव्यमिति वाच्यम् । कामपदसमभिव्याहारादेव साभ्यत्वेनान्वययोग्यतालाभी- 

सद्र एव च घाध्यत्मेनान्बये प्रथमायाः साकाह्घत्वोपगमात् । करणतया धाल्रथोन्वये प्रमाणमाह--छ्ुग्विमक्तीति । 

धातोः करणत्वैऽपि तस सुज्विभक्त्ययोग्यललान्न ततस्त्रतीयाधालर्थसमानार्थक्रस्ु नामधेयः करणार्थकस्ततस्तृतीयाधलर्थ" 
सेव करणलभाद्िति तस करणत्वं प्रामाणिकमिति भावः । विधकृष्टविषयत्वमिति । बिमिनपदोपात्तविषयल्वमिव्य्थः 4 

गुणस्य विभिशपदोपा्तल्ात्तत्न अथमे सेनिङृ्टविषयलमपि धालर्थस्यानिहितत्वेन विधिविषयलसंभवात् । द्वितीये वु विध 

कृष्टविषयल्यमेवं धालर्थसय भपतत्वेन बिधेयललक्षणविधिविषयले परं भवात् । अतएव दोमाशनितेन दधरन्द्रियं भानयेदिवि 

वचनव्यक्तिः । धाल्थानुपरकख भावनायामिन्द्रियकरणिकायां दधःकरणलासंमवान्मलर्थलक्षणाश्रयणमिति । सामाना- 

शिकरण्येति । यथा भालर्थमात्रख भान्यत्वेनान्वये तस्यापुरुषार्थतया तिभ्यनुपपत्तेरि्ख कखचिद्धान्यत्वेनान्वये भाल- 
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थस्य करणत्वेनान्वयस्य वाच्यतया सोमेन यागं यागेनेष्टमिखन्वये वाक्यमेदापत्तेः सोमसाधितेन यागेनेष्टमिति साध्यल. 
साधनखादिविरुद्त्निकद्ययापत्तेः सोमेन यागेनेति दव्यक्रिययोः सामानाधि एरण्यल्य चानुपपततर्मलधलक्षणा न तथा नामधे- 
यस्थ तच्च नामधेयस्य धातुमामानाधिकरण्योपपत्तेरमयोरेकार्थकृलादिलयथः । सोमादिवन्नान्नोऽपि यदि विधेयत्वं स्यात्ख- 
तस्तद संभवात्सोमवतेतिवज्योतिष्टोमेति नामवतेति मलर्धलक्षणा स्यादेव ज्योतिष्टोमपदस्य नामपरत्वैन नाम्रा शब्देन क्रियाया 
एरुलाभावेन सामानाधिकरण्यासैमवत्ततु नास्तीदयाह--घात्वर्थमत्रेति । शब्दादनुप्रस्ितो ऽपीति । बाल्येन 
करणभूतेन सह॒ नामधेयलनिणोयकन्यायतः तादात्म्यमापन्नस्यार्थस्योपग्थापकलात् न राब्दोपग्थापकत्व । तस्य विधेयीभूत. 
सार्थपरिच्छेदकेतया तात्पययविषयलस्य च श्नोत्रसहृतेन खेन विनैव इत्योपस्थापितस्य सार्थे भानाभ्युपगमेनापि निवाह- 
संभवादिति भाव" । ननु मेद संबन्धेनान्वयेऽपि विभक्तयर्थ॑स्यावरयद्वारता स च बिभक्किसत्तवे तद्थभूतो भासतेऽन्यथा लक्ष्य- 
तयेव यथा राज्ञः पुरुष शयत्र विभक्तयर्थभूतः । सोमेन यजेतेदत्र ल्क्ष्यस्तयेदहापि नामघेयान्वये बिभक्तिवा लक्षणावापेक्चषणीयै- 
वेयतआदह-न विभक्यथां दारमिति । यथा विनैव विभक्तयरथद्रारा प्रातिपदिकनयितायर्थसयय आतिपदिकधालर्थाभ्या- 
मन्वयदशेनान्निपातातिरिक्तत्वेन नियमसंकोच इष्यते तथा प्रातिपदिकेन विना ृत्िमुपस्थापितार्थस्यापि तथान्वयद्धना- 
तदतिरिक्तत्वेनापि नियमः संकोचनीय इति भावः । नामघेयान्वयंविनेव विमक्त्य्थद्रारोदाहरति--तथाचेति । हिमाल्य- 
पदेन ्रोत्रेणोपस्थापितखखहूपस्य नामपदर्थेऽमेदेन तख भेदेनैव विनैव विभक्तयर्थंनगाधिराजपदा्थं इति द्रव्यम् । 
यथा तात्पर्यानुपपत्तिलक्षणाया इत्तित्वे मूढं तथा सैव लाघवसदकृता अव्यक्षोपस्थितनामखलूपस्योक्तरीव्ान्वयेऽपि मूल- 

मिल्यपि बोध्यम् । यत्र लक्षणाया अपि न संभमवस्तादशस्थलयुदाहरति--एव मि हे त्ति । अनन्वयचेति विवरृणोति-इघ्- 
साधनसितीति । इ्टखमसाधनताबोधो हि तात्पयविषयोऽन्यथा खर्गकामशख श्रषत्यनुपपत्तेः सच खरेष्टयोरन्वये सयेवो- 
पपद्यते सचासंभवीति खगाद्यन्तभौवेण शक्तिकल्पने चानन्तशक्तय पत्तिः खगैकामपदस्य विचिश््थलक्षणातासर्यमाहकत्वै 
च फलतो निरर्थशलापरत्तिरिति मावः । करण विभक्तयन्तेति । ज्योतिष्टोमादिपदसय प्रङखयादिगणे पाठाभावात्तत्कह्प- 
कस्यापि चाभावादन्यथाप्युपपत्तरुक्तखाच्चृतीयायास्तत्र करण एव वाच्यादिति भावः । अनन्व येति । धाल्थंख न्याय- 
मते करणतयान्वयाभावात्करणवि मक्तयन्तार्थस्य तेनामेदान्वयस्यायुक्तलादनन्वयध्रसङ्गदिलयर्थः ॥ १८ ॥ १९ ॥ अव्या- 

कृतेयविदारूपमूलकारणोपाधिक्रो हिरण्यगर्भेति लिङ्ग शरीररूपसृष्ष्मोपाधिको विराडिति स्थलरारीरोपाधिक उक्तो न पारि- 
भाषिकस्तेन समर्ि्य्यात्मकेषिदयस नासङ्गतिः । अन्यथा तख व्यष्टिह्पलाभावादसङ्गति सयात् । व्य्टीलयनेन भाज्ञतैजस- 
विश्वात्मक्षा जीवभेदा उक्ताः ॥ २० ॥ ज्ञानेनेति ! वृतीयान्तपदप्रतिपायं ज्ञानं विचाररूपं मननशब्दबोध्यं साधनंषप- 
मिह पूर्व्छोके चोक्तम् । साभ्यभूतं ठु निदिष्यास्नपरिपाकजं साक्ात्कारात्मकमुभयन्छोक उक्ष बोध्यमिति ॥ २१-३० ॥ 
इष्ट्थस्यायुर्वेद नीतिश्चाञ्नादिना विहितस्य निषिद्धस्य च दष्टफलन्वयन्यतिरेकाभ्यां राजसस्य।पि यथावदेव अहणसंभव 

इत्यदृ्ट्थसुभयमित्युक्तम् । अयथावञज्ञनख तामसलाब्चे--अय थावदेवेति । अख तात्पर्याषमाह-यथावन्न 
ज्ञानातीति । तथा च राजसो जनो यथावन्न जानाति तामसस्वयथावल्नानातीति विवेकः । यथार्थस्तथाज्ञानं यथाव- 
जज्ञानं -ज्ञानार्थयोः सादृदयं प्रकारेण सबन्धः । अमस्थले कने षयललक्षणप्रकारसंबन्धसत्वेऽपि विषये येन संबन्धेन 

यः अकारस्तस्य तत्संबन्धाभावान्न सादृरयमिति बोध्यम् । राजतस्म जनस्य धमे बल्वदिष्टायुबरिधलसत््वेऽपि खगादिसदेदादर्थ- 
न्ययायासादौ बल्वद्रेषाच न तस्यावधारणमेवमध्मे बलक्वदनिष्टानुबन्धिलसच्वेऽपि नरकादिषदेहारैहिकसुख उत्कटरागाच् 
न तदवधारणं भवति यद्यपि तथापि तस्य मूच्छितनिद्वितादितामससाधारणलवान्न जानातीद्यस्यापि पर्थवसितमाह-किखि- 

दितीति । अवधारणलविदिष्टयथावञ्ज्ञानाभव्रस्यायथावदवधारणरदहितन्ञानवन्िष्ठय संरायानवधारणज्ञानयोरेव परयव- 
सानमिति तदेवेह विवक्षितमिति भावः । किसिदिदमिलनष्यवसायमिदयन्वयः । यद्यपि न्यायमतेऽनभ्यवसायसरूपो ज्ञान 
प्रकारो नासि तथाप्यनुभवाुरोधाद्यथा विशोषधर्म मात्नरपरकारकसय घटोऽयमिदयाकारकखय संशय्ान्यदयय निश्चयं चर .एवा- 
यमिदयेतरव्यादरत्यवगाहिनोऽनधारणात्मकविरोषत्वं यथावायं॑स्थाणुने वेद्यस्य सशयमात्रत्वं प्रायोऽयं स्थणुरियखय समा- 

वनात्मकविदोषत्वं तथापाततो ददनस्थरे कदाचित्संरायालपराप्जायमानस्य किखिदिदमिद्याकारकस्य संदायनिश्वयमात्रावि. 
रोधिनः प्रकारविशेषानवगाहित्वेन तडुभयविलक्षणस सर्वगतत्वेन भानयोग्धतया साधारणस्य वह्युनो विशेषयेदन्वलय 
भ्रकारतयाऽवय। हित्वेन निर्वंकल्पकादपि विलक्षणस्य ज्ञानस्.नध्यवसायात्मकलाभ्युपगमयुचितं मला तथोक्तं नेयायिके- 
स्ववान्तरविशेषस्यानादतत्वेन सनिकल्पक्रनिर्बिकल्पकलाभ्यां ज्ञानस्य द्वैविध्यं सविकल्पकस्य यथाथोयथार्थ्ञानलाभ्यां 
निश्वयतंदायलभ्यां च द्वैनिष्यमात्रसुक्तमिदमित्थं नवेति संशयमिलखन्वयः ॥ ३१-४० ॥ पकजातित्वेनेति । एका 
जातिजन्म मात्रत एव नतु संस्कारतो यख तत्तवेनेयर्थः । सस्वापसज्नमिति । सतत्वसुपसजनं गणीभूतं यत्र तदिर्थः । 

एवममऽपि । चास्रस्य युरुषखभावसापिक्षत्वे मानमाह --आख्यात ति । अ्थात्तत्तत्कियाकतृखादिकम् । भधिकारिता 
प्रयोजिकाशक्तिः खभावविदोषहपो ब्राह्मण्यादिः तमपेक्ष्येव शान्नेण तत्तक्कियासु कतलदिकं बोध्यत इयर्थः ॥ ४१--४४ ॥ 

@ 

न्विऋदिकर्मेति । पश्वायेदिकफल्करं अतिनन्धकवदात्खानुष्ठानावन्छेदकखरीरसंबन्धेनादत्तफकं “चित्रया यजेत पञ्चकम 



अ० १८ छो० ६४ ] श्रीधर्मदत्तशर्मणा(भसिद्धबच्ारार्मणा)विरचितो गूटाथेतनत्त्वालोकः । १५९, 

इत्यादिभिविहितमिखश. ॥ ४५--५४ ॥ समबायनिरूपितेति । वस्तुत इदं दुरमिरूपमेवान्यतरलमचुगतं कारणताव- 
च्छेदकं कारणाव्यवहितोत्तरखस्य कायतावच्छेदक्लसुपगम्य करणताद्रयं वा खीकरणीयम्  ५५--६० ॥ इेश्वराधीन- 
तामिति । खभावस्य प्राग्भवीयादृषटसंस्काररूपस्याचेतनस्य चेतनाधिष्ठानमन्तरेणकिचित्करलाजीवस्यादीन्दियतत्साक्षा- 

त्काराकतुरधिष्ठानासंभवात्तदधिष्ठाृतयेश्वरयेश्वराधीनतासुपगतामिदयथः । एतेन वैषम्यनेध्रण्यदिरीशचस्य नावकाश. । भक्ति- 

रपि पूतं विश्ुद्धज्ञानात्मक्रेवोक्ता । ज्ञानातिरिक्तस मोक्षसाघनतायाः श्ुैव ्रतिषेधाद्धिस्तरेणेह प्रागुक्तलाच वासुदेवोऽपि 

रह्मैव त्मरसादोऽपि बिमरतत्साक्ात्कार एव । भक्तिसत्खधेमिह संपननोक्तमक्तनिषिद्धाचरणेऽपि प्र्वायाभाव उक्तः पू्वाप- 
रप्रन्थपयाखचनातस्तथेव प्रतिभानात् । नराधमानां तु रिवविष्णुद्रेषमलिनान्तःकरणानामन्यथा अतिभानसुचितमेव ॥ ६१ ॥ 
आनर्थक्यमिति । अत्र परमेश्वरस्याखतच्रजीवप्ररकते विधिनिषेधशाच्नाभ्यामिष्ठानिष्टसाधनलयो स्तत्तत्कियां प्वरच्य्थ- 
बोधनस्य भवति निर्थकलं पुरुषस्य खप्रवरृतादखतनच्रलात्परमेश्वरभ्रवर्वनानिवर्वनाभ्यामेव तस्मरतते- संपायलात्तदभावे 

तादटशबोधसद्धावेऽपि अरहृत्िनिदरत््योरभावादिति तत्फल एरा।खरस्यःपि निरर्थकलमेवं सवस्य पुरुषक्रारलेतिचेद्धिवक्षितोऽ१- 
स्तदेतस्या एवाशङ्कायाः समाधातुसुचितेलेन तदभावेनासङ्गतिदुवौरा स्ादतः परतन््राणि पूर्वपू्वतरभवकोटिसंपादितधर्मा- 

धमैपरतन््वाणि भूतानि तदधिष्ठातृतया प्रयति चेदीश्वरः संसारसमुद्रषतरणे सर्व॑स्य विधिप्रतिषेधराल्रस्य श्रोतव्य इत्यादेः 
“अहरदःसंध्यामुपासीतः इद्यदेः “मा दहिंस्यात्” इयदेश्वानर्थक्यं तत्संपादनस्याशक्यल्वादेवं गुरूपसदनदेः पुरुषकारस्य च श्रवणा- 
दितो ह्मज्ञानेऽपि सन्ध्योपास्ति्िंसापरिनजेनादितः पापानुत्पत्तावपि पूचरितधमाधमाणमिवानन्त्या्तस्रेरकेश्वरस्य प्रेर- 

णादितो निकरततेनिमित्ताभावात्तद्धोगस्यैव विश्रान्तेर्भोगनान्तरीयकविधिनिषेधविषयक्रियातो ध्माधर्मधारायाश्चाविश्रान्तेरि- 
दयर्थो वाच्यस्तथासत्युक्ताराङ्का्ाः समाहितखेन नासङ्गतिः । तथाहि मनसा ध्यानादिभिस्तसिन्नद्वितीयपरमानन्दधने चिदा- 
स्मनि परमेश्वरे समाश्रिते वाचा कर्मणा चाचरितसकृरुफलसमपणेन निष्कामनिखनेमित्तिकानुष्ठाननिषिद्धपरिवरसनेनान्तः- 
करणे वि्ुद्धेऽहंकारादिसमस्तदोषे धमीथमांचुत्पादके शक्षीणे मोगनान्तरीयक्रकर्ममिधेमी युत्पादासंभवात्तच्वज्ञनेन संचितानां 
विनाश्चात्परमेश्वरस्य भोगम्रदकमौभावेनाधिष्ठानतया भ्रेरकलोपरमाद्धवति खलम संसारससुदरसंतरणम् । भवति चान्तःकरण- 

श्ुद्धितत्त्वन्ञानोत्पादनरूपा्थैवत्तया चाच देर्थवतत्वमिति । या तु पूर्वोक्तार्थकरणे प्रदार्शितशङ्का सापि समाहितेह अगधुनापि 

किंचिदुच्यते । सवंषामद्ेश्वरतदिच्छप्रयल्लकालदीनां साधारणक्रारणानामभ्रदयक्षाणां प्रयक्षृहीतान्वयव्यतिरेककारण- 

कल्यपोपसंहारमुखेनैव कार्यैक।रणलमद्गीक्रियते न खातच्येण । दृ्टकारणेष्वेकसयाप्य भावे कायां दद नादृष्टसकककारणसपत्तौ 

का्थविलम्बाभावाच तादृशसामथीसपत्त्यसंपत्तिभ्यामद्ष्टादिमद्भधावासद्धावौ केवल्मुमेयौ । एवेव प्रद्रत्तिनिवृ्त्योे्े कारण 

इृ्टानिष्टसाधनलन्ञानेऽन्वयत्यतिरेकाभ्या छ्तेनादद्यदिमानमेव तादृशज्ञानयोरपि प्रयक्षादि भ्रमणं नादृ्टमात्रमिति लोकिङ- 

म्कृत्त्यादि विषथक्रियाखद्टादिसदङ्ृतग्रयक्षादिघ्रमाणत इष्टानिष्टसाधनलगप्रहसंपत्तिसंभवेऽपि धमधम य गैकिकक्रियायाम- 
दृ्दिसदृछ्तशाखरत एव त्त्संभव इति न शाखवैयध्यैमेवमेव पुरुषकारस्यापि न वेयर्यं नचादृष्यदिवैयभ्येम् । तत्साधनख 

कुखमाज्ञल्यादिभ्न्ये विस्ठरेण कतलादिति ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ गु्यादिति । सगेपद्चदिरण्यपुजशृलत्रादिषु परमार्थतो रागा- 

नर्षु नितान्तसक्तभ्यो जडतमेभ्यो रक्षणीयादिदयर्थसतेषां दि महति कर्मयोगे फलक्रामनाराहिलेन फलाजनके चेतोवि- 

छद्धिद्वारा मोक्चाजुबन्धिलेनाद्रणीये फलाभावेन घनन्ययेन श्रमातिरेकेण चानदरातिश्यस्येव संभवादिति मावः । गुद्य- 

तरमिति । अमाणमार्मनिष्णातमन्येभ्यसताकिकमीमासकेभ्योऽशचदधान्तःकरणेभ्यसतात्पयो ग्रहेण कमागेपातिभ्यशच रक्षणीय- 

तरम् । तार्किकादीनां दहि प्रत्यक्चादिबल्वतप्रमाणबाधिताद्वेतादिविषयलेनाश्नद्धातिशयेनानादरातिरयन्मटिनान्तःकरणानां 

श्रद्धावता च खमगेनर्मदावापाततो मिथ्याग्रहाद्रागद्रेषप्राबस्याद्विहितल्यागनिविद्धाचरणविनिपातकलाच्ेति भावः । गुद्यतम. 

सिति । मछिनितरान्तःकरणेभ्यस्तामसराजसश्द्धायुकतेभ्यस्तत््वतो ह्यगृहीतबहुतरार्थवादा्थन्यः शापगृहीतजन्मभ्यो बहुभ्यो 

नराधमेभ्यो रक्षणीयतमादिल्थेः । तेषां हि बहुतरार्थवादव्यामोदितान्तःकरणतया निलयनेमित्तिकवणांश्नमाचारध्मैपरि- 

द्यागेन यथार्थमत्खरूपाज्ञानेन ब्राह्यसुखतया चानर्थविनिपातप्योजकलादिति भावः । दु्राह्यतममदीयाद्वितीयानन्दविद्धन- 

गिवखरूपासुसरणसय सर्वथा हि अ्रथमं इुःशक्यतादुह्यतरमदीयमायोपदितेश्वरात्मकरूपस्यापि तथालमियद्युदधान्तःकरणा- 

वस्थायां सु्रदकोरिकन्दरषकमनीयलीलमयमवुष्याद्कारिचतुर्यजद्विुजभवाच्युतायात्मकम्र्तः | सद्धरूपदेरतो बाह्याभ्यन्त- 

राराधनपरिपारीं विज्ञाय निल्यनमित्तिकानुष्ठानपुरस्सरं ्रद्यक्षादिभमाणानाधादितो डढश्नद्धं खगोयतिशायिभविष्ण्वादि- 

लोकसुखलोमेन निरन्तरं बाह्याराधनं मवति प्रथमं विधेयं तद्विहितवतश्च प्रक्षीणाछ्यद्धितयान्तराराधने भक्त्यभिरुचि- 

स्ततश्च निरन्तरानुषठितासरक्षीणतराद्ुद्धितया समुपजातश्चमदमादिमतो निरुकररोकाप्तिलोभविगमेन निष्कामसकस्कमा- 

नुष्ठानाभिर तीश्वरस्वूपानुपाविग्रज्ञलसपत्या अक्वीणतमान्तःकरणाञ्युद्धिता भवति । भवति च मदीये शिवाद्ये परखल्पे 

मनसः अ्रवे्धयोग्यता । तत विविदिषादिक्रमेण मदीयपरमानन्दैकंतानाद्वयविद्ुपाकारनिरन्तरपति पवाहृरूपनिदिष्या- 

सनास्मिका साक्षात्कारनिदानभूता भवति परा भक्तिरिति मूलोपायभूतल्ेन अचस्ततमा मत्परिच्छिज्नखरूपयजननमना- 

नन्या अक्तिर्मरुणा सम्ययुपदिष्टा अथमं सवैरयुेया । मदभिमता सा ठु ज्ञानरहस्योपदेशभ्रवणमनसा भया तदधिकारिणे 
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ठुभ्यं नोपदिषटऽ्ुना शाघ्नोपदेरासमाप्या ततो व्यद्ृत्तमनसोपदियत इति भगवदभिपरयो नु परमपुरषरथमेक्चानन्य- 
साधनह्वानमागो दुक्षन ततो गुद्यतमते बाह्यभ्यन्तरपरिच्छि्खरूपयजननमनादिभक्तिमागं सक्लन्यवर्ुपिथ्याल- 
सखश्पाद्रयलपरमपुरुषार्थखप्रकाशापरानन्दकूपलपरपूर्वापदिषटसकलशाललन्योपप्रसङ्गादिति ॥ ६४ ॥ परिदयर्येति । 
अन्तःकरणदुख्यधीनिषिदिषासंन्यसातपष सुष्चुणापि फलकामनापरिद्यागेन वणाश्रमोचितकमकरणसख भूयसा प्रबन्धेन 
साधितलत्तदानी तत्परियगोपदेरे पूवीपरविरोधप्रसङरायाच्े-विमानेति । शरणतेन रंपारसणै शहूर्निपततो 
रषकलेनानादयय फलकामनारहितनिखतेमित्तिकतुष्रनमात्रदेवाहं सुर्य इति वुद्धि्व्रादरलत्परिदयेदः । ताद्शा- 
तुन कैवठान्तःकरणशुदधिहैतुतैन श्ञनोपायतैवं । मेक्षोपायता तु श्रवणादिपाक्षातारान्त् मदेकशचरणीकरणापरपरयाय- 
सेवेति ततरैवादरे नितरां विधेयो नतु कर्मगि शदेऽन्त.रे गक्षपहैतुखत्सन्यसनीयमेवेति भावः । अरदेकषद्ारणसेति । 
निनेमिपिकराुष्ठनेन तिदुद्धन्तःकरणयख सन्यासह्पस्वधमैपरियागेन विवृत्तविकषपयय संजाताद्ितीयदिदरपादिफ- 
गोचरनिरन्तखत्तिप्राहयेलर्थः ॥ ६५--७८ ॥ 

्ीधर्मदत्तषिदुषा मैथिदेन यथामति ॥ गूढ्थदीपिकणोकरो विहितोऽलव सुद सताम् ॥ १॥ 

इति श्रीमनमिथिलावास्तवयश्चीधर्मदत्तशम( परसिद्धश्रीबज्चाश्म ) प्रणीते भगवद्रीता- 
गूदा्थदीपिकातछालोकेऽश्टदशोऽध्यायः॥ १८॥ 

एदग्यय्ललगलरनमगल 
॥ 
9 

व्व ठ व्ह समाप्तोऽयं अन्थः 4 

| ~) = 1४. ध्ाश्ग्यश्लग्यावलग्य॥ 
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